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RESUMO

A pesquisa analisou aspectos fáticos e axiológicos que estariam aptos a

influenciar a formação e aplicação do princípio da solidariedade. Assim, em

primeira etapa, buscando definir a natureza e atuação jurídica da solidariedade,

fez-se um estudo acerca dos valores. Com a natureza definida, elencaram-se

teorias e doutrinas que identificaram a solidariedade. Em seguida, enfocaram-se a

sociedade e o Estado desde suas origens e elementos identificadores, incluindo

análises breves dos aspectos sociais, políticos, econômicos, psicológicos e,

evidentemente, jurídicos, tratando, por exemplo, do individualismo, do coletivismo,

da democracia, do capitalismo, da teoria das necessidades, do bem-estar, do pós-

positivismo jurídico, dentre outros. Todos esses caminhos foram percorridos, pois

não é bastante afirmar que o Direito é formado por três elementos – fato, valor e

norma –, se, ao estudá-lo, fica-se restrito à dimensão das normas jurídicas. Então,

para se obter um Direito completo, verdadeiramente científico, trilharam-se os

campos da filosofia, da sociologia e ainda da história, para só então adentrar no

âmbito especificamente jurídico. Como resultado se definiu a solidariedade

determinando tanto seu conteúdo como sua atuação enquanto valor, enquanto

norma moral e enquanto norma jurídica. Assim, o objetivo principal alcançado,

analisou-se o princípio da solidariedade detalhadamente. Com isso, chegou-se ao

ápice. Concluiu-se que o princípio da solidariedade é capaz de definir deveres ao

Estado de forma a identificá-lo como um Estado Solidarista. E mais, o princípio da

solidariedade exerce o papel de postulado normativo aplicativo com critérios de

uso específicos, os quais, também, conseguiu-se determinar nessa pesquisa.

Disso resulta a possibilidade de fiscalização da aplicação desse princípio, logo,

afastando o seu mau uso e conseqüências desastrosas. Finalizou-se com a

identificação do princípio da solidariedade e seus efeitos no Estado Solidarista

brasileiro, que se basta na Constituição de 1988. Focou-se a teoria constitucional

com exemplos de artigos e jurisprudências.
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ABSTRACT

This research examined factual and axiological aspects that may

influence the development and the application of the principle of solidarity. In a first

stage, and in an effort to define the nature and the juridical use of solidarity, a

study on values was made. With the aforementioned nature clearly defined,

theories and doctrines that dealt with solidarity were sampled. Afterwards, focus

was concentrated on society and States, starting with the analysis of their origins

and identifying elements, including brief investigations of social, political,

economical, psychological and juridical aspects and taking into consideration

issues like individualism, collectivism, democracy, capitalism, theory of

necessities, welfare and juridical post-positivism, among others. All these points

were examined, as it is not satisfactory enough to claim that Law is made of three

elements – fact, value and rule – if, as Law is studied, one remains limited to the

dimension of juridical rules. In this sense, in order to understand Law in its

complete and truly scientific feature, the fields of philosophy, sociology and history

were examined, and only afterwards the juridical scope was investigated. As a

result, solidarity was defined establishing not only its content but also its role as

value, moral rule and juridical rule. As the most relevant goal was achieved, the

principle of solidarity was analyzed in detail and, with this, the main point of the

research was reached. The conclusion is that the principle of solidarity is able to

define obligations to the State, in order to identify it as a Solidarist State.

Furthermore, the principle of solidarity performs the role of prescriptive applicative

principle, with specific criteria for its employment, which were also determined by

this research. From this point of view, there is a possibility of controlling the

application of this principle, thus avoiding its misuse and not unlikely disastrous

consequences. The research was concluded with the identification of the principle

of solidarity and its effects on the Solidarist State existing in Brazil, as found in the
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1988 Constitution. The constitutional theory was also focused, together with

samples of articles and case laws.
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1 INTRODUÇÃO

A solidariedade é um tema muito vasto. Já foi muito estudado no

século XIX. Inclusive estaria a compor o lema da Revolução Francesa na terceira

palavra, da qual é considerada sinônima, que diz, em português: “Liberdade,

igualdade e fraternidade”. Foi objeto de estudo pela sociologia, filosofia e também

no âmbito jurídico. Gerou o denominado solidarismo, uma doutrina que conjuga

todas essas áreas científicas, com o seu foco central na coletividade.

Por ter sido empregada equivocadamente, de forma reducionista e

tendenciosa, justificando falsidades, suspenderam-se por um longo período os

grandes estudos sobre o tema, restando tímidas aparições, inclusive muitas vezes

menções acerca das más conseqüências possíveis pelo emprego inadequado.

Assim, a solidariedade passou a ser vista como um instrumento perigoso ao invés

de um valor que inspira uma fórmula ideal de convivência humana, seja entre

indivíduos ou mesmo entre grupamentos.

Isso ocorrera em uma época de grandes transformações, a exemplo:

a) sociais – queda do Estado Liberal, estabelecimento do Estado

Social, instabilidade do Estado Socialista, reavaliação dos valores

diante do pós-guerra, questionamentos quanto à legalidade e à

legitimidade das leis;

b) jurídicas – jus naturalismo e jus positivismo em tentativas de

expansão, discussões sobre os elementos do Direito, sua atuação e

autonomia, normatização dos princípios, ascensão do

constitucionalismo com repercussão estatal cada vez maior,

declarações de direitos fundamentais.

Então, novos rumos são buscados. Essas constantes mudanças se

refletem no Direito e no Estado, que gradativamente atuavam de maneira mais

integrada. E a finalidade de cada um passa a demonstrar cada vez mais

proximidade com a vontade da sociedade, ou melhor, a denominada coletividade.
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A vontade coletiva é demonstrada no cotidiano. No dia-a-dia o que se

verifica é uma grande aceitação e até convocações à prática da solidariedade. E

só se ouve falar em solidariedade como sendo algo bom. Porém, se encontra

tanta resistência em explicitá-la no mundo jurídico. Seria a solidariedade algo

maléfico e tão desastroso para a sociedade e conseqüentemente para o Estado?

Essa teria sido a angústia que motivara desenvolver este estudo.

No mais, era inquietude da pesquisadora contribuir cientificamente com

uma obra que refletisse a preocupação que move o contexto jurídico atual: como

pode o Direito, na sua expressão formal, que é a norma, traduzir com efetividade

os valores sociais? Então, optou-se por especificar o valor solidariedade, tanto por

sua disseminação popular, como por demonstrar sofrer uma certa relutância em

sua aplicação jurídica e estatal.

Diante de tudo, a pesquisa gira em torno do problema que se segue. O

Estado e o Direito apresentam objetivos semelhantes, quais sejam: o de

expressar e o de aplicar a vontade coletiva, portanto, os anseios sociais. E a

solidariedade cotidianamente é identificada nesses anseios. Então, estariam

mesmo o Estado e o Direito a recusar ou reduzir a prática da solidariedade, ou

mesmo negando o reconhecimento desse valor?

A partir desse problema, surgem questionamentos que, ao buscar

solucioná-los, se define o direcionamento da dissertação. É realmente a

solidariedade um valor? Que função desempenha sobre o Estado? Como se dá

sua aplicação e juridicização? E quais são seus efeitos jurídicos? Portanto se

propõe definir a natureza da solidariedade e sua atuação jurídica, no Estado e

sobre o Estado.

Esses questionamentos são transpostos para os objetivos específicos

como se passa a detalhar:

a) definir o que é um valor e sua atuação no mundo jurídico;

b) identificar a natureza da solidariedade, sua caracterização e seu

conteúdo jurídico;
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c) analisar de forma genérica a organização da sociedade desde sua

estruturação, origem, até os diversos tipos de Estado como meio a

se verificar a atuação da solidariedade;

d) entender o que são valores e como se dá sua atuação jurídica;

e) fazer um levantamento de estudos e práticas da solidariedade, a

título de orientação e exemplificação dos resultados da pesquisa;

f) verificar qual a aplicação e os efeitos jurídicos da solidariedade,

como se dá a juridicização e a normatização a ponto de ser

denominada de princípio da solidariedade;

g) analisar a presença ou não da solidariedade em documentos

relacionados com a Revolução Francesa, portanto, verificando

também sua possível normatização neles;

h) especificar como os resultados jurídicos repercutem diretamente no

Direito Constitucional;

i) demonstrar os resultados obtidos no Estado brasileiro atual,

portanto, ordenamento jurídico positivado na Constituição Federal

de 1988.

A pesquisa somou os campos científicos que detêm elementos

formadores do Direito. Portanto, trilhou a Sociologia, a Filosofia e a Teoria do

Geral do Direito, tendo em vista ser o mais fiel possível à realidade jurídica, pois

os elementos são, respectivamente, fato, valor e norma, cada um representante

de uma das dimensões da experiência jurídica.

Já que se abordaram aspectos subjetivos, íntimos das pessoas, que

pertencem à sua consciência, a exemplo das escolhas, bem como dos fatos que

se traduzem nas escolhas das pessoas e nas normas jurídicas positivadas ou

não. Então, seguiu-se a orientação de Dürkheim, em sua obra Regras do Método

Sociológico, a qual especifica muito bem como se desenvolve o método

comparativo, demonstrando sua cientificidade, a qual se constata, dentre outras

formas, através do Direito e da Moral. Assim, tomam-se os fatos como sendo

coisas, passa-se a observá-los e, como evidência, tomam-se as próprias normas,

pois elas indicam em quase totalidade das vezes a escolha popular e sua
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repetição espontânea. Portanto, a experimentação é comprovada. Ademais,

enriquecem-se os estudos com comentários breves e diversos que demonstram

possíveis interferências (que parecem inesgotáveis) no mundo jurídico da

solidariedade tudo sem que seja uma aplicação diferenciada da será identificada

enquanto objetivo geral da pesquisa.

Nessa pesquisa, então, comparam-se as características observáveis

da solidariedade com as características dos entes prováveis que indicam sua

natureza a partir de uma noção que é estipulada sobre a solidariedade.

Entretanto, opta-se por iniciar com um capítulo que aborda inúmeros aspectos

sobre valores, tendo em vista supor ser a solidariedade um valor, para, somente

em seguida, no segundo capítulo, analisar comparativamente as características

dos diversos entes que seriam capazes de estipular sua natureza.

Ainda no segundo capítulo, para se detectar a importância da

solidariedade, bem como abordar aspectos que demonstrem sua inserção no

mundo jurídico, são destacadas doutrinas e teorias que identificam a

solidariedade, inclusive o cristianismo e seus ensinamentos bíblicos.

No terceiro capítulo, analisam-se a sociedade e o Estado como um

todo, distinguindo modelos, portanto, fazendo uma análise comparativa com o fim

de observar os efeitos sentidos pela solidariedade. E a fim de melhor identificar a

juridicidade da solidariedade, trazem-se aspectos como a sistematização do

Direito, que deve ser adotada em qualquer ordenamento constitucional, e a carga

axiológica atuando em um ordenamento jurídico. Ressalta-se que, nesse capítulo,

somaram-se estudos de psicologia e de economia como forma de melhor arrazoar

o que se intentava demonstrar, no caso, o bem-estar e a enumeração das

necessidades das pessoas.

Já no quarto capítulo, são reunidos todos os resultados da pesquisa.

Traz-se a definição proposta para a solidariedade capaz de interferir no mundo

jurídico. Então, caracteriza-se a solidariedade enquanto valor, norma moral,

norma jurídica, bem como princípio da solidariedade. E mais, observa qual(is)

seu(s) efeito(s) sobre o Estado. E como resultado dos efeitos da solidariedade,

busca-se exemplificar através de documentos jurídicos e do próprio Estado
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brasileiro atual, ou seja, o ordenamento jurídico determinado na Constituição

Federal de 1988.

Enfim, são apontadas as conclusões gerais no sexto capítulo, o qual é

seguido pela bibliografia pesquisada, resumo e palavras-chave.

Tudo isso foi desenvolvido com recursos doutrinários estrangeiros e

brasileiros, tendo-se preferência pelas obras regionais. Destacam-se, dentre

outros, em igual importância para a pesquisa, os doutrinadores estrangeiros e

regionais, respectivamente: Émille Dürkheim (solidariedade como norma social),

León Duguit (solidariedade como norma jurídica) e Carlos de Cabo Martín (o

princípio da solidariedade como fundamento do Estado Social); Francisco Meton

Marques de Lima – Universidade Federal do Piauí – (identificação e aplicação no

ordenamento jurídico dos valores e dos princípios jurídicos e hermenêutica

jurídica), Glauco Barreira Magalhães Filho _ Universidade Federal do Ceará e

Faculdade Grande Fortaleza _ (valores jurídicos, Direito e hermenêutica jurídica),

José de Albuquerque Rocha _ Universidade Federal do Ceará _ (valores e

hermenêutica jurídica), Regenaldo da Costa _ Universidade Federal do Ceará e

Universidade Estadual do Ceará _ (fundamentação do Direito), Raimundo Bezerra

Falcão – Universidade Federal do Ceará – (conceituação e classificação dos

valores e sua relação com os bens, hermenêutica jurídica e aspectos estatais sob

o enfoque econômico e jurídico), Marcelo Lima Guerra _ Universidade Federal do

Ceará _ (norma jurídica), Arnaldo Vasconcelos _ Universidade Federal do Ceará

e Universidade de Fortaleza _ (norma jurídica), Edilsom Perreira de Farias _

Universidade Federal do Piauí _ (princípios e direitos fundamentais), Valeschka e

Silva Braga _ Faculdade Integrada do Ceará _ (princípios e aplicação), Wills

Santiago Guerra Filho _ Universidade Federal do Ceará _ (princípios), Márcio

Augusto Vasconcelos Diniz _ Universidade Federal do Ceará e Faculdade

Integrada do Ceará _ (hermenêutica constitucional), Paulo Bonavides –

Universidade Federal do Ceará – (a sociedade e o aperfeiçoamento do Estado),

Régis Frota de Araújo – Universidade Federal do Ceará – (aspectos na CF/88 do

princípio constitucional da solidariedade).

Ademais, ressalta-se que a pesquisa dessa forma enumerada está

apta a desenvolver todos os objetivos bem como passar a ser uma obra cientifica
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jurídica a qual parte do âmbito da Teoria Geral do Direito e se insere no contexto

Constitucional, sendo muito útil em diversos ramos do Direito e ciências afins, tais

como: Direito Constitucional, Hermenêutica Constitucional, Ciência Política,

Teoria do Estado, Teoria do Direito.
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2 NOÇÕES PROPEDÊUTICAS

Solidariedade neste estudo é um termo que aduz a idéia de

grupamento humano organizado. Solidariedade é o aspecto que revela a coesão

e harmonia desse grupamento. Perceber-se-á ao longo do estudo que as

sociedades têm sempre adotado a solidariedade como um valor permanente,

podendo-se revelar com maior ou menor intensidade, ou se deflagrando em

situações diferentes.1

Como aspecto principal do estudo, analisar-se-á qual sua repercussão

jurídica no Estado e, mais especificamente, no Ordenamento Jurídico brasileiro

atual. E para tanto, verificar-se-á a dedução de que a solidariedade seria um

valor, especificando através de classificações e buscando identificar os aspectos

eminentemente social e jurídico.

2.1 VALORES E A TEORIA DO DIREITO

O estudo se dispõe a identificar a solidariedade no Ordenamento

Jurídico. Intuitivamente ela tem sido designada como um valor. Mas o que é um

valor? Qual a importância de se identificar um valor? A sua influência é somente

social? Ou no campo jurídico se obtêm efeitos específicos?

Escolheu-se como técnica iniciar com um estudo sobre valores, fazer

um conhecimento do que se tem de científico sobre o assunto. Contudo, o

objetivo não é exaurir o tema, e simplesmente dar subsídios para identificar a

natureza do objeto de estudo dessa pesquisa: a solidariedade.

Posteriormente, o leitor estará apto a conhecer diversas acepções do

vocábulo solidariedade e analisar se o sentido adotado tem natureza de valor e se

1 Adota-se a teoria da solidariedade orgânica e solidariedade mecânica exposta por Dürkheim
como um postulado para o presente estudo.
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teria outras naturezas prováveis. Com isso, abre-se a possibilidade de melhor

identificar a solidariedade, inclusive tecendo classificações.

A partir de então, busca-se compreender a atuação social da

solidariedade; portanto, faz-se uma ligeira digressão acerca das sociedades e do

Estado e, simultaneamente, observam-se as influências da solidariedade sobre os

contextos históricos.

Para se atingir esse objetivo é necessário antes saber como se

classifica a solidariedade no âmbito jurídico. Intuitivamente a identificar-se-ia

como sendo um valor – o que será demonstrado no próximo capítulo, quando

surge oportunidade de confrontar a noção de solidariedade com a noção de valor.

Mas qual a sua aplicabilidade? Como repercute no mundo jurídico? Qual sua

relação com o princípio da solidariedade citado no art. 3º, I da CF/88?

Para que se obtenha uma claridade desse assunto, é preciso trilhar

campos da Filosofia do Direito, da Ciência Política e da Teoria Geral do Direito.

Com base em grandes estudiosos nessas áreas, far-se-á uma digressão sobre o

tema de valores, ressaltando-se, porém, que essa digressão é apenas

instrumento para uma caracterização mais rigorosa e precisa do objeto de estudo,

a solidariedade, como também qual seu papel no Ordenamento Jurídico pátrio.

Então, buscando precisar o que seria a solidariedade frente à

afirmativa intuitiva de que seria um valor, partir-se-á de noções preliminares

acerca dos valores aceitas cientificamente nos dias atuais pela grande maioria

dos profissionais do Direito.

Ao se estudar a Teoria Geral do Direito, adota-se que o Direito é

formado por três elementos ou dimensões: norma, valor e fato. Assim, tem-se que

o valor é um dos componentes do Direito. Aprendeu-se ainda que ele se

manifesta como inspiração para criação da norma (legislar), na aplicação da

norma, seja na situação fática para decisão de seu cumprimento (eficácia social)

ou quando o julgador fará observarem as normas (intérprete) e as conseqüências

pelo seu descumprimento (aplicação de sanções). Tudo isso de uma maneira tão
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entrelaçada que só didaticamente é possível distinguir tais momentos; logo, toma-

se o Direito como uma realidade “fático-axiológica-normativa”2.

Quanto aos momentos de manifestação, tem-se uma claridade, mas no

Direito pouco se estuda o que são os valores, quais valores são levados em

consideração para a formação e aplicação do Direito e muito menos ainda se

alguns valores têm supremacia sobre os outros. Portanto, sabe-se que os valores

fazem parte da realidade jurídica e que têm grande importância e potencialidade,

mas, cientificamente, continua-se discutindo: o que é um valor, o que pode ser

identificado como sendo um valor jurídico e como empregá-lo conscientemente.

2.2 O QUE É UM VALOR JURÍDICO?

A Filosofia se preocupa em definir o que é um valor e a Filosofia do

Direito aperfeiçoa essa definição à realidade jurídica. Acontece que não existe um

conceito fechado do que seja valor, mas apenas especulações do que ele não

seria e quais seriam suas características. Exemplificando tal dificuldade em definir

precisamente o valor, adotou-se, dentre outras, uma obra estrangeira de

fundamental importância no estudo aprofundado e específico sobre valores, cuja

proposta é exatamente dizer o que é valor. Entretanto essa obra é finalizada com

a afirmativa de que não se consegue traduzir com uma linguagem apropriada o

que realmente seria um valor. Ressalta-se que, no entanto, essa obra estrangeira

é vasta, enriquecendo com inúmeras diferenciações entre possíveis definições de

valor e outras entidades que são empregadas em linguagem descuidada como se

valor fossem, dentre outras considerações respeitáveis. Então, transcreve-se um

trecho: “Our essay has ended with the unsayable. We cannot in a correct

language formulate an answer to our question, What is value?“3

Já na obra jurídica, tese de doutorado do professor Meton Marques de

Lima, obra jurídica brasileira mais completa sobre o tema, demonstra-se também

essa dificuldade em repassar a uma linguagem adequada tudo o que seria

2 REALE, Miguel. Teoria Tridimensional do Direito. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 1994.
3 HALL, Evertt W. What is value? 2nd. ed. New York: The Humanities Press Inc, 1961, p 247.
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compreendido como valor. Assim se expressa: “O valor é um tema fascinante e

angustiante. Fascinante pelo mundo fantástico que nos revela; angustiante pela

inacessibilidade do seu ser... o valor é o ser em movimento e por conseqüência a

sua progressiva revelação.”4

Enquanto o professor Falcão, mestre em Direito Público e Livre-

Docente em Filosofia do Direito, demonstra tal dificuldade e negativismo

destacados por Hessen através do transcrito abaixo, mas há de se observar que o

próprio professor não sendo adepto dessa opinião vem conceituar valor

diferenciá-lo de bem, como se passa a lê:

O que é, portanto, o valor, tão inafastavelmente presente à vida
humana? Eis aqui uma das dificuldades maiores da Filosofia.
Atesta-o Hessen, ao assinalar que o conceito de valor não é
rigorosamente definível. ‘Pertence ao número daqueles conceitos
supremos, como os de ser, existência, etc., que não admitem
definição. Tudo o que pode fazer-se a respeito deles é
simplesmente tentar uma clarificação ou mostração do seu
conteúdo. [...]’

A dificuldade efetivamente existe. Mas não sejamos tão
pessimistas quanto Hessen. É possível tentar uma solução, [...]

O valor é efetivamente, toda força que partida do homem, é
capaz de gerar no homem a preferência por algo. Aquilo que, não
obstante nascido no espírito humano, é apto a acionar nesse
mesmo espírito, como que de revés e quase simultaneamente, os
mecanismos admiráveis da adesão, do aplauso, da aceitação ou
do aperfeiçoamento, mas não necessariamente da afeição ou do
afeto, entendidos estes numa conotação sentimental, romântica.
É que o valor pode até provocar repulsa, desde que o ser
humano de onde parta a repulsa esteja tocado pela aceitação de
um valor que se choque com aquilo que lhe é posto, que seja
contrário àquilo que está sendo repulsado.
Valor não se confunde com bem. Pelo contrário, é por causa do
valor que surge a idéia de algo como sendo bem. O valor é
primário. O bem é decorrência, é algo que vem em seguida. Bem
é conceito mais voltado à idéia de instrumento, de meio, utilizado
com vistas à consecução. Todavia, seja como for, é o valor faz
com que o ser humano identifique, em algo, um bem.5

4 LIMA, Francisco Meton Marques de. O resgate dos valores na interpretação constitucional: para
uma hermenêuntica reabilitadora do homem como «ser-moralmente-melhor». Fortaleza: ABC
Editora, 2001, p 28.
5 FALCÃO, Raimundo Bezerra. Hermenêutica. 2. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2000, p. 19-
20.
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Com isso, afirma-se não caberá à pesquisadora propor um conceito,

uma definição do que seria valor, restando para si o papel de identificar

características a ele inerentes, aliás, enumerar as características por esses

estudiosos já identificadas, bem como, aos poucos, diferenciar os valores de

outras entidades que possam ser inadvertidamente com eles confundidas. Tudo

isso para que o leitor seja capaz de identificar com certeza um valor sempre que

se deparar com sua presença, assim, livrando-o das amarras dos conceitos

vulgares, mergulhando conscientemente no mundo científico.

Os valores fazem parte do cotidiano de todos. Sempre que se faz uma

escolha ou se expressa um gosto, faz-se uma avaliação mental e, para se chegar

a um resultado, precisa-se analisar valores. Quando se identifica um valor

presente no ser, está-se valorando, e quando se imprime um valor a um

valor, está-se valorizando, como ensina Lima, baseado em Mário Ferreira dos

Santos:

Outrossim cumpre distinguir os conceitos de valorar e de valorizar.
Valorar é captar um valor, é perceber, tomar conhecimento; valorizar é
dar um valor a um valor, a algo, por se este algo portador de um valor ou
por receber a contribuição de um valor.6

Por vezes, os valores dizem respeito à própria qualidade da coisa em

análise; outras vezes, dizem respeito ao proveito que se obterá com a coisa;

ainda outras vezes, são decorrência do que as demais pessoas acham daquela

coisa. Isso denota sua característica de referibilidade, o que não se confunde com

as formas de apresentação do valor.

Os valores podem-se apresentar em qualquer de suas três formas7: “os

valores em si mesmos”, por exemplo, quando se analisa o valor bem ou belo e,

mesmo sem se fazer comparação de coisas, consegue-se compreender o

conteúdo de cada valor, é o valor ontologicamente considerado; “os valores para

si” apresentam-se de acordo com o interesse do seu ser na sua existência; “os

6 LIMA, Francisco Meton Marques de. O resgate dos valores na interpretação constitucional: para
uma hermenêuntica reabilitadora do homem como «ser-moralmente-melhor». Fortaleza: ABC
Editora, 2001, p. 30 31.
7 Essas idéias estão expostas na obra:. LIMA, Francisco Meton Marques de. O resgate dos
valores na interpretação constitucional: para uma hermenêuntica reabilitadora do homem como
«ser-moralmente-melhor». Fortaleza: ABC Editora, 2001. p. 68.
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valores para outrem” variando de acordo com aquele que os analisa, aliás que

analisa a coisa valorada e/ou valorizada.

Para Everett W. Hall, na sua obra What is value?8, os valores podem

ser analisados objetivamente ou subjetivamente. A objetividade dos valores é

externa à experiência humana, enquanto essa seria o lado subjetivo dos valores.9

Mas abordar-se-á da objetividade dos valores o que é distante do senso trivial,

assim, não devendo o senso de objetividade dos valores ser confundido com o

senso de subjetividade, outra espécie de análise dos valores.

Deve-se atentar que o valor expresso diferencia-se da qualidade que é

estipulada ao ente. O valor não se resume a uma qualidade sensorial ou a uma

consideração psicológica.10 Ele é a estipulação, a estima positiva ou negativa,

podendo estar contido na qualidade,

[...] pode o valor significar a vivência de um valor, permanecendo
no domínio da consciência, da Psicologia, e do psicologismo; a
qualidade de valor de uma coisa, como sendo um particular modo
de ser das coisas, o que nos transporta para o plano do
Naturalismo, em que o valor é apenas a qualidade real de certos
objetos; ou a própria idéia de valor em si mesma, o que nos leva a
coisificá-lo, a hipotasiar. Mas sem discordâncias podemos
afirmar que o valor sempre se diferencia do bem valorado11.
(Não negrejado no original).

Podem-se também confrontar os valores mutuamente, estipulando

graus de preferência dos valores em abstrato. Nessa análise, é comum encontrar-

se uma espécie de grade hierárquica, a qual será invariável quando o valor for

tido ontologicamente e variará quando tido “para si” ou “para outrem”. Essa

variação se dá inclusive pela influência cultural, pela historicidade. Optou-se por

analisar a hierarquia entre os princípios.

8 HALL, Evertt W. What is value? 2. ed. New York: The Humanities Press Inc, 1961.

9 Exemplo: natureza das cores. (HALL, Evertt W. What is value?. 2. ed. New York: The
Humanities Press Inc., 1961, p. 2.
10 De acordo com LIMA, F. M. M.

Podemos concluir que essa avaliação refere-se ao valor em si mesmo.
Devemos frisar ....... comunga da mesma idéia ao buscar analisar o que é um valor e se

deparar com diferentes manifestações como sendo ora uma qualidade, ora uma relação.
11FALCÃO, Raimundo Bezerra. Hermenêutica. 2. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2000, p. 20.
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Além da referibilidade, historicidade, gradação hierárquica, frisam-se

ainda as seguintes características dos valores: a bipolaridade, o que quer dizer

que cada valor corresponde a um desvalor, ou mesmo que tanto o valor como o

desvalor são identificados como sendo um mesmo valor nos pólos positivo e

negativo, respectivamente; a não auto-executoridade, uma vez que seus efeitos

são decorrentes da atuação humana; heterogeneidade, os valores não são

irredutíveis uns aos outros.

E ainda se ressalta a imutabilidade dos valores: “Os valores são

eternos e imutáveis. Porém a sua consideração varia no tempo e no espaço. Não

varia de pessoa para pessoa, porque só se levam em conta as condutas de

acordo com a lei e a média dos costumes.”12

O termo valor apresenta diversas conotações e acepções – a filosófica

é a que interessa ao presente estudo. Quanto a teorias econômicas, no século

XVIII e no início do século XIX, são utilizadas no mercado para explicar relações

de troca, ou preços relativos, tendo sido estabelecida a distinção entre valor de

troca e valor de uso. Duas teorias lideram: são a neoclássica e a marxista.13

Valor (la., Aestimabile; in., Value; fr., Valeur; al., Wert; it., Valore), “o

que deve ser objeto de preferência ou de escolha”.14 Segundo o contexto

filosófico, essa concepção é difundida desde os estóicos. Os estóicos chamaram

de valores os objetos de escolha moral. Isso, pois eles consideravam os bens

como algo subjetivo; portanto, os bens e suas relações hierárquicas são tomados

como objetos de escolha ou preferência.

12 LIMA, Francisco Meton Marques de. O resgate dos valores na interpretação constitucional: para
uma hermenêuntica reabilitadora do homem como «ser-moralmente-melhor». Fortaleza: ABC
Editora, 2001, p. 86.
13 A teoria neoclássica negava qualquer diferença entre valor e preço e a teoria marxista (Karl
Marx nas décadas de 1850 e 1860), seguindo uma tendência já da época mantém uma distinção
entre preço e valor. Interessante que as duas teorias, incompatíveis entre si, identificam também a
sociedade de forma diversa. A primeira vê os indivíduos como átomos, enquanto a marxista reflete
um mundo contraditório dividido em classes e sendo continuamente produzido e reproduzido. (Ver:
OUTHWAITE, William & BOTTOMORE, Tom. Dicionário do pensamento do século XX. Traduzido
por Eduardo Francisco Alves, Álvaro Cabral. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editora, 1996, p. 790-
791).
14 ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de filosofia tradutor e revisor da 1. ed. Alfredo Bosi; tradutora e
revisora e tradutora de novos textos Ivone Castilho Benedetti. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes,
2000, p. 989.
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Com o tempo esse caráter subjetivo do valor se perdeu e foi

novamente resgatado com Hobbes: “[...] o valor de um homem, tal como o de

todas as outras coisas, é o seu preço; isto é, tanto quanto seria dado pelo uso de

seu poder”.15 Então, a conotação econômica foi complementada com o contexto

filosófico.

Já com Kant, o valor identifica-se com o caráter objetivo do bem, sendo

só por seus seguidores ampliado, incluindo também o contexto subjetivo,

principalmente a corrente psicológica do kantismo. Até que com Nietzsche, no

final da década de 1880, que percorre linha semelhante de Wildeband, valor

passa a ser um termo fundamental na filosofia perfazendo todos os estudos dos

problemas morais. Nessa época, a teoria dos valores adota-os conforme dois

conceitos distintos: um metafísico ou absolutista, que visualiza o valor apartado

da relação com o homem; um empirista ou subjetivista o qual é dependente da

relação com o homem ou suas atividades, demonstrando um aspecto de

relatividade. Essa divisão apresenta os modos de ser do valor: o primeiro, o valor

em si e o segundo sua mutabilidade na história.

Pesquisas mostram que os valores dependem dos fatos, de

realidades jurídicas, econômicas, religiosas e outras, mas não exclusivamente.

Existe um mundo dos valores apartado do mundo dos fatos, que o transcende e

muito. Estudos contemporâneos evidenciam os seguintes aspectos:

1º. O valor não é somente a preferência ou o objeto da
preferência, mas é o preferível, o desejável, o objeto da
antecipação ou de uma expectativa normativa (v. DEWEY, The
Field of value: a Cooperative Inquiry, ed. Ray Lepley, 1949, p. 68;
Kluckohn e outros em Towards a General Theory of Action, ed.
Parsons e Schils, 1951, p.422).

2º. Por outro lado, não é um mero ideal que possa ser total ou
parcialmente posto de lado pelas preferências ou escolhas
efetivas, mas é guia ou norma (nem sempre seguida) das
escolhas e, em todo caso, seu critério de juízo (C Morris, Varieties
of human Value, 1956, cap. I).

3º. Conseqüentemente, a melhor definição de valor é a que o
considera como possibilidade de escolha, isto é, como uma
disciplina inteligente das escolhas, que pode conduzir a eliminar
algumas delas ou a declará-las irracionais ou nocivas, e pode

15 HOBBES, Thomas. Leviatã ou matéria: forma e poder de um estado eclesiástico e civil.
Traduzido por João Paulo Monteiro e Mariabeatriz Nizza da Silva. 4. ed. São Paulo: Nova Cultural,
1988, p. 57.
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conduzir (e conduz) a privilegiar outras, ditando a sua repetição
sempre que determinadas condições se verifiquem. Em outros
termos, uma teoria do valor, como crítica dos valores, tende a
determinar as autênticas possibilidades de escolha, ou seja, as
escolhas que, podendo aparecer como possíveis sempre nas
mesmas circunstâncias, constituem pretensão do valor à
universalidade e à permanência. 16. (Não negrejado no original).

Diante de todo o exposto, confirma-se a árdua tarefa de definir valor,

porém se obteve uma visão aproximada de quão profundo é o tema.

Concluiremos adotando a idéia de valores trazida pelo professor José de

Albuquerque Rocha, por sua abstratividade, generalidade e simplicidade, com o

qual confrontaremos a noção de solidariedade.

Afirma o professor que: “Valores são um sistema de convicções e

crenças que em uma sociedade dada definem os fins, metas ou objetivos a serem

alcançados pela comunidade como um todo... Fixam os critérios do que é

desejável, preferível, os valores servem de guia e orientação do

comportamento dos indivíduos.” 17 (Não negrejado no original).

Quanto ao tratamento do comportamento humano, isso não se

confunde com normas, uma vez que só sugere, não tem obrigatoriedade. Mas

não impede que uma norma se baseie na orientação de um valor, o que para a

moral é condição indispensável.

2.2.1 Classificação dos Valores Adotada por Falcão

Existem muitas classificações, adequando-se a todo gosto e qualidade.

Optou-se pela classificação apresentada pelo professor Falcão18, pois será muito

16 ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de filosofia tradutor e revisor da 1. ed. Alfredo Bosi; tradutora e
revisora e tradutora de novos textos Ivone Castilho Benedetti. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes,
2000, p. 993.
17 ROCHA, José de Albuquerque. Hermenêutica constitucional e Judiciário. Revista Ibero-
americana de direito constitucional econômico (Jurisdição constitucional no mundo globalizado).
Ano I - nº I. Fortaleza – abril de 2002, p. 113.
18FALCÃO, Raimundo Bezerra. Hermenêutica. 2. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2000, p. 21-
28.
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útil ao estudo do que fora proposto quanto ao valor solidariedade e, ao mesmo

tempo, para a diferenciação entre valor social e valor jurídico.

Será apresentada a classificação quanto à amplitude, quanto ao tempo,

quanto à legitimidade e quanto à matéria.

2.2.1.1 Classificação dos Valores quanto à Amplitude

Neste aspecto, os valores podem ser universais, sociais, nacionais,

populares e particulares. Frisa-se, esse enfoque se manifesta espacialmente.

Quando certos valores são tidos pela humanidade em geral como

importantes, como serem almejados em suas condutas, esses são considerados

universais, como por exemplo, o amor.

A denominação universal se dá exatamente por serem valores

disseminados indiferentemente da cultura do lugar, do grupo a que pertença,

podendo inclusive ser feita uma acepção à idéia de valores absolutos, mas no

sentido de serem perseguidos por todos indistintamente.

Enquanto os valores sociais são aqueles que refletem os anseios de

um grupamento, de uma sociedade. Denotam-se características restritas àqueles

grupos tidas individualmente, cada um por si. Traz-se à mente a idéia de

coletividade reconhecendo tal valor, no entanto, uma coletividade diminuta, ou

seja, aquele valor não alcança proporções universais, mas apenas é

extremamente difundido entre os membros daquela coletividade. Nem também

seriam esses valores tidos por essenciais àquele grupamento. “Para exemplificar

cuidaremos daquele valor que leva um grupo social à preferir o trabalho à

ociosidade, elevando-o ao patamar de bem social.”19

Os valores nacionais se diferenciam dos sociais por serem eles fonte,

elo da nação. São valores de sublime importância a essa coletividade. Nesse

aspecto, o que mais se destaca é a questão da relevância de tais valores para os

membros do grupo, bem como o relacionamento desses membros entre si, ou

19 FALCÃO, Raimundo Bezerra. Hermenêutica. 2. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2000, p. 22.

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

http://www.pdfdesk.com


36

seja, os membros estão intimamente ligados a ponto de serem reconhecidos

como nação20. Como o orgulho e gratidão por seus heróis nacionais.

Assim se expressa Falcão:

Os valores nacionais são, pois, aqueles que impulsionam a nação
nos rumos da construção dos bens garantidores dos laços da
‘família espiritual’, a que se reportava Renan, e não somente
assecuratórios da integração grupal, que pincela as tinturas
debuxadoras do social.21

Já os valores populares refletem o liame de um povo22, conforme a

noção jurídica. E como a noção jurídica de povo traz à tona as idéias de política,

de legitimidade e de Estado, então, os valores populares estão a estes temas

relacionados. Assim, por mais que possa em algum momento um valor popular

coincidir, por exemplo, com um valor social, esses sempre serão diferenciados

pelo objetivo maior, o de caracterização e concretização de um grupamento

especial, um povo.

2.2.1.2 Classificação dos Valores quanto ao Tempo

Os valores são quanto ao tempo permanentes, duradouros e efêmeros

(ou passageiros). Quando se fala em tempo, busca-se obrigatoriamente expandir

a relação para a idéia de história. Isso se dá, pois o tempo só é levado em

consideração devido à influência da consciência humana, ou seja, o dado

cronológico é resultado de conceito humano e só é percebido por uso da razão.

Então, ao se falar em tempo, fala-se em razão humana e conseqüentemente

duração dos feitos, portanto, momentos históricos diferenciados. Quer dizer, além

do efeito do tempo para a razão humana, levam-se em consideração mudanças,

transformações significantes ao homem em um dado período, lapso temporal, ou

seja, história.

20 Sobre nação, ver: Bonavides. Ciência política, p. 79-86.
21 FALCÃO, Raimundo Bezerra. Hermenêutica. 2. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2000, p. 23.
22 Sobre povo, ver: DALLARRI, Dalmo de Abreu. Teoria geral do Estado. 23. ed.. São Paulo:
Saraiva, 2002, p. 95-101.
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Assim um valor é dado como permanente, quando ele tem uma

passagem histórica muito duradoura. Quer-se dizer que nenhum valor é

considerado eterno, até porque todos têm como referencial o homem. Já se sabe

que nem em relação à vida do planeta o homem é eterno, como também o

homem sofre mudanças e muda a história. Mas os valores permanentes são

aqueles de que se tem conhecimento imemorialmente, estão sempre a

acompanhar a história da humanidade, como amor e ódio.

Os duradouros são aqueles que, embora tenham expressividade na

história por um período identificável, podendo ser períodos seculares ou de menor

repercussão, têm efeitos de tão grande relevância que são lembrados

independente de estarem efetivamente presentes. São exemplos todos aqueles

que definiram as grandes épocas, como no caso dos que compunham o

feudalismo que definiu a Idade Média.

Já os efêmeros, ou passageiros, podem até ter grandes repercussões

à época de sua difusão, porém, passado aquele período, passa também a sua

lembrança. Revelam-se nos modismos.

2.2.1.3 Classificação dos Valores quanto à Legitimidade

Este aspecto conduz a observar o homem não mais como indivíduo,

mas como elemento da sociedade. Quer-se dizer que os valores serão analisados

conforme as preferências e decisões do grupo, e não segundo o interesse de

alguns. Toma-se a vontade da coletividade, essa, em regra23, é que será tida

como vontade dominante.

Os valores tidos como os preferidos e aceitos pela sociedade, ainda

que nem sempre coincidam com a vontade de todos os indivíduos, serão

classificados por positivos.

23 Por vezes, a exemplo de governos absolutistas, de ditaduras, a vontade dominante era
apenas a do governante, tomando-a como se legítima fosse, por se resguardarem em legislações.
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Já os valores negados pela maioria da sociedade, ainda que estejam

sendo impostos a ela, como no caso dos regimes absolutistas, esses são

classificados por valores negativos.

Será definido se serão positivos ou negativos pelo sentimento popular

e não pela adesão refletida nas condutas humanas, pois as condutas podem estar

sendo impostas, podem estar sendo reproduzidas devido ao modelo do sistema

no qual aquela sociedade se encontra inserida.

2.2.1.4 Classificação dos Valores quanto à Matéria

Abre-se um espaço para falar dessa classificação por motivos

informativos. Na verdade ela é inesgotável. Existem tantas subdivisões quantos

forem os assuntos, as matérias, abordados pelos valores. Ressalta-se, portanto

que os valores morais diferenciam-se dos valores jurídicos, ainda que ambos

sejam valores éticos. Outras classificações por matéria teriam os valores políticos,

os valores econômicos, e assim por diante. Porém, há de se perceber que todos

esses valores neste tópico enumerados são sociais, quer dizer objetivam uma

organização da vida em sociedade, em grupamento humano.

Há de se ter cuidado quando se classificarem os valores em grupos

quanto ao tema, por exemplo, a que se referem, como religiosos, familiares,

jurídicos. Pode ser uma maneira de atribuir-lhes um sentido mais restrito, fazendo

com que um valor amplo seja enquadrado ao tema, excluindo particularidades

suas. Pois, para classificar assim, deveria estar-se respeitando o valor, passando

primeiro por uma etapa de percepção dos momentos de sua manifestação e

então só enunciar uma característica imanente àquele valor, inclusive não

excluindo de outras classificações que não sejam antagônicas, obviamente.

Isso é comum no mundo jurídico, uma vez que, por cuidar da

organização da sociedade, tende a “chamar” para sua incidência todos os valores

considerados pela coletividade nas mais diferentes circunstâncias, como os

referentes a religião, relações familiares, do trabalho, dentre outros.
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No entanto, pode-se chegar ao ponto de passar a tratar aqueles

valores como exclusiva e eminentemente jurídicos, o que provoca o parcelamento

do substrato metafísico. Então, seguem classificações deturpadoras do substrato

dos valores.

Com essas classificações equivocadas, o valor em si passa a não ser

reconhecido em sua inteireza, como se seu conteúdo se resumisse àquela

parcela. Portanto, a classificação deve acontecer apenas como reflexo do

momento instantâneo que se enumera, se atribui um valor, não devendo abrir

brechas para aceitação de classificações prejudiciais dos valores.

2.3 OS VALORES JURÍDICOS E AS NORMAS

JURÍDICAS

2.3.1 Da Juridicidade, Normatização e Positivação

Dizer que um valor é jurídico é dizer que ele tem juridicidade, ou seja,

refere-se ao Direito. Entenda-se Direito aqui como gênero de onde se extraem as

espécies: Direito Positivo e Direito Natural, como também Ordenamentos

Jurídicos estatais ou não-estatais. A juridicidade pode ser inerente ao valor, quer

dizer, ter o valor surgido originariamente no contexto jurídico24; ou ainda pode um

valor ser adotado pelo meio jurídico, quer dizer, a conotação jurídica veio a surgir,

o conteúdo jurídico foi adicionado posteriormente25. Essa transformação costuma

ser denominada de juridicização.

É um tanto difícil identificar como se deu a juridicidade de um valor, por

inúmeras razões: o Direito disciplina condutas humanas em diversos campos da

24 A hipótese do valor originariamente jurídico não pode ser descartada, ainda que seja difícil
exemplificá-lo, mas a democracia, provavelmente atende às características de valor, bem como
seu contexto é eminentemente e originariamente jurídico. E isso não prejudica seu teor político.
25 A justiça pode se indicada como valor jurídico, pois é fundamento do Direito. Mas a justiça não
disciplina somente o Direito, disciplina também a moral e muitos outros campos sociais. Outros
valores podem ser juridicizados.
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vida; não se tem uma precisão quanto à origem do próprio Direito; muitos valores

são tão antigos que não se consegue precisar sua origem; os valores jurídicos

geralmente atuam em outros campos da vida, como por exemplo, a justiça que

atua no Direito, mas também atua na moral, a democracia que atua no Direito e

atua na política. Então fica difícil afirmar com total precisão se certos valores são

originariamente jurídicos, devendo, até mesmo por determinação jurídica,

disciplinar outro campo da vida humana, ou se o Direito buscando disciplinar

esses campos diversos adotou como jurídicos valores outros que julgou

conveniente.

Importante entender que, apesar de certos valores serem jurídicos, não

é o mesmo que serem normas jurídicas. Entretanto, pode acontecer uma

normatização, quer dizer, um valor – quer originariamente jurídico ou não – será

transformado em norma jurídica. Situação que se reflete na obrigatoriedade de

sua observância, o que é próprio das normas jurídicas e não dos valores jurídicos,

como se constatará. Isso ocorre, pois o Direito é formado, é composto, por três

elementos jurídicos distintos, funções também distintas – fato, valor e norma –, ou

melhor, norma jurídica, fato jurídico e valor jurídico.

Salienta-se que é indiferente a origem do valor, pois sua função e

aplicação serão semelhantes. Os valores serão o guia, o norte, o fundamento

para a aplicação do Direito. Eles são uma orientação de como deve ser aplicado o

Direito. Sua aplicação pode-se dar em momentos distintos, sendo mais bem

verificada conforme se forma o corpo do Direito. A norma é o corpo do Direito,

logo, quer-se dizer: no estudo da elaboração e aplicação das normas é que se

verifica a observância dos valores.

Os valores representam os anseios da sociedade à qual o Direito está

voltado. E a própria sociedade requisita sua observância. Assim, apesar de não

serem os valores elemento de observância obrigatória, o povo intimida os

intépretes/aplicadores do Direito e também os demais elaboradores das normas a

atuarem em suas competências em conformidade com os valores. E o

instrumento de principal identificação da adequação ou não das normas aos

valores eleitos por essa sociedade à qual o Direito está voltado é a eficácia
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normativa, uma das instâncias de validade da norma jurídica, a qual terá enfoque

especial, dado seu íntimo relacionamento com o tema de valores jurídicos.

Verifica-se que é indissociável o estudo da aplicação e função dos

valores jurídicos de um estudo mínimo acerca das normas jurídicas, seja por

motivo da normatização dos valores seja por causa da própria validação das

normas através da eficácia. Registra-se, porém, que a eficácia não é a única

forma de analisar a validade das normas jurídicas. São quatro as instâncias nas

quais se sedimenta a validade das normas jurídicas, quais sejam: juridicidade,

positividade, vigência e eficácia. Aliás, há de se considerar o termo validade como

sendo a existência no mundo jurídico; então, não se falaria em instâncias de

validade, mas em requisitos de existência da norma jurídica.

Dois são os efeitos que se destacam com a normatização: primeiro a

exigibilidade que passa a ser viável e segundo a maior proximidade do Direito aos

anseios sociais.

A positividade o capacitará a ser tido por norma. Será a adaptação do

conteúdo a parâmetros preestabelecidos, permitindo sua inclusão no

Ordenamento Jurídico Positivo de um Estado, por exemplo.

A vigência permitirá a exigibilidade. É obtida após o texto ser

submetido a procedimentos executados por pessoa apta. Se lei, será submetida a

processo legislativo; se sentença, será submetida a processo judicial e ambas

serão observadas também quanto às pessoas competentes, respectivamente, os

legisladores e os julgadores, e quanto à conformidade jurídica do conteúdo

abordado, quer dizer, nos aspectos da forma, agente e objeto. Nessa instância,

fica evidente a diferença entre validade e existência, uma vez que uma norma

pode ter sido promulgada e ter-se tornado vigente, porém pode conter defeitos

que a tornem inválida e, posteriormente, seja suprimida da ordem jurídica. Como

seria o caso das normas submetidas ao controle de constitucionalidade e terem

sido consideradas inconstitucionais. Pois bem, a sua existência no mundo jurídico

foi real, mas sua validade inadmissível.

Já a eficácia normativa é a instância que dentre outras coisas traduz a

simpatia da sociedade pela norma cuja ordem jurídica submete à referida

sociedade. Sabe-se que esse aspecto da eficácia será desprezado em um
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“modelo positivo puro e rígido”26. Porém, em um modelo jus positivista mais

aberto, tendência atual do Direito, também denominado de pós positivista27, ou

em um modelo jus naturalista, a eficácia será adotada variando suas

conseqüências práticas conforme o modelo. Ressalta-se que a eficácia traduz os

valores adotados pela sociedade. Essa é a face denominada de eficácia social,

responsável por demonstrar a efetividade da norma jurídica. Admite-se também

uma outra face, a denominada eficácia jurídica, a qual é responsável por designar

a aplicabilidade das normas jurídicas.

Por muito tempo, ficou sendo elemento apenas de análise filosófica a

presença ou não da justiça em uma dada sociedade, como também a análise

quanto à legitimidade das normas. Sendo que a legitimidade não viria a interferir

na positividade e vigência da norma; no máximo poderia influenciar a opinião dos

governantes em permanecerem com aquela norma em vigor (exigibilidade). Até

porque os princípios, uma das espécies de normas que se destacam por seu

elevado teor axiológico, por muito tempo não foram reconhecidos como espécies

do gênero.

Atualmente, já se entende que a eficácia sempre se reflete nas normas

jurídicas. Diferenciando-se um pouco quanto ao tipo de norma jurídica, se

princípio ou se regra. Ensina Ávila28 que sua atuação pode-se dar, no caso dos

princípios, definindo o sentido e o valor de outras normas (internamente), ou

acerca da compreensão dos próprios fatos e provas (externamente), fornecendo

um parâmetro para o exame da pertinência e da valoração. Já quanto às regras, a

eficácia se apresenta “preliminarmente decisiva”, pois determinam um caminho a

ser seguido (eficácia interna), seja quando pretendem oferecer uma solução

provisória para determinado conflito de interesses, no âmbito do Poder

Legislativo, ou ainda quando delimitam o comportamento que será tomado de

26 O uso dessa expressão não se dá com o intuito de apreciar qualquer classificação. Apenas
quer-se atentar que os ordenamentos jurídicos positivos sofreram uma evolução cultural (já
denominada positivismo, pós-positivismo) que vem permitindo uma aplicação menos limitada da
instância da eficácia, que em trecho mais adiante será reportada.
No mesmo sentido acima exposto ao se explicar o que seria positividade.
27 Sobre esse tema, ver: MOTA, Marcel Moraes. Pós-positivismo e restrições de direitos
fundamentais. Fortaleza: OMNI, 2006.

28 ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 5. ed.
São Paulo: Malheiros, 2006, p. 97-120.
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acordo com os princípios que permearão aquela possibilidade de conduta. Como

também, externamente, na previsão da conduta, na indicação do sujeito

competente para praticar a conduta e ainda na indicação de razões que

sustentam sua estipulação.

Com isso, se constata que toda norma tem uma eficácia, ainda que não

seja uma norma observada na práxis social com tanta afeição. Mesmo assim, na

sua própria feitura, são somados valores aceitos naquela sociedade.

Exemplificando: o processo legislativo percorrido para a finalização do enunciado

normativo segue modelos previamente aceitos pela sociedade; o conteúdo

normativo segue o interesse de algum grupo pertencente à sociedade, seja

dominante ou dominado. Com isso, não se pretende defender normas que não

sejam coerentes com os valores da sociedade para a qual tais normas se

direcionam; simplesmente, quer-se esclarecer que uma norma que pertence ao

sistema e observa todas as formalidades necessárias conseqüentemente terá

uma eficácia mínima.

E é a partir desse entendimento que surgem as classificações por

exemplo: normas de eficácia plena, de eficácia limitada, de eficácia contida ou

restringível29, Como também é a partir desse aspecto que aumenta a relevância e

necessidade de reconhecimento dos valores na composição do Direito e,

principalmente, atuando como fator de adequação entre Direito e vontade social e

legitimação. E a eficácia só será verdadeiramente plena quando ela ultrapassar

os campos da positividade e da vigência, instâncias de validade formais e atingir

essa compreensão axiológica. Só então, a eficácia cumprirá o papel de instância

de validade responsável por medir a adequação do Direito à vontade social e,

portanto, a aceitação da sociedade daquelas normas através do seu cumprimento

ou não-cumprimento.

Observa-se que os valores são o elemento do Direito que propiciam a

justiça. No entanto, não basta que os intérpretes/aplicadores do Direito e demais

elaboradores das normas busquem adequar as normas aos valores eleitos

naquela sociedade. Pois, provavelmente, nunca aquela sociedade será unânime

29 Sobre esse tema, ver: SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das normas constitucionais. 6. ed.
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004.
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em seus entendimentos, em suas escolhas. Logo, sempre terão valores

inconciliáveis eleitos por subgrupos daquela sociedade. Então, o aspecto da

eleição de valores deve ser somado à forma que aquela sociedade identificará

como método mais justo para os eleger. Terão, por exemplo, como possíveis

métodos o método da maioria, o método da relevância da escolha de quem está

elegendo, o que resvala em “votos com pesos diferenciados”, que, por sua vez,

podem estar baseados na relevância dos conhecimentos técnicos do assunto-

pivô, ou na relevância da dominação econômica. Isso tudo se traduz na

legitimidade, que também será refletida na eficácia normativa.

E como identificar os valores eleitos pela sociedade? A eficácia

normativa é, sem dúvida, a medida mais fiel desse sentir social. No entanto, as

evidências podem ser apenas regionais e não demonstrarem a realidade global e,

muitas vezes, o intérprete/aplicador do Direito e demais elaboradores das normas

podem não ter o alcance dessa realidade. Também pode fugir ao seu alcance a

experimentação ao longo do tempo, a qual pode diferenciar se um valor é

efêmero ou se duradouro, sendo o último aquele que gera os costumes admitidos

em Direito.

Todos esses aspectos, como outros, poderão confundir aqueles que

detêm o poder de elaborar e aplicar o Direito, e a forma mais segura é a utilização

de instrumento propício a suprir a análise científica desses aspectos. E a doutrina

demonstra ser a fonte mais completa nesses aspectos relacionados à leitura e à

identificação dos valores na sociedade. Portanto, a doutrina é recomendada como

instrumento de viabilização da maior proximidade das normas aos valores

intrínsecos àquela sociedade. A doutrina é o registro científico da eficácia

normativa, tanto no aspecto de efetividade social como no aspecto de aplicação

jurídica.

Como já se frisou, os valores são um dos elementos do Direito, distinto

das normas jurídicas. E com o exposto quer-se demonstrar que eles podem-se

apresentar positivados, com o aspecto de norma jurídica (outro elemento do

Direito) e exigíveis sempre que vigentes. Para tanto bastando que o conteúdo que

esteja sendo positivado seja o próprio valor.
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Na hipótese descrita de o valor ser positivado, ou a própria norma é um

valor, isto é, ambos são coincidentes, ou a norma é derivada do valor; quer dizer,

seus conteúdos são diferenciados, porém a norma jurídica visa à práxis daquele

valor. Ressalta-se, com a positivação ou não, o valor é um elemento do Direito,

sempre. Isso acontece pela natureza do valor que sempre está associada às

coisas e às experiências humanas, como também pela própria estrutura do Direito

e por sua finalidade: a realidade jurídica é uma experiência fático-axiologica-

normativa, e sua finalidade, como será abordada em capítulo posterior, é dar

ordem à sociedade visando à manutenção da própria sociedade.

Quando um ordenamento jurídico positivo passa a reconhecer a

juridicidade de valores _ e supondo que adotaria valores positivos, assim

desprezando os negativos_ , inclusive passa a dar-lhes positividade e vigência

(normatização), passa-se a permitir normas mais justas e legítimas. Ocorre, que a

eficácia responsável por esta realidade passa a ser admitida como a instância de

validade, ou melhor, requisito de existência, ainda que em um ordenamento

jurídico positivo. Assim na aplicação do Direito se optará sempre por soluções

condizentes aos valores sociais.

Perceba que tanto a eficácia como a positivação/normatização são

formas de inserir o valor no campo jurídico. Não há, no entanto, uma distinção,

quanto às espécies dos valores: sejam valores jurídicos ou valores sociais

próprios do campo da vida que se disciplinam.

A identificação da eficácia como requisito de existência é recente. O

Direito precisou passar por uma evolução. Os acontecimentos históricos

demonstraram de forma dura que o aperfeiçoamento desses ordenamentos era

necessário. Eventos como a Segunda Grande Guerra Mundial comprovaram que

a estrita legalidade não podia ser a única peça-chave dos ordenamentos

positivos.

Mas compreender e aplicar a eficácia também depende de uma

aceitação, no caso, da própria comunidade jurídica, para vencer

conservadorismos.

O Direito, então, partiu inicialmente da adoção dos princípios como

instrumentos de interpretação e, em seqüência, passou ao reconhecimento
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destes como normas jurídicas. E a evolução continuou em direção a uma

“humanização”30 do Direito. Na verdade, concluiu-se31, o que hoje se aceita

mundialmente, as normas jurídicas poderiam permanecer sendo corpo do Direito.

O que estava equivocado era a idéia de que só a norma jurídica formava este

corpo, ou seja, existem outros elementos formadores, o fato e o valor. Este passo

foi muito importante, pois se percebeu que o valor e o fato não poderiam jamais

ser desprezados. Ao invés disso, como seqüência, dever-se-ia dar a

determinação mais clara dos papéis destes dois elementos32 na estruturação do

Direito, que há pouco fora identificado como ciência autônoma.

Os estudos, quanto à norma, também enveredaram em uma

reformulação na sua teoria. Os aspectos que evoluíram foram: quanto às suas

espécies, às formas que são empregadas, como se solucionam seus conflitos, o

que as caracteriza. Assim, repete-se, tem-se que as normas não se resumem a

regras de conduta. Os princípios também são normas. Em um estudo mais

específico e detalhado, verificam-se subespécies de regras, assim como também

há quem aponte uma terceira espécie de norma. As classificadas em regras

constitutivas e regras regulativas33 e outras de organização34 ou normas

secundárias35, como também normas conferem poderes, ou garantias, função que

não se adstringe às regras. E as normas se subdividiriam em regras, princípios e

postulados.36

Em um momento em que o papel do Direito e do Estado são postos

“em cheque”, ambos passam por uma reestruturação. No Direito, então, o

30 Movimento que hoje se aperfeiçoa, caracterizando-se pela finalidade de tornar o Direito mais
humano, mais voltado ao reconhecimento da importância do indivíduo, portanto, dos seus direitos.
O enfoque principal nesse movimento tem sido o desenvolvimento do princípio da dignidade
humana.
31 REALE, Miguel. Teoria tridimensional do direito. 5. edição revista e aumentada. São Paulo:
Saraiva, 1994.
32 Determinar como o valor atua é um dos aspectos relevantes em nossa pesquisa que será
exemplificado quanto ao valor solidariedade. Os culturalistas foram os primeiros a defender essa
tridimensionalidade do Direito.
33 Nesse sentido, ver: ATIENZA, Manuel & MANERO, Juan Ruiz. Las piezas del derecho: Teoría
de los enunciados jurídicos. Barcelona: Editorial Ariel, 1995.
CONTE, Amedeo G. Filosofia del linguaggio normativo. G. Giappichelli Editore Torino, 1995.
34 REALE, Miguel. Lições preliminares de Direito. 25. ed., 1ª. Tiragem. São Paulo: Editora Saraiva,
2001, p. 93-99.
35 KELSEN, Hans. Teoria geral das normas. Traduzido e revisado por José Florentino Duarte.
Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris Editor, 1986.
36 ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 5. ed.
São Paulo: Malheiros, 2006.
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reconhecimento dos princípios como norma jurídica passam a representar a

consolidação dessas mudanças que refletiram o “clamor” social por justiça. Os

princípios vêm, então, inserir conteúdos axiológicos na positividade das

legislações, antecipando, afirma-se que os princípios são os valores jurídicos que

foram positivados, normatizados. Enquanto no Estado, perceber-se-á que a

vontade de legitimação do poder político, que é do povo, resvalou na

transformação do Estado Liberal em Estado Social e, em seqüência, em Estado

Democrático-Participativo37. Esse último é um modelo que se propõe à sociedade

atual.

Então, os princípios vêm inserir conteúdos axiológicos na positividade

das legislações. Pois, como se verificará, os princípios são os valores jurídicos

que foram positivados, normatizados. Daí a sua relevância jurídica e sua conexão

com o tema objeto de estudo, a normatização do valor solidariedade e a análise

da fundamentalidade do seu papel para o Direito.

2.3.2 Dos Valores Normatizados: Princípios e Direitos

Subjetivos

Diante dessa carga axiológica muito grande presente nos princípios,

questionou-se, então, se os princípios seriam apenas o reconhecimento dos

valores como um elemento constitutivo do Direito, mas diferente das normas

jurídicas, ou se os princípios seriam uma espécie do gênero norma. Essa

confusão só pode ser elucidada passando-se a outra etapa da teoria dos valores,

a qual se inicia.

37 BONAVIDES, Paulo. Teoria do Estado. 4. ed. revista e ampliada. São Paulo: Malheiros Editores,
2003, p. 29.
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Para o alemão Robert Alexy, os termos princípios e valores podem ser,

por vezes, utilizados um pelo outro e, portanto, estariam representando o mesmo

conteúdo38. Isso acontece especialmente com os princípios implícitos, mas

mesmo quando expressos, se seu conteúdo for muito amplo, também se

questiona se seriam os próprios valores.

Então, os princípios ora se apresentam implícitos, e se deduz seu

conteúdo a partir do sistema, ora se apresentam expressos. Bobbio explica como

se deduzir o conteúdo dos princípios implícitos, os quais ele denomina não-

expressos.

Ao lado dos princípios gerais expressos há os não expressos, ou
seja, aqueles que se podem tirar por abstração de normas
específicas ou pelo menos não muito gerais: são princípios, ou
normas generalíssimas, formuladas pelo intérprete, que busca
colher, comparando normas aparentemente diversas entre si,
aquilo a que comumente se chama o espírito do sistema.39

Deve-se atentar que compreender os princípios como valores

normatizados não quer dizer que toda vez um princípio represente exatamente

um valor, podendo representar até mais de um valor, ou representar parte do

conteúdo do valor, o que também possibilita que um valor seja representado em

mais de um princípio, que denominaremos princípios decorrentes. E isso pode

ocorrer tanto com princípios implícitos, como com princípios expressos. Quando

expressos, tem-se a certeza do conteúdo do princípio, o que não quer dizer que

seja coincidente com o próprio valor, podendo o princípio ser só uma das formas

de expressá-lo, ainda que parcialmente. Exemplificando, o valor liberdade está

representado totalmente no princípio da liberdade, podendo utilizar o termo valor

por princípio. Já quanto ao princípio da liberdade de expressão, essa

normatização não denota o conteúdo completo do valor liberdade, estando

transposta em um princípio decorrente do princípio/valor (da) liberdade. O

exemplo tomou com base um princípio expresso, mas seguem o mesmo

raciocínio os princípios implícitos.

38 LIMA, Francisco Meton Marques de. O resgate dos valores na interpretação constitucional: para
uma hermenêuntica reabilitadora do homem como «ser-moralmente-melhor». Fortaleza: ABC
Editora, 2001.
39 BOBBIO, Norberto. Teoria do ordenamento jurídico. Traduzido por Maria Celeste Leite dos
Santos. 10. ed. Brasília: Ed. UnB, 1999, p. 159.
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Com a positividade, fica evidente a sua exigibilidade. Isso se dá pela

presunção do conhecimento por todos. Evidente que se está supondo a vigência,

pois, em um período de vacatio legis, essa exigibilidade estará suspensa. No

entanto, não devemos ficar presos à necessidade de normatização dos valores,

da positividade, para aceitarmos a exigibilidade de sua observância.

Veja, os valores são o reflexo da vontade da sociedade. E assim, são

mutáveis (valores para outrem) no tempo e no espaço. As normas jurídicas têm

maior eficácia, conseqüentemente, grande legitimidade, quando interpretadas e

aplicadas segundo os valores aceitos pela sociedade. O Estado é estrutura

voltada para a organização das pessoas em sociedade. E o Direito (em realce às

normas jurídicas) é tido como instrumento para manter o Estado como estrutura

predominantemente reguladora de nossas vidas. Assim, quando o Direito é

analisado segundo os valores reconhecidos à época pela sociedade para a qual

está voltado, os resultados obtidos são mais legítimos, portanto aceitáveis com

maior facilidade.e reproduzidos com mais assiduidade, intui-se. Inclusive atendem

com maior presteza à finalidade de reconhecimento do Estado como instituição

“ideal” ordenadora da vida em sociedade, partindo do pressuposto que o Direito

está regulando a sociedade tipo Estado40.

A observância no Direito dos valores aceitos por uma sociedade atende

então à legitimidade estatal. Já quanto à idéia de justiça, provavelmente, só será

tida para o momento instantâneo e local de onde provém o Direito. Quer-se dizer

que, sendo a justiça um valor, podem-se ter conclusões distintas e até

antagônicas de acordo com a sociedade que avalia, – referibilidade, característica

em tópico acima. Assim, por vezes, uma atitude pode ser considerada justa

segundo um avaliador e, por outro avaliador, tendo em vista a diferença nos

valores por ele considerados, pode ser considerada injusta.

Então, lembrando que os valores são um dos elementos do Direito,

formando com o fato e a norma uma realidade única. Tem-se que os valores não-

40 Isso não quer indicar alguma filiação a essa teoria monista nem tampouco à teoria pluralista,
que se lhe opõe. Contudo, é mais apropriado tecer um estudo sobre um objeto mais bem
identificado. Assim, ao invés de permitir uma gama imensa de sociedade, e instituições, com
inúmeras características, talvez até antagônicas, então, se adotou o modelo mais tradicional até
por ser uma superestrutura e dominante dentre todas. Mais adiante se caracterizará essa
sociedade objeto de estudo: o Estado.
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normatizados estão constantemente presentes. No entanto, há a exigência que

eles se manifestem em consonância com a eleição e hierarquia aceitos pela

sociedade à qual estão voltados. Quer-se dizer que as normas jurídicas estão

figuradas em enunciados41 os quais necessitam de interpretação e nessa

atividade os valores são exigíveis, porém são valores quaisquer ou de conteúdos

alterados refletindo preferências apontadas conforme o interprete e/ou o

movimento da sociedade, os quais podem mudar.

Através dos valores, se dá o reconhecimento do Estado pela sociedade

em inúmeras convalidações do “pacto social”; por isso, reafirma-se que são

exigíveis no Direito. No entanto, entende-se que exigibilidade, quanto a essa

forma de manifestação dos valores, quer dizer o valor como um dos três

elementos do Direito, não ocorre como um dever-ser, nem como dever-fazer, nem

tampouco como um dever-ter. Dá-se simplesmente como um ideal proposto.

Dizer que os valores identificam um ideal proposto significa que são

voláteis as fundamentações nele arrazoadas.

Os valores, juridicamente considerados, não se confundem com
os modismos nem com a comoção pública, pois estes são
inconstantes. Ao contrário, os argumentos de valor impõem-se
como instrumentos de estabilidade, ora demolindo tabus
ultrapassados, ora resistindo contra histerias públicas, as mesmas
que crucificaram Cristo e coroaram Hitler.42

Enquanto a exigibilidade do valor, quando expresso em uma norma

jurídica, é um dever-ser, é um dever jurídico. Quando os valores se manifestam

na forma de valoração do conteúdo normativo, eles podem estar presentes em

quaisquer normas jurídicas, sejam os próprios princípios, direitos subjetivos, ou

demais regras de conduta.

Mas os valores podem ter sido normatizados; então, eles serão a

própria norma jurídica. O caminho mais comum seria o de serem eles traduzidos

em princípios. Inclusive, vale a pena ressaltar que os direitos subjetivos, como no

41 GUERRA, Marcelo Lima. Norma: uma entidade semântica In: MACÊDO, Dimas (Org.). Filosofia
e Constituição: estudos em homenagem a Raimundo Bezerra Falcão. Rio de Janeiro: Letra Legal,
2004, p. 67-88.
42LIMA, Francisco Meton Marques de. O resgate dos valores na interpretação constitucional: para
uma hermenêuntica reabilitadora do homem como «ser-moralmente-melhor». Fortaleza: ABC
Editora, 2001, p. 147.
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caso dos direitos e garantias fundamentais, apesar de terem uma generalidade e

abstratividade muito abrangente, não são obrigatoriamente os valores jurídicos

normatizados. Os direitos fundamentais e as garantias só serão expressão de

normatização dos valores quando coincidirem de serem também princípios. Caso

contrário, eles apenas serão formas de viabilizar a prática dos princípios. Então,

explicar-se-á por partes.

A pesquisa já parte da admissibilidade de que os princípios são normas

jurídicas. Nesse sentido seguem as citações doutrinárias:

Os princípios são espécies do gênero norma jurídica que tem
conteúdo otimizador, devendo ser aplicados na maior extensão
possível. Eles são estruturantes e fundantes do ordenamento
jurídico e não apenas meras fontes supletivas de integração do
sistema.43

Os princípios gerais são apenas, a meu ver, normas fundamentais
ou generalíssimas do sistema, as normas mais gerais.”44

Após confirmação de que os princípios são normas jurídicas, mas

diferentes das regras, pode-se chegar a afirmar com segurança que eles sejam a

forma normatizada dos valores.

Já quanto aos direitos subjetivos, eles comumente são uma das formas

de viabilizar a prática dos princípios, portanto, dos valores. Eles exercem a função

normativa de conferência de poderes.

Veja, quanto às funções das normas jurídicas, elas atendem às

funções45 de conferência de poderes ou de determinar as condutas através da

permissão, proibição ou obrigação. A função de conferir poderes pode ser

exercida tanto pelas normas princípios como pelas normas regras. Enquanto as

que determinam condutas são sempre exemplos de normas regras46.

43 BRAGA, Valeschka e Silva. Princípios e regras: como distinguir esse tipos de normas jurídicas?
Revista Opinião Jurídica, Faculdade Christus. Ano I - nº 2. 2003.2, p. 95-104.
44 BOBBIO, Norberto. Teoria do ordenamento jurídico. Traduzido por 10 ed. Brasília: Ed. Unb,
1997. p158.
45 KELSEN, Hans. Teoria Geral das Normas (Allgemeine Theorie der Normen). trad. e rev. por
José Florentino Duarte. Porto Alegre, RS: Sergio Antônio Fabris Editor, 1986. p 120.
46 Nesse sentido, ver: ATIENZA, Manuel & MANERO, Juan Ruiz. Las piezas del Derecho: teoría de
los enunciados jurídicos. Barcelona: Editorial Ariel, 1995.
CONTE, Amedeo G. Filosofia del linguaggio normativo. Torino, Italia: G. Giappichelli Editore, 1995.
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Os direitos subjetivos47 são poderes conferidos a um indivíduo, a um

grupo ou a toda a coletividade48. É característica sua posicionar-se como o

reverso de um dever jurídico imputado a outrem. O dever jurídico é uma regra de

conduta que costuma conter associada diretamente a ela uma sanção, a qual

será aplicada no caso de não cumprimento. A sanção é instrumento de coerção

do Direito que impulsiona o indivíduo a cumprir seu dever de respeitar o direito do

titular. Tem-se, por exemplo, o valor propriedade expressado como norma jurídica

no princípio da propriedade, o qual terá sua prática viabilizada, dentre outras

hipóteses, através do direito (subjetivo) de inviolabilidade do domicílio, com o

dever jurídico imputado à coletividade de não adentrar no domicílio sem

consentimento, sob as penas da lei.

Então, expressar os valores através dos princípios é a maneira mais

segura para a sociedade estatal de que os valores por ela aceitos serão

observados e mantidos independente da vontade dos governantes do Estado,

salvo peculiaridades de ordenamentos jurídicos.

Pero, en todo caso, el modelo de los principios tiene la ventaja de
que en él se expressa claramente el caráter de deber ser. A ello
se agrega el hecho de que el concepto de principio, en menor
medida que en el de los valores, da lugar a menos falsas
interpretaciones. Ambos aspectos son lo suficientemente
importantes como para preferir el modelo de los principios.49

Alexy, ao fazer um estudo comparativo entre os valores e princípios,

percebe que os princípios e os valores se diferenciam só quanto ao caráter

deontológico e quanto ao caráter axiológico, respectivamente. E o Direito está

voltado a trabalhar o modelo de princípios. Contudo, para se aplicarem os valores

no Direito não é preciso muito esforço, pois, por exemplo, se a pessoa é capaz de

deduzir que uma decisão é constitucional, então também seria capaz de deduzir

se inconstitucional fosse. Assim, como isso, possível, também o é aplicar os

47 KELSEN, Hans Teoria pura do Direito. Traduzido por João Baptista Machado. 6. ed. São Paulo:
Martins Fontes, 1998, p. 141.
48 No texto, sempre que se reportar a direitos subjetivos inclui-se no contexto os
denominados direito transindividuais: compreendendo três grupos os direitos individuais
homogêneos, direitos coletivos e direitos difusos...(MARTINS NETO, João de Passos. Direitos
fundamentais: conceito, função e tipos. São Paulo: RT, 2003, p. 31).
49 ALEXY, Robert. Teoría de los derechos fundamentales. Traduzido por Ernesto Garzón Valdés.
Madrid: Centro de Estúdios Políticos y Constitucionales, 2002, p. 147.
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próprios valores em vez dos princípios. A vantagem que os princípios têm em

relação aos valores é a explícita característica de dever-ser.

Os princípios podem captar toda a expressão de um valor e têm

evidente força normativa. Analisando-se a estrutura atual do Direito, percebe-se

que é adequada e voltada à aplicação dos princípios, o que os torna mais

eficazes, efetivos, bem como torna o Direito mais axiológico, então,

provavelmente, mais humano e legítimo.

Diante de tudo isso, faz-se necessário tecer maiores considerações

quanto aos princípios, o que será feito em seqüência, como também quando se

falar do princípio da solidariedade no ordenamento jurídico brasileiro atual.

2.3.3 Dos Princípios

O Direito, hoje, está alicerçado em valores e, como foi observado no

capítulo acerca dos valores, atualmente, a forma mais evidente da atuação dos

valores no Direito é a transposição do seu conteúdo para os princípios, ou seja, a

normatização dos valores. Então, assim, deve-se compreender “Princípios:

prescrição de um valor.”50

Os princípios é que são a forma atual mais evidente dos valores

jurídicos.

Sucintamente, os princípios atendem as seguintes características:

“Sem caráter terminativo, declinam-se as seguintes características gerais dos

princípios: normatividade, força positivante, historicidade, expressão de valores,

profundidade potencial, irreversibilidade, vectividade, superioridade hierárquica,

fecundidade, alto grau de generalidade.”51

Quer dizer, como já se vem expondo, os princípios são normas com

alto grau de abstratividade e de generalidade, podendo inclusive ser a própria

50 BRAGA, Valeschka e Silva. Princípios da proporcionalidade & da razoabilidade. Curitiba: Juruá,
2004, p. 30.
51 LIMA, Francisco Meton Marques de. O resgate dos valores na interpretação constitucional: para
uma hermenêuntica reabilitadora do homem como «ser-moralmente-melhor». Fortaleza: ABC
Editora, 2001, p. 118.
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tradução dos valores. Mesmo assim, atuam com a finalidade de vincular, de

submeter a sociedade a seus limites, ou seja, são normas jurídicas e, como tais,

ditam um dever-ser.

Os princípios seguem as mudanças culturais e segundo elas se

orientam. É a partir dessa historicidade que acontecem alguns fenômenos como o

das gerações dos direitos fundamentais. Como se verificará, os direitos

fundamentais sofrem uma adequação à nova realidade, aos novos valores

sociais. O próprio Direito tem essa característica; logo, os princípios, como

espécie do gênero norma, a qual é elemento do Direito, reproduzem essa mesma

característica.

Os princípios atuam como vetores nas interpretações e nas aplicações

do Direito. Direcionam, encaminham os intérpretes e os aplicadores do ponto em

que se encontram ao ponto por ele especificado. Os princípios geram outras

normas e, dentre as demais normas, destacam-se em superioridade hierárquica.

2.3.4 Hierarquia ou Preferência?

Podemos falar de hierarquia entre normas? Sim, enquanto se trata das

suas subespécies. Pois falar de hierarquia é o mesmo que falar de subordinação,

portanto, obrigatoriedade de a coisa inferior hierarquicamente se posicionar

conforme os ditames (formais e/ou materiais) da coisa superior hierarquicamente.

Assim como as regras devem estar de acordo com os princípios, fica

clara a existência de hierarquia entre ambas as espécies, tendo os princípios uma

superioridade hierárquica.

Contudo, o assunto não se encerra aí. Existe ainda uma diferenciação

entre os princípios. Assim, as normas se subdividem em espécies; os princípios

uma dessas espécies e, dentre eles, ainda há uma subdivisão. Importa salientar

que essa subdivisão não deve ser confundida com uma hierarquia, como alguns

autores se referem.
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Explica e exemplifica Guerra Filho que isso ocorre devido aos

diferentes graus de abstração, o que se percebe desde as regras:

No patamar mais inferior, com o maior grau de concreção,
estariam as normas ditas individuais, como a sentença, que
incidem sobre a situação jurídica determinada, à qual se reporta a
decisão judicial. O grau de abstração vai então crescendo até o
ponto em que não se tem mais regras, e sim, princípios, dentre os
quais, contudo, se pode distinguir aqueles que se situam em
diferentes níveis de abstração.52

Nessa mesma linha, agora a partir do nosso Ordenamento

Jurídico, CF/88, José Afonso da Silva aponta a seguinte disposição dos

nossos princípios constitucionais:

(a) princípios relativos à existência, forma, estrutura e tipo de
Estado: República Federativa do Brasil, soberania, Estado
Democrático de Direito (art 1º);

(b) princípios relativos à forma de governo e à organização dos
poderes: República e separação dos poderes (arts. 1º e 2º);

(c) princípios relativos à organização da sociedade: princípios da
livre organização social, princípio da livre convivência justa e
princípio da solidariedade (art.3º, I);

(d) princípios relativos ao regime político: princípio da cidadania,
princípio da dignidade da pessoa, princípio do pluralismo,
princípio da soberania popular, princípio da representação
política e princípio da participação popular direta (art 1º,
parágrafo único);

(e) princípios relativos à prestação positiva do Estado: princípio da
independência e do desenvolvimento nacional (art. 3º, II),
princípio da justiça social (art 3º. III) e princípio da não
discriminação (art.3º, IV);

(f) princípios relativos à comunidade internacional: da
independência nacional, do respeito aos direitos fundamentais
da pessoa humana, da autodeterminação dos povos, da não-
intervenção, da igualdade dos Estados, da solução pacífica
dos conflitos e da defesa da paz, do repúdio ao terrorismo e ao
racismo, da cooperação entre os povos e o da integração da
América Latina (art 4º)53.

52 GUERRA FILHO. Processo constitucional e direitos fundamentais. 3. ed. São Paulo: Celso
Bastos, 2003, p. 54.
53 DA SILVA, José Afonso. Curso de direito constitucional positivo. 22. ed. São Paulo: Malheiros
Editores, 2003, p. 94.
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Já a quanto ao nosso Direito Constitucional, fala-se em graus de

eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais, também não se devendo

confundir com hierarquia entre elas. Inclusive no que se refere às cláusulas

pétreas, sua diferença para as demais normas é sua característica de

intangibilidade54 e não superioridade sobre as outras.

Há ainda a possibilidade de controle de constitucionalidade entre

normas constitucionais. Isso é decorrente da diferença na origem dessas normas

mediante a seqüência de preferência: normas constitucionais provindas do poder

constituinte originário, normas constitucionais provindas do poder constituinte

derivado e ainda normas constitucionais provindas de um poder constituinte

derivado posterior a outras normas também provindas de um poder constituinte

derivado. Essa seqüência é limitada à permanência da norma no ordenamento

jurídico. Após superada esta etapa, não há diferença quanto ao nível hierárquico

entre todas. Com isso, também se exclui outra possibilidade de falar-se em

hierarquia entre normas constitucionais, inclusive entre princípios.

No entanto, existem normas que são consideradas metanormas, pois

direcionariam outras normas. Inclusive, se observa que muitos dos princípios que

são identificados como se “hierarquicamente” superiores estariam assim

indicados, pois eles desenvolveriam uma função a mais que o típico – definir a

aplicação de outras normas. Assim, sempre que se encontrasse uma situação na

qual seus objetos estão inseridos, obrigatoriamente aquele princípio seria

aplicado. Em verdade, tem-se identificado como uma terceira categoria de

normas: os postulados normativos aplicativos que se subdividem em específicos e

inespecíficos. Assim, realmente se constata uma hierarquia superior, mas entre

os princípios propriamente ditos não se deve falar em hierarquia. Então, têm-se

as seguintes categorias normativas em ordem decrescente na hierarquia:

postulados normativos aplicativos, princípios, regras. E as características que

inserem essas normas em uma terceira categoria são apontadas por Ávila, como

se transcreve.

Enquanto os princípios e as regra são o objeto da aplicação, os
postulados estabelecem os critérios de aplicação dos princípios e

54 Ver: DINIZ, Maria Helena. As lacunas no Direito. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2002.
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regras. E enquanto os princípios e as regras servem de comandos
para determinarem condutas obrigatórias, permitidas e proibidas,
ou condutas cuja adoção seja necessária para atingir fins, os
postulados servem como parâmetros para a realização de outras
normas.55

E quanto aos valores, há que se falar em hierarquia? Acontece que os

valores fundamentam as normas em geral, então, devem ser respeitados. Mas

seria isso o mesmo que falar de hierarquia, ou apenas fala-se de coisas de

naturezas diferentes? O valor é requisito de formação do Direito que se apresenta

estrutura atual do Direito, como já comentado, em uma norma jurídica, tanto no

momento da elaboração do seu enunciado normativo como na sua

interpretação/observância e na interpretação/aplicação. Como conseqüência, tem-

se a conformidade da norma com o valor. Então, frisa-se, tanto a norma como o

valor são elementos formadores do Direito e, como tais, seria possível perguntar-

se se entre esses elementos existiria uma hierarquia, uma subordinação de um a

outro. E a resposta é positiva: existe, sim, uma subordinação quanto ao conteúdo

da norma aos valores. Portanto, quando se diz que a norma deve conter um valor,

quer-se dizer que seu conteúdo está adstrito a um valor.

E entre os valores, é possível falar de hierarquia? Há abordagens que

definem essa hierarquia, ainda que seja quando normatizados em princípios.

De acordo com Lima56, Ivo Dantas classifica os princípios, em relação

ao nosso ordenamento: em ordem hierárquica decrescente, a partir dos princípios

fundamentais; em seguida, os princípios gerais; depois, as normas setoriais.

Os princípios têm a função de fundamentar a lei, norteando os

legisladores e intérpretes e aplicadores da lei, bem como preenchem lacunas

lógicas e ideológicas do sistema e da lei. Entende-se que, em caso de colisão

entre eles, adota-se o método da ponderação, um postulado normativo.

O Tribunal Constitucional Federal57 germânico elaborou uma

“hierarquia modelo” de valores expressos em direitos subjetivos. Tal atitude não

55 ÁVILA. Humberto. Teoria dos princípios da definição à aplicação dos princípios jurídicos.
Malheiros: São Paulo: 2006, p. 125.
56 LIMA, Francisco Meton Marques de. O resgate dos valores na interpretação constitucional: por
uma hermenêutica reabilitadora do homem como “ser-moralmente-melhor”. Fortaleza: ABC
Editora, 2001, p. 144.
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tem reprodução no nosso ordenamento jurídico. Estipulou em ordem decrescente

de superioridade:

1º » a proteção e liberdade da pessoa;

2º » direitos, integridade física e moral, inviolabilidade corporal,
intimidade pessoal, segredo das comunicações, inviolabilidade de
domicílio, direito a fixar livremente a sua residência;

3º » proteção à propriedade e à liberdade de escolha profissional;

4º » liberdade de exercício profissional e outros.

Constatamos a aceitação dessas hierarquias no Direito a ponto de

considerá-las necessárias devido à função que os valores exercem no mundo

jurídico. Mas devemos alertar, não são as melhores técnicas, pois são muito

rígidas e demonstram uma tendência temporal.

Com a pós-modernidade, pode-se conferir a presença de valores nas

Constituições, reconhecendo-se na aplicação a superioridade de alguns sobre

outros. Como conseqüência de uma hierarquia de valores dentro da própria

Constituição, provocou-se a busca de técnicas para solucionar problemas daí

advindos, denominando-se por balancing esse conjunto de técnicas. Mas a

questão da hierarquia antes passa por tentar entender como isso é possível, qual

o alcance dessa hierarquia e se é pacífico o assunto.

Bom, os valores jurídicos podem ser classificados como constitucionais

por estarem previstos nela. Nesse ponto, é semelhante ao entendimento adotado

para os direitos subjetivos e para os princípios. Aqueles que tiverem o status de

constitucionais são superiores aos demais infraconstitucionais.

Quando da “concepção” da Constituição, do Ordenamento Jurídico,

não existe hierarquia entre as normas, enquanto todas sejam contemporâneas e

assim provenientes do mesmo poder constituinte originário.

Como já se demonstrou, hierarquias são estipuladas e, ao se

mencionar hierarquia, deve-se ter em mente uma obrigatoriedade e uma

subordinação. Então, se pergunta: no caso de os valores ou mesmo de os

57 LIMA, Francisco Meton Marques de. O resgate dos valores na interpretação constitucional: por
uma hermenêutica reabilitadora do homem como “ser-moralmente-melhor”. Fortaleza: ABC
Editora, 2001, p. 230.
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princípios serem contemporâneos e constitucionais, qual o efeito das hierarquias

estipuladas? Aplicar-se-á somente o valor ou norma com superioridade? Ou deve-

se analisar segundo uma ponderação entre eles?

Primeiro, precisa-se distinguir hierarquia com derivação. Um elemento

valor ou norma pode apresentar conteúdo mais amplo que o de outro de forma

que passe a contê-lo. Nesse caso, não há que se falar em hierarquia, ou seja,

subordinação, mas simplesmente derivação. Ambos ou se originaram de uma

mesma fonte ou um se ramificou do outro, ainda que apresente algumas

características que não pertençam ao mais amplo, pois seriam suas próprias

características.

Quanto à hierarquia, na verdade, existem duas correntes: uma a

hierarquia estática e a outra a hierarquia dinâmica.58

Para a corrente da hierarquia estática, vê-se como um comando de

controle da aplicação dos valores, no caso, afastando, considerando

inconstitucional qualquer valor inferior colidente com um superior, expurgando o

inferior. E a função de solucionar essas colisões é a maior importância de se

traçar uma hierarquia.

Já a corrente que defende a hierarquia dinâmica não se diferencia

muito; apenas aceita a convivência dos valores, princípios, afastando sua

incidência nas situações concretas em que se derem as colisões; portanto,

sempre que um valor ou princípio inferior se encontrar com outro superior não terá

aplicabilidade, como se fosse letra morta.

Há de se concluir que ambas as correntes provocam uma rigidez no

ordenamento jurídico e um engessamento dos valores, afastando-os mais do

ideal metafísico neles contidos. Para facilitar esse entendimento, transcreve-se

um trecho que se refere ao uso de técnicas que venham ferir ou expurgar o

Direito natural, berço dos valores jurídicos, exemplificando-se como ponto

culminante o prejuízo que se poderá ocasionar aos direitos humanos.

58SARMENTO, Daniel. A ponderação de interesses na Constituição Federal. 1. ed., 3. tir. Rio de
Janeiro: Lumen Juris, 2003, p. 32-40.
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Apesar de se concordar com a postulação da necessidade de
desenvolvimentos hermenêuticos e metodológicos que habilitem
os julgadores a fazer a aplicação materialmente adequada da
Constituição, é de se repudiar a proposta de esquecimento do
Direito Natural. Sem a fundamentação filosófica no Direito natural,
os direitos humanos serão pontos de partida retóricos para a
defesa de qualquer postulação. Assim, esses direitos perderão o
seu conteúdo ético, tornando-se fórmulas vazias para todas as
argumentações falaciosas e sofísticas.59

Ora, se o movimento trazido pelo “o pós-positivismo” adotado nas

novas constituições foi da inserção dos princípios como normas jurídicas, o do

reconhecimento de valores como dimensão do Direito, a então denominada

hierarquia dos valores deve servir apenas de parâmetro, de orientação das

preferências daquela sociedade que se submete àquele Ordenamento Jurídico. A

conseqüência de atribuir à hierarquia a função de critério de controle de

constitucionalidade dos princípios ou ainda dos valores, por exemplo, é macular

toda a tentativa de processo de resgate dos valores para o mundo jurídico.

Esses valores passam a ter seus substratos comprometidos,

aumentando as chances de decisões injustas. Acaba-se criando uma situação de

permanência da superioridade daqueles valores, não se levando em conta a

mutabilidade das preferências da sociedade as quais são determinantes na

legitimidade do poder do Estado.

Adotar a hierarquia como critério determinante é estabelecer uma

norma limitante da “ação” dos valores. Portanto, é criar uma norma em situação

de superioridade sobre os valores, negativa do movimento do pós-positivismo,

que coloca os valores em escala hierarquicamente superiores aos princípios

(normas), os quais vêm seguidos das regras. Bem como, normatizar o

escalonamento é colocar nas mãos do legislador a definição/delimitação do

substrato dos valores, como quando se criticou a “classificação deturpadora”.

A hierarquia, por motivo da importante função dos valores e dos

princípios, faz-se necessária, contanto que se limite a orientar os legisladores,

intérpretes e aplicadores do Direito no conhecimento da sociedade à qual o

Direito se dirige, facilitando o conhecimento das preferências e escolhas

59 MAGALHÃES FILHO, Glauco Barreira. Teoria dos valores jurídicos: uma luta argumentativa
pela restauração dos valores clássicos. Belo Horizonte: Mandamentos, 2006, p. 226.
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admitidas. Então, melhor seria que esse termo não fosse mencionado, mas

substituído por outro que venha realmente determinar uma preferência de uma

dita sociedade por uma seqüência valorativa, a qual só teria uma função

orientadora e não seria empregada com obrigatoriedade, nem tampouco estaria

subordinando a aplicação de um elemento ao outro. Como conseqüência,

também se afastaria a hipótese de aplicação exclusiva de um único elemento,

devendo-se concluir definitivamente pelo equilíbrio entre os elementos que se

adequassem à hipótese fática.

Portanto, quando se busca traçar uma hierarquia de valores para se

encontrar a solidariedade, somente pode-se dizer que não se deve estipular

hierarquias entre valores, conseqüentemente, entre princípios, pois são contrárias

à natureza absoluta dos valores.
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3 SOLIDARIEDADE

No capítulo anterior, determinou-se o que é um valor. Também foi

abordado a partir de quando se denomina valor jurídico e qual sua importância ao

Direito e, conseqüentemente, à sociedade. Isso se deu devido a suposição de que

solidariedade seria um valor. No capítulo seguinte, trar-se-á a noção de

solidariedade, demonstrando que é realmente um valor, bem como classificando-

a como tal.

Também serão abordadas ideologias que vivenciam e divulgam a idéia

de solidariedade, quais sejam: o Cristianismo e o Socialismo. E diante da idéia do

binômio “solidariedade-sociedade”, ter-se-á, ainda, o enfoque de teorias da

formação da sociedade, as quais trazem como reflexo útil à nossa pesquisa o

tema da divergência entre a vontade coletiva e a vontade individual.

3.1 A NOÇÃO DE SOLIDARIEDADE

Na língua portuguesa, a maioria das palavras apresenta várias

significações. A solidariedade é uma delas. Concebe-se a solidariedade como

sinônimo de fraternidade, fazendo alusão à generosidade ou à caridade.

Solidariedade é também sinônimo de fraternidade, porém, em um contexto

político, faz-se alusão ao cuidado com o coletivo, à harmonia na sociedade, à

coesão de todo o grupamento. Esse foi o contexto adotado na revolução francesa,

e esse é o objeto de estudo. Ambos os contextos têm uma acepção social. Na

acepção jurídica, por exemplo, o termo solidariedade no ramo do Direito Civil,

tradicionalmente essa seria a única significação indicada nos dicionários, o que é

muito restrito, como será verificado diante do conteúdo total do que representa a

solidariedade e o princípio da solidariedade, no decorrer da pesquisa, faz alusão à

responsabilidade. Ter-se-ia a idéia de mais de uma pessoa dividindo com ela
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responsabilidade, ou no caso da inadimplência de alguma delas, assumindo por

aquela a responsabilidade.

De Plácido e Silva traz a seguinte definição: “Solidariedade. De

solidário, radicado no solidus latino, gramaticalmente solidariedade traduz o

sentido do que é total ou por inteiro ou pela totalidade. Assim, em realidade

revela-se solidariedade numa comunidade de interesses, ou numa co-

responsabilidade.”60

Existem teorias diversas sobre a solidariedade (“D. Solidarität; E.

Solidarity; F. Solidarité; I. Solidarietatà”). Serão enunciadas algumas segundo

trechos da pesquisa de Lalande61, bem como afirmações interessantíssimas que

faz baseado em estudiosos do assunto, a exemplo Dürkheim, como ele refere

entre parênteses, tudo apresentado em seu vocabulário. E a partir delas tecer-se-

ão análises.

A solidariedade ora toma sentido de dependência recíproca, ora de

dever moral, ora se apresenta como continuidade, ora como caridade, então por

vezes é um fato, por vezes é um dever, assim aponta Lalande.

Quando tida como dependência recíproca, quer-se dizer que a relação

entre os seres ou as coisas é tão estreita que o que acontece a um afeta todos os

demais. Quanto ao dever moral, este surge entre membros de uma sociedade.

Tem-se o dever de prestar assistência uns aos outros. Ou um dever moral de

assumir dívidas de antecessores familiares. Logo, já que é moral, caracteriza-se

pela bilateralidade e pela autonomia. Quer dizer, apresenta-se entre membros de

uma sociedade e esses agem uns para com os outros; no entanto, são guiados

unicamente por sua consciência e por ela se sentem punidos, diferentemente do

Direito, que, como ensina Miguel Reale, caracteriza-se pela heteronomia, isto é,

sanção advinda do meio externo, no caso da própria lei.

Quanto à continuidade, exemplifica a partir de teorias de Comte acerca

dos ponteiros do relógio, que trabalham de forma unilateral, pois o ponteiro dos

minutos orienta o ponteiro das horas, mas a recíproca não é verdadeira. E outro

60 SILVA, De Plácido e. Vocabulário Jurídico. 17. ed., 2. tiragem. Rio de Janeiro: Forense, 2000,
p. 771.
61 LALANDE, André. Vocabulário técnico e crítico da filosofia. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes,
1999, p. 1.051.
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exemplo, ainda de Comte, é a sucessão entre membros, gerações de uma

mesma família.

Já acerca da visão cristã da solidariedade, para Lalande, tem-se que

essa se retrata na caridade e se baseia em um dever do rico para com o pobre;

quer dizer, para ele tem-se uma visão unilateral, o que não predomina nos

diversos sentidos de solidariedade. No entanto, discorda-se, pois, como será

verificado em item adiante, a ideologia cristã não prega somente a ajuda

econômica, portanto não se limitando a um dever só de uma classe para com

outras, pelo contrário. Há, ainda, uma idéia de bilateralidade, uma vez que Jesus

Cristo, o Filho do próprio Deus, mostrou que o agradecimento, o reconhecimento

da benesse seria algo devido após o recebimento da assistência, portanto, uma

prestação e uma contra-prestação, um agente e um receptor por ora. Noutro

momento, com papéis inversos: um receptor e um agente. Então, até se verificaria

um dever moral ou religioso, mas bilateral e não apenas unilateral, por parte do

rico. Constata-se desde já com a passagem bíblica a seguir: “Jesus lhe disse:

‘Não ficaram curados todos os dez? Onde estão os outros nove? Não se achou

senão este estrangeiro que voltasse para agradecer a Deus?’”62

Ao se buscar o termo em um dicionário de sociologia, tendo em vista o

objeto de estudo ter uma acepção política, social, o dicionário remete o leitor para

o vocábulo coesão e se expressa quanto ao poder de coesão, portanto,

insinuando ser essa o significado de solidariedade. Segue: “Coesão é o grau em

que os indivíduos que participam de um sistema social se identificam com ele e se

sentem obrigados a apoiá-lo, especialmente no que diz respeito a normas,

valores, crenças e estrutura.”63 (Não grifado no original).

Dürkheim, sociólogo francês que estudou o assunto no século XIX,

afirma ser o grau de coesão variável com os tipos de sistemas sociais. Assim se

opõe ao utilitarismo, corrente diversa a qual afirma ser a coesão uma

conseqüência da razão humana, pois os indivíduos buscam associar-se por

interesse próprio. Dürkheim identifica a solidariedade como origem da coesão

62 LUCAS, 17: 17-18.
63 JOHNSON, Allan G. Dicionário de sociologia: guia prático da linguagem sociológica. Taduzido
por Ruy Jungmann; consultoria Renato Lessa. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1997, p. 41.

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

http://www.pdfdesk.com


65

social, distinguindo dois tipos de solidariedade, uma mecânica, outra orgânica,

como será verificado mais adiante.

Enquanto na leitura de Karl Marx e Max Weber a coesão, bem como a

ordem, é tida como resultado de coerção, advinda principalmente de instituições,

dentre as quais o Estado é que se sobressai.

Há quem interprete que a visão de Dürkheim é baseada na idéia de

consenso de valores, enquanto Marx e Weber fundam-se na perspectiva de

conflitos. Isso se dá uma vez que, por exemplo, para Dürkheim o indivíduo busca

os demais indivíduos para desenvolver uma associação. Já a idéia de conflito é

encontrada quando se percebe que os indivíduos permanecem em sociedade por

uma necessidade, se colocam como submissos a uma realidade na qual muitas

vezes não estão de acordo, porém ainda não têm forças para repeli-la.

Solidariedade mecânica, para Dürkheim,

[...] é a coesão que tem por base a cultura e estilo de vida comuns
o consenso de valores, normas e crenças resultantes de
socialização e experiência também comuns. Embora ela se opere
em certo grau em todos os sistemas sociais, associa-se mais
estreitamente a sociedades tribais, onde é mínima a distinção
entre os indivíduos e sociedades64.

A solidariedade orgânica é tida como decorrente de diferenças, pois se

baseia em uma rede complexa em que a divisão do trabalho faz-se realidade.

Acontece que pessoas dependem umas das outras porque a especialização

tornou-lhes difícil sobreviver independentemente. Na maioria das sociedades,

industriais, por exemplo, pessoas trabalham para ganhar dinheiro e adquirir no

mercado as necessidades básicas da vida, isto é, não produzem para consumo

próprio; ao invés, transformam sua força de trabalho em dinheiro intentando

adquirir os bens dos quais necessitam.

O professor Bonavides _ transcrição mais adiante_ , ao se reportar à

solidariedade, ele a diferencia em dois tipos, também: solidariedade mecânica e

solidariedade orgânica. Exemplificando, respectivamente, ele elege a sociedade e

a comunidade. Aparentemente, o professor estaria a discordar de Dürkheim, pois,

64 JOHNSON, Allan G. Dicionário de sociologia: guia prático da linguagem sociológica. Traduzido
por Ruy Jungmann; consultoria Renato Lessa. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1997, p. 41.

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

http://www.pdfdesk.com


66

para os mais inadvertidos, bastaria dizer que a comunidade é uma formação

anterior à sociedade, mais primitiva que a sociedade, portanto, a comunidade

seria exemplo de solidariedade mecânica e a sociedade solidariedade orgânica,

conforme exposição acima feita do pensamento de Dürkheim. No entanto, é

classificação inversa da expressada pelo professor Bonavides, cuja transcrição é

trazida logo em seguida. Contudo, percebe-se que a nomenclatura é repetida,

mas as idéias são complementares e não opostas. Pois os vocábulos são

idênticos, mas a significação dos vocábulos para um e para outros estudiosos não

o são.

O professor Bonavides define orgânica como algo que determina um

organismo, um entrelaçamento, um estreitamento de laços. Enquanto para o

sociólogo Dürkheim, o termo orgânico vem caracterizar uma organização, uma

limitação dos membros de um grupamento quanto à execução de atividades

necessárias à vida, mais especificamente à divisão do trabalho; quer dizer, uma

semelhança à organismos por cada um ser responsável por apenas parcelas das

atividades necessárias, fazendo com que os membros sejam complementares

uns aos outros. Veja abaixo trechos que demonstram que a colocação do

professor Bonavides, em verdade, só reafirma o pensamento de Dürkheim,

sendo, no entanto, antagônico quanto à significação dos termos que utiliza,

devido a sua inspiração nas denominadas teorias sociais mecanicistas e

organicistas.

A Comunidade, implica a existência de formas de vida e
organização social, onde impera essencialmente uma
solidariedade feita de vínculos psíquicos entre os componentes
do grupo.

A Comunidade é dotada de caráter irracional, primitivo, munida e
fortalecida de solidariedade inconsciente, feita de afetos,
simpatias, emoções, confiança, laços de dependência direta e
mútua do “individual” e do “social”.

[...] Na Comunidade a vontade se torna essencial, substancial,
orgânica. Na Sociedade, arbitrária. A Comunidade surgiu primeiro,
a Sociedade apareceu depois. A Comunidade é matéria e
substância, a Sociedade é forma e ordem.

Na Sociedade, há solidariedade mecânica, na Comunidade,
orgânica. A Sociedade se governa pela razão, a Comunidade se
governa pela vida e pelos instintos.

[...] Tendo a Comunidade antecedido a Sociedade que é um
estádio mais adiantado da vida social, esta não eliminou aquela.
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No interior da Sociedade, que se acha provida de um querer
autônomo, que busca fins racionais, previamente estatuídos e
ordenados, convivem as formas comunitárias com seus vínculos
tributários de dependência e complementação, com suas formas
espontâneas de vida intensiva, com seus laços de estreitamento e
comunicação entre os homens, no plano do inconsciente e do
irracional.

Ao lado do conceito de Comunidade surge modernamente o de
Massa [...]”65

Então, a solidariedade irracional que une os membros de uma

comunidade é denominada de solidariedade mecânica, para Dürkheim e de

solidariedade orgânica, para Bonavides, ou seja, não têm eles pensamentos

antagônicos, porém divergem na nomenclatura utilizada.

Retornando aos diferentes significados do termo solidariedade, um

outro dicionário traz as afirmações de Léon Bourgeois, que dita o seguinte:

Solidariedade (in. Solidarity, fr. Solidarité, al. Solidaritat, it.
Solidarietà): termo de origem jurídica que, na linguagem comum e
na filosófica, significa: 1º. Inter-relação ou interdependência; 2º.
Assistência recíproca entre os membros de um mesmo grupo (p.
ex.: solidariedade familiar, solidariedade humana, etc). Neste
sentido, fala-se de solidarismo para indicar a doutrina moral e
jurídica fundamentada na solidariedade. (Cf. L. Bourgeois, La
solidarité, 1897).66

Solidariedade como termo jurídico identifica inicialmente uma

pluralidade de devedores, os quais têm uma responsabilidade conjunta. A

responsabilidade é assumida por todos em toda sua totalidade. Entretanto, entre

eles, até por uma idéia de igualdade, pode-se entender uma divisão da

responsabilidade. Ainda assim, o que interessa é que a responsabilidade seja

observada e os acertos cumpridos. No caso de um não cumprir, todos os demais

ficam com o ônus de suprir a sua ausência. Portanto, todos assumem o

compromisso uns dos outros de forma a manter o grupo e que a responsabilidade

total seja atendida.

65 BONAVIDES, Paulo. Ciência política. 10. ed. revista e atualizada. 11. tiragem. São Paulo:
Malheiros Editores, 2002, p. 58.
66 ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de filosofia. Tradutores Alfredo Bosi e Ivone Castilho
Benedetti. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2000, p. 918.
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Ainda na acepção jurídica a solidariedade atuava sobre os crimes,

tornando a responsabilidade criminal solidária entre os membros da família.

Assim, facilmente, no Estado primitivo se punia alguém por crime que algum

familiar cometera, principalmente em casos de falecimento do criminoso, pois a

culpa do crime era hereditária. Pode-se inclusive comparar com o pecado

praticado por Adão e Eva, que ainda hoje é repassado a todos que vierem a

nascer, de sua estirpe. Os cristãos denominam esse pecado herdado, de geração

a geração, desde os tempos de Adão e Eva, de pecado original.

3.2 NATUREZA DA SOLIDARIEDADE

Como se pôde perceber, a noção de solidariedade é muito

diversificada. Depois que se definiu qual significação é objeto de estudo, é preciso

então definir sua natureza, pois, de acordo com ela, mudam seus fundamentos,

sua atuação, seus efeitos.

Então, analisar-se-á a natureza da solidariedade, a qual é fator de

coesão da sociedade. A solidariedade que se apresenta como elo de uma

comunidade; a solidariedade definida por Dürkheim, que assume subespécies,

orgânica e mecânica; a solidariedade estudada por Paulo Bonavides dentre

outros; enfim, a solidariedade que influencia o Direito, que é provavelmente

transposta no ordenamento pátrio como princípio da solidariedade.

A natureza da solidariedade, segundo a conotação especificada, será

definida após o confronto de características próprias de valores com as

designações apresentadas por estudiosos.

3.2.1 Fato e Dever versus Valor

São apontadas como natureza da solidariedade: ser um fato, ou ser um

dever. Agora é preciso entender a teoria de que a solidariedade é um fato, como
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também de que a solidariedade é um dever. De antemão, afirma-se que o sentido

aplicado à solidariedade-fato é contrário ao da solidariedade-dever. Ressaltar

que, a partir da solidariedade-fato, é que Lalande, por algum momento, trata de

valor, porém, não chega a determinar que a solidariedade seria um valor,

limitando-se a essas duas idéias solidariedade-fato, solidariedade-dever.

Transcreve-se sua explicação:

‘Parece-me que a palavra solidariedade não pode designar um
dever, mas apenas o fundamento de um dever. A solidariedade só
pode ser, em boa linguagem um fato.’ (J. Lachelier)

‘A passagem do fato ao direito é absolutamente injustificada, visto
que é preciso dar à solidariedade uma direção (um fim) ou um
conteúdo ideal que não pode derivar do fato. A solidariedade tanto
rege as associações de bandidos como as associações de
pessoas honestas, talvez mais ainda. Ela é uma lei, como hábito
ou a imitação: não pode servir de princípio à moral mais do que
eles.’ (F. Mentré)

‘1º. A solidariedade é um dado, um fato ou um conceito como, por
exemplo, a individualidade; e, se se falar de deveres de
solidariedade, não se segue que a solidariedade seja um dever
por si mesma. Mas porque a solidariedade é especialmente
considerada como um fato humano, ela adquire um valor
prático e, como a individualidade, comporta deveres; deveres,
se este fato for essencial, de não agir contra a sua existência,
e deveres de a tornar tão perfeita quanto possível, de lhe
aumentar o valor. Dever de solidariedade significa, portanto,
dever relativo à solidariedade.

2º. O fato de solidariedade, ou de inseparabilidade da parte com
relação ao todo e, por conseguinte, às outras partes do mesmo
todo, portanto da sua dependência recíproca, é, na relação do
indivíduo com a sociedade e com os outros membros da mesma
sociedade, mais clara e mais facilmente apreensível do ponto de
vista jurídico, isto é, na forma organizada do agrupamento social.
E assim a idéia de solidariedade chega sobretudo à consciência
distinta na noção de solidariedade jurídica, engendrando certas
responsabilidades definidas, individuais ou coletivas (sentido A)67

3º. A idéia generaliza-se sob o duplo aspecto das relações de
comunidade e de complementariedade; tirada das relações
humanas, mas expressa objetivamente através e por ocasião dos
atos humanos, ela é, por metáfora, aplicada a certas relações
reversíveis nas coisas exteriores (sentido B)68 ou mesmo a

67 Quer dizer no sentido jurídico do ramo do Direito Civil, solidariedade entre devedores, a qual,
posteriormente, se ampliou para a solidariedade entre credores.
68 “Dependência recíproca; característica dos seres ou das coisas ligadas de tal maneira que o
que acontece a cada um deles repercute no outro ou nos outros. Termo de sentido extremamente
amplo e muito empregado, sobretudo a partir de Auguste Comte. ‘Quando esta solidariedade
espontânea da ciência e da arte tiver sido organizada [...]’ (COMTE, A. Discurso sobre o espírito
positivo, §22. [...]”).
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relações unilaterais no tempo (sentido C)69. Mas trata-se apenas
de transferências por analogia imperfeita, porque as idéias de
comunidade e de complementariedade só têm sentido por elas
mesmas se se aplicam a relações de seres conscientes (relações
diretas ou indiretas isto é, vistas através dos atos desses seres)

Portanto, convém considerar a noção de solidariedade como
definida por uma tripla condição; ela designa: 1º. Relações dadas
ou concebidas (não relações ideais); 2º. Relações recíprocas
(relações entre parte e todo, entre o todo e a parte, entre a parte
num mesmo todo); 3º. Relações inseparáveis de um sentido e
de um valor, portanto relações de consciência ou de fatos de
consciência; e ela é assim um fato especificamente humano, que
pode servir de matéria a uma apreciação moral e coloca a questão
da mais perfeita solidariedade (solidariedade ideal e deveres de
solidariedade). (M. Bernês).’ 70 (Não negrejado no original).

Até o momento, vinha-se reportando à solidariedade como sendo um

valor. Contudo, soma-se à pesquisa uma nova visão: a solidariedade seria em

realidade um fato humano, conforme afirmação de Lalande. Sua semelhança,

aliás, seu oposto, seria a individualidade. E a solidariedade seria um fato

valorado, mas não um valor! Sua valoração seria a questão da sua

performance, que, a exemplo do seu oposto, a individualidade, ditaria deveres a

serem empregados no cotidiano.

A partir dessa explicação que evidencia esse “contraste”, conclui-se

com maior facilidade que a solidariedade se apresenta como uma escolha da

consciência humana, ou melhor, uma possibilidade de escolha. Que a

solidariedade dita uma forma de vivência humana, a convivência com outros

homens de maneira a se complementarem. Que, em verdade, a solidariedade

define o cotidiano, o comportamento social.

Portanto, conclui-se que a solidariedade assume a definição de

guia da vivência humana, de orientação do comportamento social, insinua

deveres de uns para com os outros e instiga a sua execução, mas deixa a

pessoa livre para sua escolha. Dizer isso não é o mesmo que dizer que a

solidariedade é um fato. Essas características denotam nada mais nada menos

69 Refere-se à solidariedade tida como continuidade, exemplificada anteriormente com a rotação
dos ponteiros de um relógio.
70 LALANDE, André. Vocabulário técnico e crítico da filosofia. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes,
1999, p. 1.051-1.052.
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que um valor que se constata através da sociabilidade humana; essa, sim, é um

fato. Pois, como já se observou no capítulo anterior, o valor é uma possibilidade

de escolha, é uma expectativa normativa, serve de guia, de orientação do

comportamento dos indivíduos. Portanto, retorna-se à afirmação antes intuitiva de

que a solidariedade seria um valor. Agora, fundamentada.

Portanto, acrescenta-se que o que se pode contrapor à individualidade

é a sociabilidade humana, o mutualismo, a convivência coletiva. Esses realmente

são fatos, mas que podem refletir ou não o valor solidariedade.

A solidariedade não seria um fato, e sim um valor, pois se apresenta

definindo ações ou omissões, comportamentos, condutas. O momento de

execução dessas condutas é que reflete o fato; antes disso, o que se têm é a

hipótese de esse fato se concretizar. Mas já é sabido que os valores dependem

dos fatos. Quando se afirma que essas condutas têm em comum o fundamento

de servirem à manutenção da existência humana e de se manifestarem

como condutas complementares às dos seus semelhantes. E, em seguida, se

afirma que os homens têm seguido essa orientação, que as condutas foram

concretizadas, sim, deu-se um fato.

Entretanto, esse referido fato se restringe ao exercício de condutas,

aos momentos de sua execução. Já a solidariedade evidencia todo o sentido

absorvido desse conjunto de condutas, aliás, de todo um conjunto de pessoas

comportando-se segundo os preceitos da solidariedade. Quer dizer, a

solidariedade não se confunde com o fato, o que põe por terra a afirmativa

trazida no dicionário de Lalande, _ obra já referida, a qual por sinal é baseada em

J. Lachelier. Aliás, quem primeiramente afirmara que a solidariedade é um fato

teria sido Dürkheim, mestre de todos os tempos sobre o assunto; no entanto,

como se constatou é um tanto precipitada, equivocada. Inclusive, como se tem

demonstrado nessa pesquisa, o valor, relembrando, sempre se diferencia do bem

valorado, que significa no contexto que as condutas são o bem valorado. Mas as

condutas são o fato. Então, a afirmação de que a solidariedade seria um fato é

resultado de uma confusão entre o bem valorado e o valor, quais sejam,

respectivamente, o fato, que são as condutas, e a própria solidariedade, que dá
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sentido às condutas. Então, agora restou demonstrado, logo se pode afirmar com

base científica que a solidariedade é um valor.

3.2.2 Norma versus Valor

E quanto à idéia de que a solidariedade seria um dever, solidariedade-

dever moral ou jurídico, passa a abordar. Faz-se uso das seguintes

características acerca dos valores, tratadas em capítulo anterior e referidas para

refutar a natureza de fato da solidariedade. Então se vem repetir, o valor é uma

possibilidade de escolha, é uma expectativa normativa, serve de guia, de

orientação do comportamento dos indivíduos.71 A moral é um tipo de norma.

Quer-se dizer que ela pode estar contida no valor, no entanto, não se confunde

com o próprio valor. É característica dos valores serem enunciativos, norteadores

para as condutas dos indivíduos.

Entretanto, é Lalande mesmo quem nega ser a solidariedade um dever.

Ele observa que a expressão solidariedade-dever anuncia um dever derivado da

solidariedade, ou seja, a solidariedade não é um dever, ela origina deveres. E

originar deveres não se contrapõe diretamente a ser sua natureza um valor. Se

assim não o fosse, estar-se-ia negando sua natureza de valor. Veja o trecho:

“Dever de solidariedade significa, portanto, dever relativo à solidariedade.”72

No entanto, quando se diz que algo enuncia, contém um dever, quer

logo se concluir que sua natureza seria normativa, portanto, não seria um valor.

Pois as normas exprimem um dever, aparentemente não todas. Para registrar, as

normas são de várias espécies: jurídicas, morais, éticas, dentre outras. Quando

se tratar de regras de condutas ou regras regulativas, estas se subdividem quanto

às suas funções em obrigacionais, proibitivas e permissivas, sendo que fica

71 “Valor não se confunde com bem. Pelo contrário, é por causa do valor que surge a idéia de algo
como sendo um bem. O valor é primário. O bem é decorrência, é algo que vem em seguida. Bem
é conceito mais voltado à idéia de instrumento, de meio, utilizado com vistas à consecução de um
objetivo de vida.” (FALCÃO, Raimundo Bezerra. Hermenêutica. 1. ed. São Paulo: Malheiros
Editores, 2000, p. 20).
72 LALANDE, André, Vocabulário técnico e crítico da filosofia. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes,
1999, p. 1.051.
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evidente que as duas primeiras enunciam deveres, a primeira como um fazer, a

segunda como um não-fazer. Mas, não se esgota aí. Existem também,

exemplificando, as normas que conferem poderes, denominadas de normas

constitutivas. Elas atuam ou autorizando a criação de outras normas (regras de

competência) ou definindo termos indeterminados, ou conceituando técnica

(normas conceituais)73. O poder conferido ou autorizado encerra deveres e

direitos, quer dizer, elas concedem direitos subjetivos a alguns, mas embutidos

nos direitos estão seu reverso, os deveres. Portanto, quando concedem direitos a

alguns, elas determinam a título de dever pelo menos a observância desses

direitos a outros. Então, tanto as regras de conduta como as normas que

conferem poderes enunciam deveres. Enquanto as regras permissivas são

identificadas também por conferirem poderes, já que permitem, têm como

característica maior a conferência de liberdade para se conduzir; assim, são

regras também que determinam deveres, como as que conferem poderes, pois

cada direito corresponde ao menos a um dever. Porém, diante de tudo isso, ainda

se deve frisar: o Direito pertence ao mundo do dever-ser; portanto, os deveres

são enunciados, mas há a possibilidade de não serem cumpridos.

Apesar de constatar que as normas enunciam deveres (dever-ser,

tanto as jurídicas como as demais), é preciso ter um pouco mais de cautela.

Ensina Marcelo Lima Guerra que a norma é uma entidade semântica, quer dizer

um conteúdo ‘intensional’, como ele denomina de forma enfática, distinto do seu

ato normativo, aquele que aparece subscrito, que, por sua vez, se distingue

também do enunciado, que seria o conjunto de palavras determinadas para

comunicar aquilo que se pretende. Com isso, explica-se que o que

costumeiramente se alude por norma engloba uma série de elementos, dentre

73 Para o professor Arnaldo Vasconcelos, as normas são regras de condutas. Essas outras
funções positivadas no ordenamento jurídico são “normas de sobredireito”. (VASCONCELOS,
Arnaldo. Teoria Geral do Direito: Teoria da Norma Jurídica. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 1993).
Sobre o assunto, ver também:

KELSEN, Hans. Teoria geral das normas (Allgemeine Theorie der Normen). Trad. e rev. por José
Florentino Duarte. Porto Alegre, RS: Sergio Antônio Fabris Editor, 1986, p. 129-133.

ATIENZA, Manuel & MANERO, Juan Ruiz. Las piezas del Derecho: Teoría de los enunciados
jurídicos. Barcelona: Editorial Ariel, 1995, p. 47-90.

CONTE, Amedeo G. Filosofia del Linguaggio Normativo. Torino, Italia: G. Giappichelli Editore,
1995, p. 267-311.
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eles a própria norma. Porém, o professor não se limita a isso. Esclarece também

que muitas coisas diferentes podem-se manifestar com semelhança. O que irá

distingui-las umas das outras será o verdadeiro propósito a que se direcionam, a

que se prestam. Assim, um dever pode ser enunciado por uma norma e por

outras entidades semânticas também. Contudo, apesar de enunciarem, pode

ainda não ser esse o objetivo a que se prestam. Trazem-se as palavras do

professor nesses excertos.

[...] normas, asserções, perguntas, pedidos e outros tipos de
conteúdos intensionais, diferenciam-se entre si, em primeiro lugar,
quanto à força ilocucionária, isto é, quanto às diferentes
intenções com que algo é representado, quanto aos diferentes
modos de conceber o componente representacional. Tanto é
assim que cada um dos conteúdos mencionados pode ter o
mesmo componente representacional e, mesmo assim,
permanecem categorias bem distintas.

...Assim, analisando os elementos das forças ilocucionárias de
alguns dos clássicos exemplos de normas, não é possível
distingui-las, com grande rigor, de outros conteúdos intensionais
como ordens, pedidos, súplicas, ameaças e promessas. Todos
esse conteúdos intensionais estão reunidos por uma semelhança
de família de suas respectivas forças ilocucionárias: todos eles o
componente representacional consiste em uma conduta
concebida como um modelo a ser seguido...

A concepção semântica de norma acima delineada permite
estabelecer a distinção entre norma, ato normativo e enunciado
normativo. A norma é um mero conteúdo intensional ou entidade
semântica, caracterizado por uma força ilocucionária própria [...]74”

De tudo se extrai que um dever não precisa ser enunciado

exclusivamente por normas. Levando-se em consideração que a solidariedade,

enquanto entendida como uma entidade semântica, estaria enunciando um dever,

questiona-se: a solidariedade tem como objetivo primordial de sua natureza

enunciar um dever? Ou o faz em outras circunstâncias?

Consta-se do que se pode analisar da solidariedade que ela

originariamente inspira um modelo de convivência, que induz condutas humanas

74 GUERRA, Marcelo Lima. Norma: uma entidade semântica. In: MACEDO, Dimas (org.). Filosofia

e constituição: estudos em homenagem a Raimundo Bezerra Falcão. Rio de Janeiro: Letra Legal,

2004, p. 84-85.
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a complementarem as de outras pessoas, quando essas condutas visam à

manutenção de uma comunidade, mas pode também induzir as pessoas a tolher

condutas de outras pessoas, quando, por exemplo, essas condutas puderem

significar a dissolução da comunidade. Então, a solidariedade pode ser entendida

mais como um aconselhamento, como um ideal a ser perseguido e não como

uma imposição, ou como a previsão de deveres de auto-ajuda, por exemplo. O

importante não é se a solidariedade contém deveres quando assumida como

estrutura de convivência, mas se o objetivo é atribuir deveres, ou seja, se os

deveres são seu ‘conteúdo intensional’. Observa-se que é a dispor um dever

que a solidariedade se predispõe.

Ainda assim, poder-se-ia dizer que as normas não têm função

exclusiva de enunciar deveres; então, a negativa quanto a ser uma norma ainda

não poderia ser formulada. As normas apresentam diversos conteúdos. Em

verdade, conforme os estudos levantados por Ruiz e Atienza, que reformulam o

clássico Hart, só seriam reconhecidas como normas aquelas que praticam o ato

da prescrição, o que só engloba as funções de estipular uma obrigação, uma

proibição ou uma permissão, a que eles denominam de regras regulativas. Pois o

ato da prescrição é que viria caracterizar as normas deônticas, segundo os

campos da semântica, sintática ou pragmática. Já quanto à função de conferência

de poderes que, dentre outras normas, vem tipificar os princípios, que se

denominam de normas constitutivas enquanto a doutrina hartiana denomina de

normas de mandatos ou primárias. Quer-se dizer que também as normas são

objeto de estudo; quando se aprofunda o estudo de tudo que comumente se

chama de norma, somente uma parte talvez fosse norma no apego à linguagem.

E dentre elas, o que não prescreve deveres seriam apenas as regras de conduta

permissivas. Segundo esse entendimento, a solidariedade então não pode ser

reconhecida na sua essência como uma norma, uma vez que não vem prescrever

conduta; então, não têm natureza deôntica. Nesse ponto de vista, sua natureza é

axiológica; logo, se confirma a tese de ser um valor.

Mais uma vez, tende-se a concluir que a solidariedade é um valor,

agora, após contrastar com a hipótese de a solidariedade ser uma norma

segundo a tipificação semântica. Ressaltar as normas, quer sejam as jurídicas
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quer não, como já ficou estipulado, pode ou não estipular deveres, mas não

seriam normas no sentido semântico; seriam atos normativos. Já quanto à

possibilidade de a solidariedade ser um ato normativo, isso não se exclui, pois os

atos normativos, o que costumeiramente se denomina norma, na realidade são

fruto de convenção. Por isso, a afirmativa de que as normas, no caso os atos

normativos, podem adotar conteúdos diversos de acordo com o que se transpõe

aos seus enunciados, pois, por exemplo, as normas jurídicas que vêm compor um

Ordenamento Jurídico acabam representando uma diversidade de anseios da

sociedade, sejam jurídicos, políticos, religiosos, enfim tudo tem sido

‘transformado’ em ‘norma’, que para ser mais preciso, repete-se, é ato normativo.

Mas também não se deve esquecer que, às vezes, as normas enunciam o dever

de se observarem criteriosamente certos valores e, como iremos perceber, ainda

no estudo das doutrinas e teorias que se caracterizam pela solidariedade, que a

solidariedade não deixou de ser parte de uma norma. No entanto, quando isso

ocorreu, o que se passou a chamar de solidariedade já compunha características

novas, adicionais. Então, uma coisa é a solidariedade originária, que é um valor;

outra coisa é sua agregação a uma norma que também se permitiu denominar por

solidariedade.

Quer-se confirmar a caracterização da natureza da solidariedade como

um valor com a seguinte definição:

Valores são um sistema de convicções e crenças que em uma
sociedade dada definem os fins, metas ou objetivos a serem
alcançados pela comunidade como um todo [...] Fixam os critérios
do que é desejável, preferível, os valores servem de guia e
orientação do comportamento dos indivíduos.75

A solidariedade é fator determinante de um modelo de vivência, a

vivência em conjunto, o associativismo, o mutualismo, o coletivismo. Determina

que o indivíduo se comporte em prol da existência do grupo, bem como sua

inserção nele.

75 ROCHA, José de Albuquerque. Hermenêutica constitucional e Judiciário. Revista ibero-
americana de direito constitucional econômico (Jurisdição constitucional no mundo globalizado).
Ano I - nº I. Fortaleza – Abril de 2002, , p. 113.
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Tendo em vista que a solidariedade define o comportamento social do

indivíduo, é um guia na sociedade, pode-se entender que solidariedade é um

valor. Aliás, os valores em geral, conforme se extrai da definição de valor acima

exposta, são preceitos sociais. Então, melhor seria dizer que os valores, quando

tomam força suficiente para influenciar uma sociedade, eles são valores sociais,

como se constatou com a classificação dos valores quanto à abrangência, e que,

generalizando, sem que seja tão preciso quanto à classificação, seriam tanto os

ditos universais e os nacionais incluídos no termo valores sociais. Nesse aspecto,

afirma-se: a solidariedade é um valor social.

Veja, Duguit diz ser a solidariedade uma interdependência social, e a

identifica como norma social, uma vez que ele concebe ser impossível viver-se

em sociedade sem a solidariedade, ou seja, a solidariedade atua como uma lei, é

um regramento a ser adotado e aplicado entre os membros de uma sociedade.

Nessa concepção a solidariedade não é mais somente um valor, mas assume

conotação diversa: é um dever a ser observado constantemente por todos os

membros de uma comunidade, de forma que não é apenas uma influência, e sim

um dever, uma obrigação, uma norma social, até então moral.

Importante frisar que os valores nortearão muitas “entidades

semânticas”. As normas são um dos exemplos. Quando isso ocorre está-se

valorizando. “Quando se identifica um valor presente no ser, está se valorando e

quando se imprime um valor a um valor está se valorizando.”76 Pois, se bem

analisar-se a força ilocucionária que ainda está por ser definida por Marcelo Lima

Guerra, ver-se-á que é a mesma que será definida por um valor único que virá a

definir as normas. Provavelmente, existindo alguma sutileza que distinga as

espécies. E valor solidariedade é o valor que será detectado em muitos outros

entes ou entidades.

Então, há de se perceber que a solidariedade pode tanto ser um valor

como também pode ser uma norma, pois o valor é inspiração para a norma, é o

76 LIMA, Francisco Meton Marques de. O resgate dos valores na interpretação constitucional: para
uma hermenêuntica reabilitadora do homem como «ser-moralmente-melhor». Fortaleza: ABC
Editora, 2001, p. 30-31.
Assim define Mário Ferreira dos Santos: “Outrossim cumpre distinguir os conceitos de valorar e de
valorizar. Valorar é captar um valor, é perceber, tomar conhecimento; valorizar é dar um valor a
um valor, a algo, por ser este algo portador de um valor ou por receber a contribuição de um
valor.” (Apud LIMA, Francisco Meton Marques de. Ob cit. , Tese 17, p 108).
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ponto de partida. Esse é o primeiro passo para se obter a solidariedade norma

jurídica, enquanto princípio da solidariedade adotado na CF/88, art. 3º, I.

Assim, quando Léon Duguit diz ser a solidariedade uma norma social,

deixa implícito que o valor solidariedade lá está contido, ou seja, o valor está

valorizando a entidade norma. Com isso deve-se atentar para qualquer

valorização, deve-se buscar aplicar ao máximo o valor que na entidade constar.

Assim, os valores passam a incorporar as entidades.

Portanto, de tudo se conclui, mais uma vez, que a solidariedade

originariamente é um valor, porém ela pode ser objeto de uma norma. E quando

Duguit se refere como sendo uma norma social, ele se refere a uma norma social

que impõe a obrigatoriedade da aplicação da solidariedade valor. Então, a

solidariedade ora se apresenta exclusivamente como valor, ora como norma, a

qual se origina do valor, mas ambas as formas de apresentação são

importantíssimas ao mundo jurídico.

Resta agora visualizar a atuação da solidariedade na vida social, para

que se tenha compreensão de características, efeitos, fundamentos, bem como

quais outros valores que relacionados à solidariedade possibilitariam uma

aplicação com maiores benefícios sociais.
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4 SOLIDARIEDADE: SUA CARACTERIZAÇÃO

E SUA REPERCUSSÃO NO ESTADO E NO

MUNDO JURÍDICO

Como se vem demonstrando, o valor solidariedade consagra a vida do

homem em sociedade. No entanto, afirmar isso não é o mesmo que dizer que a

vida em sociedade se deu por causa desse valor. Não, esse valor se justifica pelo

interesse do homem em se manter em sociedade. Estudando as razões que

levam o homem a viver em sociedade, facilita compreender-se as razões que o

levam a manter a sociedade, portanto as razões que o levam a eleger a

solidariedade como valor.

4.1 COMENTÁRIOS GERAIS

Quando o homem vive em sociedade ele se volta para a coletividade

em detrimento do “seu eu”. O homem abdica de suas liberdades individuais em

preferência a manter o grupo. Seria então a limitação das liberdades um efeito do

valor solidariedade? Ainda que não venha a ser caracterizado como efeito, o

conflito entre individualismo e coletivismo serve de forma de definir quão ampla

seria atuação do valor solidariedade.

Viu-se que a solidariedade, como valor social que é, resulta de

crenças, hábitos. A solidariedade é percebida com maior notoriedade em dois

momentos: quando ele se associa e quando ele permanece associado. São esses

os momentos que refletem os fundamentos e a atuação da solidariedade.

A atuação da solidariedade é sentida como uma influência social, ou

seja, um valor. E por isso, haverá situações em que o ciclo da sociedade tomado

por outros valores, que naqueles momentos são preponderantes à solidariedade,
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faz com que essa, em termos macro, seja inibida. Esses momentos são marcados

por um forte individualismo, o qual será determinado, evidentemente, com

algumas diferenças, de acordo com o tempo e o lugar, ou seja, com a sociedade

na qual se detecta, por diversos valores que destacam as características do

indivíduo, da personalidade e incentivam um sentimento egoísta.

Com isso, surge o Direito, no seu papel, chamado para organizar a

sociedade, com a finalidade de protegê-la, de buscar formas de mantê-la, de

buscar formas de trazer outros valores à tona, ao menos em âmbitos mínimos,

sem os quais seria impossível manter essa sociedade. Logo, o Direito vem servir

de balança entre o individualismo e o coletivismo, sendo esse último considerado

um conjunto de valores voltados a privilegiar o coletivo, um dos quais é a

solidariedade, que, inclusive, tem tanto destaque a ponto de ser considerado esse

“movimento social natural” como solidarismo, inclusive tendo sido estudado em

muitas áreas do conhecimento.

Após ter-se constatado que a solidariedade é um valor e compreendido

sua atuação, faz-se possível classificá-la. Será observada a classificação de

valores apresentada conforme Falcão quanto à amplitude, ao tempo, à

legitimidade e à matéria.

A solidariedade pode, então, ser identificada como sendo,

respectivamente, um valor universal, permanente, positivo, jurídico.

Quanto à legitimidade, se é um valor positivo ou negativo, o que será

constatado conforme o sentimento popular e não pela adesão refletida nas

condutas humanas. Pois, se enfatiza, as condutas podem estar sendo impostas,

podem estar sendo reproduzidas devido ao modelo do sistema no qual aquela

sociedade se encontra inserida.

A presença e a atuação da solidariedade foram observadas desde a

formação da sociedade como algo espontâneo, inclusive como resultado de

escolha humana. Em momentos históricos diferentes, ela também foi observada

como voluntária, como nas tendências difundidas pela cristandade, bem como

pelo socialismo e ainda pelo Estado Social. E no Estado brasileiro, por exemplo,

perceber-se-á que existem modelos de condutas impostos por um excesso de

informações obtidas através da influência da mídia que têm provocado um modelo

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

http://www.pdfdesk.com


82

de sociedade consumista, a qual se identifica inicialmente com o individualismo,

então, se opõe à solidariedade. E nesse ínterim, o ordenamento começa a adotar

a solidariedade como norma, portanto, sendo modelo de conduta imposta; mas

isso não vêm negar a aceitação da sociedade por esse valor. Outro aspecto é o

da eficácia das normas tidas como extensão do valor solidariedade. Com isso,

quer-se concluir pela caracterização da solidariedade como um valor positivo.

Mesmo assim, será demonstrado no estudo do modelo brasileiro.

A solidariedade será entendida como um valor universal, pois é voltado

à existência e conservação de toda a humanidade, da raça humana. Ainda que

adotada pelos Estados, jamais pode ser tida como nacional, ou popular, como

valor de proteção exclusivo para os membros e componentes daquela sociedade.

Em situações em que uma sociedade do tipo Estado, por exemplo, está em risco

de se autodestruir, ou mesmo de destruir outros, ou de ser alvo de destruição por

outros, o valor solidariedade pode ser acionado, ainda que esse Estado não tenha

declarado a adoção desse valor, ou ainda, a tenha declarado com fins

inicialmente de proteção exclusiva de seus membros. Quer dizer, a solidariedade

é um valor adotado pela sociedade no todo, não segue limites territoriais, todos

orientam suas condutas conforme seus ditames; porém, isso só se visualiza

claramente quando sua intensidade cresce a ponto de estampá-lo em quase

todas as condutas humanas, portanto em situações extremas de risco da extinção

de um membro ou da humanidade em geral.

Na classificação, o termo social se refere à identificação do valor com

uma sociedade ou uma associação específica. Enquanto durante toda a pesquisa,

o termo social toma conotação mais genérica, também com alusão de ser

adotado por sociedades, por grupamentos organizados, mas não se quer

especificar a amplitude da atuação desse valor.

Já quanto ao tempo, pode-se designar a solidariedade como sendo um

valor permanente. Pois, ainda que se vislumbre sua atuação em momentos de

maior efervescência popular, principalmente relacionado a situações de risco, ou

mesmo, como se verificará, em momentos de formação, surgimento, de grupos

menores, porque os indivíduos gostariam de somar forças ainda que para defesa

de interesses mais restritos que aqueles que têm uma conotação mais coletiva.
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Então, a solidariedade é valor próprio dos períodos de coletivismo. Não que não

estivesse presente, que desaparecesse por completo, em momentos em que o

individualismo estivesse em alta, como à época do Iluminismo do Renascimento;

porém, não era o valor em ascensão à época. Com isso as condutas dos

indivíduos não costumavam ter uma preocupação com o coletivo, mas

simplesmente com o próprio “eu”.

Já quanto à matéria, a solidariedade classifica-se como um valor

jurídico, tendo em vista os ensinamentos de Duguit, que apontam os aspectos

jurídicos como uma ramificação social. Ressalta-se ainda que tanto José de

Albuquerque Rocha como Raimundo Falcão reportam-se aos valores como se

fossem fatores sociais.

Isso é percebido quando o primeiro afirma que os valores definem os

fins de uma dada sociedade, portanto, têm conteúdo social. Quanto ao outro

professor, em momento de classificação, apesar de, no contexto em que ele

emprega o termo social, ser apenas uma das espécies de valor que se apresenta

na classificação quanto à amplitude, percebe-se que ele entende o valor da

mesma forma que o professor Albuquerque: como um fator social. Fica claro que

o campo de atuação da solidariedade é a sociedade, é o homem em coletividade,

portanto, tem conteúdo social.

É nesse contexto que a presente pesquisa apresenta a solidariedade

como um valor social, mas que conclui, segundo a orientação de José

Albuquerque Rocha, que essa não é uma qualidade apenas da solidariedade, e

sim de todos os valores. Resta então definir um tema mais específico que a

solidariedade incorpore.

Bem, na realidade, a solidariedade terá diversas acepções, assim

variando, em conformidade a essas acepções, a sua matéria de atuação. Mas

será demonstrado em capítulo seguinte que o conteúdo que se tem reportado até

agora, no presente estudo, tem o caráter jurídico.
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4.2 TEORIAS E DOUTRINAS QUE DIFUNDIRAM

LARGAMENTE O VALOR SOLIDARIEDADE

Serão apresentadas algumas teorias e doutrinas que abordam a

solidariedade, cada uma dando ênfase a algum aspecto que pode não coincidir

com o da outra. Optou-se pela ordem cronológica de seu surgimento.

Traz-se o que era cada uma e como se pode extrair a solidariedade de

cada uma. Assim, essa etapa da pesquisa não se limita ao pensamento teórico,

mas representa antes de tudo uma leitura com enfoque na solidariedade e

aspectos que influenciam o Estado, dentre outros resultados práticos de

repercussão no mundo jurídico.

Enfatiza-se que não se busca exaurir a enumeração das teorias e

doutrinas solidaristas. Optou-se por essas que seguem, pois elas tiveram grande

relevância na sua época e local, de tal forma que influenciaram outras teorias e

doutrinas solidaristas, bem como repercutiram no modo de vida da sociedade.

Tratar-se-á das seguintes teorias e doutrinas solidaristas: estoicismo,

cristianismo, socialismo e marxismo, pensamento de Dürkheim, o pensamento de

Duguit e finalizando com a colocação de Petraziski.

Evidente que as teorias e doutrinas solidaristas não se reduzem a

essas. Existem inclusive outras com importância equivalente às nessa pesquisa

apresentadas. A título exemplificativo, cita-se um trecho de obra que também faz

levantamento de algumas teorias e doutrinas, no entanto, sua enumeração é

diferente:

O contexto ideológico que possibilitou o nascimento do discurso
solidarista remete às idéias do século XX que, vindas de
diferentes horizontes, surgiram não só como alternativas à crise
do pensamento liberal, mas também como expressão de novas
formas de se pensar a Sociedade, o Direito, e o Estado. Assim,
podemos encontrar o solidarismo federativo de Proudhon, a
perspectiva revolucionária, representada pelo marxismo,
anarquismo e sindicalismo revolucionário, o projeto social-
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democrata, a tendência reformista e o solidarismo sociológico de
L. Bourgeois, A. Fouillé e, principalmente, E. Dürkheim.77

A sociedade moderna teve grande influência cultural da ideologia cristã

e da ideologia socialista. Ambas são extremamente carregadas do valor

solidariedade. A partir da divulgação dessas idéias, muitos desses valores

começaram a ser adotados como regramento ao Estado.

A doutrina cristã, além do valor solidariedade, difundiu a dignidade da

pessoa humana. O socialismo por sua vez foi resultado da inconformação com a

opressão da época. Porém sua aplicação se deu em Estados totalitários, que

falsamente supervalorizavam a vontade da coletividade, de forma que excluíam

qualquer importância da individualidade, ou mesmo da dignidade da pessoa

humana, a ponto de matarem com esse fundamento.

Perceber-se-á que a solidariedade, por se tratar de um valor social,

atuará sobre a vontade humana; então, os valores da igualdade e da liberdade

terão grande influência sobre os efeitos da solidariedade. E ambas as doutrinas

serviram de marco quanto aos aspectos da igualdade, bem como da liberdade.

Uma doutrina se sobressai em algum aspecto mais que a outra, e vice-versa.

Porém, a importância das duas é equiparada, pois a Europa ficou impregnada

pelos ensinamentos de ambas e o mundo ocidental se orienta pelo modelo

societário da Europa. Claro que sofre suas adaptações culturais, mas é seguidor

dos passos europeus, até porque a Europa veio a ser a colonizadora das

Américas e da África.

4.2.1 Estoicismo

O estoicismo se caracteriza pela universalidade. “Tem-se uma

sociedade gênero humano, além dos limites assinalados pelos Estados políticos,

fundada sob a identidade da natureza humana e da lei racional, que corresponde

77 FARIAS, José Fernando de Castro. A origem do direito de solidariedade. Rio de Janeiro:
Renovar, 1998. p 196.
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a ela.”78 E isso reflete a solidariedade, enquanto se visualiza o homem em

igualdade e em liberdade vivendo em grupo. O grupo respeitando o indivíduo,

mas o aspecto da universalidade sendo preponderante. Nesse mesmo aspecto,

pode-se dizer que a escola estóica prenuncia o Cristianismo.

4.2.2 Cristianismo

O cristianismo influenciou e muito a sociedade ocidental atual. Os

valores e princípios jurídicos adotados pelo Estado ocidental têm o cristianismo

como fonte inspiradora. E o destaque dessa doutrina é a solidariedade, com

seus diversos desdobramentos, que vêm definir, delimitar a Justiça cristã, a qual

é parâmetro principal para toda a Ciência do Direito.

Ainda na Palestina, nos seus primórdios, a doutrina cristã não teve

cunho político ou jurídico; apenas religioso e moral. A doutrina cristã é

responsável pela formação do espírito humano, mas trouxe profundas

transformações no Direito e no Estado. Tudo porque a justiça é herança marcante

para essa ciência e essa instituição.

A influência da doutrina cristã na sociedade ocidental se deve em muito

pela Filosofia estudada e divulgada na época medieval. Duas foram as escolas: a

Patrística, representada por Santo Agostinho, e a Escolástica representada na

pessoa de Santo Tomás de Aquino.

Pregava-se a caridade. Essa seria uma atitude que vem configurar

claramente a solidariedade. Veja, a caridade consiste em oferecer

voluntariamente, a título gratuito, uma ajuda a pessoas que dela necessitem. A

caridade representa uma das três virtudes teologais que consiste em amar a Deus

e ao próximo. As outras virtudes são: a fé e a esperança. Fé é a resposta do

homem a Deus. Na fé o homem afirma sua crença na existência e na ação de

Deus; porém essa, para ter valor, deve-se manifestar através de obras; os gestos

devem refleti-la. Enquanto a esperança consiste na certeza das realizações das

78 DEL VECCHIO, Giorgio. História da filosofia do Direito. Traduzido por João Baptista da Silva.
Belo Horizonte: Líder, 2006, p. 32.
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promessas de Deus e na Sua misericórdia. Segue uma passagem bíblica que

reflete as três virtudes.

Vós que temeis o Senhor, crede nele, a fim de que não se
desvaneça vossa recompensa.

Vós que temeis o Senhor, esperai nele, sua misericórdia vos será
fonte de alegria.

Vós que temeis o Senhor, amai-o e vossos corações se encherão
de luz. 79

A caridade se destaca dentre as três virtudes, uma vez que ela é

concretizada em ações. Presta-se a criar uma relação entre pessoas que nem se

conhecem, de forma que, em análise profunda, pode-se entender que se busca a

manutenção do convívio humano em sociedade, portanto cria vínculos de

solidariedade entre as pessoas. Mas, apesar de ser a caridade traduzida em

ações, o cristianismo se restringia à vida espiritual, não interferindo na vida

política.

O princípio da caridade não se desenvolveu para obter reformas
políticas e sociais, mas para reformar as consciências. Seguiam,
sim este princípio, a liberdade, a igualdade de todos os homens, e
a unidade da grande família humana, porém, como corolário da
pregação evangélica; mas essas idéias não se opuseram
diretamente à ordem política estabelecida.80 (Grifo da autora).

A liberdade é difundida pelo cristianismo como item de importância na

vida humana. É vista como resultado de suas conquistas. Com a liberdade o

homem se autogoverna, pois dá acesso à escolha, escolha de como agir, e de

como se conduzir. Isso demonstra que o homem é visto como um ser

individualizado e não apenas como parte de uma massa amórfica, como mais um

número de uma multidão; o homem é valorizado como indivíduo.

Ele é membro ativo na sociedade e na história, até porque a liberdade

proporciona também o acesso à participação. Apesar de tudo, a escravidão não

foi combatida, já que era instituição humana e a Igreja não interferia na vida

política. A liberdade toma o aspecto mais de livre arbítrio, caracterizando-se como

norma moral. Repercute diretamente sobre a responsabilidade do indivíduo.
79 ECLO. 2: 8-10.
80 DEL VECCHIO, Giorgio. História da filosofia do direito. Traduzido por João Baptista da Silva.
Belo Horizonte: Líder, 2006, 41.
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Quando o homem está apto a determinar como agir, também está apto a assumir

as conseqüências de seus atos. Mas também tem o dever de obediência.

Desde o princípio, Deus criou o homem e o entregou ao poder de
suas próprias decisões. Se você quiser, observará os
mandamentos, e sua fidelidade vai depender da boa vontade que
você mesmo tiver. Ele pôs você diante do fogo e da água, e você
poderá estender a mão para aquilo que quiser.81

Quando se refere à igualdade de todos os homens, a idéia de

universalidade está englobada. A igualdade é mais um aspecto que vem revelar o

reconhecimento do indivíduo como pessoa humana. E já que todos são humanos,

nisso se igualam, então, são igualmente merecedores do mesmo respeito. Assim,

não se distingue um conhecido de um desconhecido, por exemplo, para se ajudar.

Pode-se afirmar que, por influência desse contexto – dignidade da pessoa

humana e igualdade (de tratamento) entre todos –, as normas jurídicas de Direito

Penal adotam como premissa a inocência de todos até prova em contrário.

A universalidade também pode ser detectada quando em análise

comparativa com o judaísmo, religião da qual o cristianismo se originou, que tinha

uma forte expressão de nacionalismo. O cristianismo tem como objetivo uma

ampla disseminação, sendo inicialmente, à época de Jesus, pregado entre os

pátrios, mas estendendo a aplicação dos seus ensinamentos aos estrangeiros; ou

seja, aqueles recebiam tratamento igual. E em uma fase posterior à morte de

Jesus, com a conversão de Paulo, veio a pregação aos estrangeiros, registrada

nas Cartas aos Romanos, aos Conríntios, aos Gálatas, aos Efésios, aos

Filipenses, aos Colossenses, aos Tessalonicensses. Então, a universalidade se

concretiza quando aqueles valores passam a ser multiplicados e adotados para

além das fronteiras dos Estados.

Importante ressaltar que a dignidade da pessoa humana era muito

trabalhada devido à identificação do homem com o ser divino. O homem tem um

realce, ele não é apenas um membro da comunidade. Também as coisas boas

que lhe são feitas não se motivam unicamente como uma proteção a si mesmo –

visão da igualdade rousseauniana, uma lei fundamental natural –, já que não se

devem fazer aos outros coisas que não se gostaria de que fossem feitas a si. A

81 ECLO. 15: 14-16.
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dignidade é mais profunda. O homem é visto como uma obra divina, a melhor

obra. Aquela que foi feita mais próximo à perfeição. Aquela que foi feita à imagem

e semelhança do próprio Deus: “[...] Deus viu que tudo isso era bom. Então, Deus

disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança [...]”82

Isso tudo reflete os ideais de justiça e de fraternidade defendidos por

essa doutrina. Veja o que afirmam comentários, a título de vocabulário, trazidos

por estudiosos da doutrina agregados em uma tradução da Bíblia, o livro sagrado

do cristianismo.

Justiça: realização do projeto de Deus. A justiça se concretiza na
partilha e na fraternidade, dirigindo a sociedade para a
solidariedade e a paz. Exige para todos a distribuição igualitária
dos bens e a possibilidade de participar das decisões que regem a
vida e a história do povo. Na Bíblia, a justiça é eminentemente
partidária, visando a defender a causa dos indefesos.83

Quanto ao termo fraternidade, configura-se na cooperação, no

mutualismo, na convivência em comunidade, na partilha. Faz oposição à auto-

suficiência, a qual, por sua vez, é considerada origem de toda dominação,

opressão e injustiça.

Os olhos orgulhosos serão abaixados, a arrogância humana será
humilhada. Nesse dia, somente Javé será exaltado.84

Deixem de confiar no homem, que tem fôlego no seu nariz: o que
é que ele pode valer?85

Esses são trechos de uma passagem que conta que os homens

fizeram por si mesmos seus ídolos, fabricaram coisas com suas mãos e as

enalteceram, as idolatraram, ou seja, ficaram extremamente orgulhosos com o

que perceberam que eram capazes de fazer, os homens se sentiam auto-

suficientes. Porém, esse orgulho, expressão da auto-suficiência é combatido com

veemência. E coloca-se que Javé é que deve ser exaltado e que isso ocorrerá

quando o homem perder sua arrogância. Javé é o próprio Deus, é o Absoluto, é

82 GÊN. 1: 25-26.
83 BIBLIA SAGRADA. Traduzido por Ivo Storniolo. Edição Pastoral. São Paulo: Sociedade Bíblica
Católica Internacional e Edições Paulinas, 1990. p 1619
84 ISA. 2: 11.
85 ISA. 2: 22.
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quem tudo pode e é o símbolo do bem, é o motivo do elo entre os homens. Assim,

pode-se mais uma vez entender que o cristianismo é uma doutrina que tem o

valor solidariedade como base, bem como foi amplamente responsável por sua

divulgação.

Veja, a doutrina prega acima de tudo o amor. Deus é amor e tem amor

pelos homens, sendo Sua maior demonstração a entrega de Seu filho à

encarnação – primeira etapa da obra salvífica, a qual se subdivide em três – e

posterior morte em uma cruz – segunda etapa – com a finalidade de sacrificá-lo

para salvar toda a humanidade de todos os tempos, vividos e por virem, dos

pecados. E já que Ele era Filho do Deus, ele supera a morte e ressuscita –

terceira etapa. E nessa seqüência, com a adoção das três virtudes, se alcança a

salvação: “Todo aquele que nele crer tenha vida eterna.” (JO., 3: 16).

Entretanto, a salvação não depende unicamente do sacrifício de Cristo:

a atuação humana é necessária. Aos homens deixa-se uma lei maior cuja

observância é indispensável. Essa lei é a necessidade de os homens colocarem

em prática o amor divino que lhes foi legado. “Eu dou a vocês um mandamento

novo: amem-se uns aos outros. Assim como eu amei vocês, vocês devem se

amar uns aos outros” ou “Amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado”

(JO., 13: 34), disse Jesus Cristo.

Interessa diretamente à pesquisa saber que o amor, a lei maior do

cristianismo – inclusive só surge no denominado novo testamento, conjunto de

livros bíblicos que dissociam os cristão dos judeus, dos hebreus, religiões das

quais se originou o cristianismo – reflete a solidariedade. Pois, veja, o amor é a

união do que há de melhor nos homens: respeito, igualdade, caridade e outros.

Mas o homem é tido não enquanto ser individual, e sim, enquanto ser atuante em,

componente de, uma sociedade. O amor é traduzido em união, em ações que

devem se transformar em proveito aos outros membros das sociedades e que

coloquem os demais membros em pé de igualdade a si mesmos expressando

estima, preocupação, dedicação aos outros. Aliás, o amor já que comparado ao

amor de Jesus aos homens, deve revelar prioridade do outro em preferência

sobre si mesmo. Na verdade, há uma “negação” por si mesmo do seu “eu”, uma

doação constante. Ressalta-se: a dignidade das pessoas humanas não é negada
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segundo o amor cristão; pelo contrário, ela é enfatizada. A diferença é que o

indivíduo que a tem priorizada não é o próprio ator, mas o paciente, ou seja, o

beneficiário sempre se distinguirá do beneficente, que, por sua vez, terá como

opção focar a dignidade de outra pessoa que não seja ele mesmo.

Interessante perceber também que existe um anonimato daquele que

será o beneficiário das suas “boas ações”. A doutrina cristã costuma determinar

como sendo “o próximo”, o que é interpretado como qualquer pessoa que a nossa

ação possa alcançar, independente de parentesco, de afinidade, ou ainda de

conhecimento ou intimidade qualquer. Assim, no contexto do anonimato do

indivíduo a quem se deve priorizar, inclusive com a postergação do próprio “eu”,

há de se deduzir que os interesses a serem priorizados devem ser os coletivos,

pois seguem a tendência da negativa do “eu” em primeiro plano. Portanto, a

coletividade é prevalecente à individualidade no amor cristão, mas o indivíduo não

é negado, apenas posto em seqüência posterior.

Com o quadro comparativo que se segue, busca-se demonstrar que

muitos dos preceitos nos ordenamentos jurídicos atuais teriam fundamentos no

cristianismo. Inclusive o quadro que se segue é originário de uma pesquisa cujo

resultado mostra que os institutos bíblicos são até mais amplos, mais avançados,

do que direitos fundamentais adotados nas constituições em nosso tempo.

QUADRO 1 - REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES, SOCIEDADE JUSTA E

SOLIDÁRIA86

Texto constitucional – CF/88 Texto bíblico

Art 3º. Constituem objetivos

fundamentais da República Federativa

do Brasil:

I- construir uma sociedade livre, justa e

solidária;

Quando entre ti houver algum pobre de

teus irmãos, em alguma das tuas

cidades, na tua terra que o SENHOR,

teu Deus te dá, não endurecerás o teu

coração, nem fecharás as mãos a teu

irmão pobre; antes, lhe abrirás de todo a

86 MARQUES, Roberta Lia Sampaio de Araújo. “A Contribuição da Doutrina Cristã para os direitos
fundamentais”. Opinião Jurídica – Revista do curso de Direito da Faculdade Christus. nº.2, ano 01,
2003.2., Fortaleza:Faculdade Christus, 2003, p. 152.
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III- erradicar a pobreza e a

marginalização e reduzir as

desigualdades sociais e regionais;

IV- promover o bem de todos, sem

preconceitos de origem, raça, sexo, cor,

idade e quaisquer outras formas de

discriminação.

mão e lhe emprestarás o que lhe falta,

quanto baste para a sua necessidade.

(Deuteronômio 1, 7-8)

Aprendei a fazer o bem; atendei a

justiça, repreendei ao opressor; defendei

o direito do órfão pleiteai a causa das

viúvas. (Isaías 1, 17)

Ai dos que decretam leis injustas, dos

que escrevem leis de opressão, para

negarem justiça aos pobres, para

arrebatarem o direito dos aflitos do meu

povo, a fim de despojarem as viúvas e

roubarem os órfãos! (Isaías 10, 1-2)

Ai daquele que edifica a sua casa com

injustiça e os seus aposentos, sem

direito! Que se vale do serviço do seu

próximo, sem paga e não lhe dá o

salário. (Jeremias 22,13)

Não oprimindo a ninguém, não

roubando, dando o seu pão ao faminto e

cobrindo ao nu com vestes; desviando a

sua mão da injustiça e fazendo

verdadeiro juízo entre homem e homem;

andando nos meus estatutos, guardando

os meus juízos e procedendo retamente,

o tal justo, certamente, viverá, diz o

SENHOR Deus. (Ezequiel 18, 7-9)

QUADRO 2 - PRINCÍPIO DA IGUALDADE

Art 5º. Todos são iguais perante a lei,

sem distinção de qualquer natureza,

garantindo-se aos brasileiros e aos

Também disse Deus: Façamos o

homem à nossa imagem, conforme a

nossa semelhança; tenha ele domínio
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estrangeiros residentes no País a

inviolabilidade do direito à vida, à

liberdade, à igualdade, à segurança e

à propriedade, nos termos seguintes

[...]

sobre os peixes do mar, sobre as

aves dos céus, sobre os animais

domésticos sobre toda a terra e sobre

todos os répteis que rastejam pela

terra. Criou Deus, pois, o homem à

sua imagem, à imagem de Deus o

criou; homem e mulher os criou. E

Deus os abençoou e lhes disse: Sede

fecundos, multiplicai-vos, enchei a

terra e sujeitai-a; dominai sobre os

peixes do mar, sobre as aves dos

céus e sobre todo animal que rasteja

pela terra. (Gênesis 1, 26-28)

Em suma, a doutrina cristã foi uma ideologia que muito contribuiu para

fundamentar, dentre outras coisas, os ideais de justiça, a dignidade da pessoa

humana, a defesa dos direitos humanos, a vivência em comunidade, ou, para ser

mais preciso, a solidariedade.

Observa-se que a doutrina cristã divide as coisas mundanas das coisas

divinas e para cada uma coloca como parâmetro, respectivamente, o ser humano

e Deus. Os bens materiais são irrelevantes e as leis são criadas para servirem o

homem. Portanto a pessoa humana é valorada por seus atributos espirituais. O

seu reconhecimento da individualidade da pessoa humana é instrumento para se

fazer justiça.

O cristianismo favorece a sustentação do Direito natural. Pois veja, o

Estado cristão em muitas coisas depende das formas sobrenaturais de

“comunicação” com Deus. A razão é um dom divino e é tida como forma de

expressão da vontade de Deus. “Conquanto não convém renunciar aos sentidos e

à experiência, tampouco àquilo que é a palavra indubitável de Deus, nossa razão

natural.”87

87 HOBBES, Thomas. Leviatã ou matéria: forma e poder de um Estado eclesiástico e civil.
Traduzido por Alex Marins. São Paulo: Martin Claret, 2002, p. 269.
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Em suma, apesar de ser considerado um dos principais fatores que

influenciou o individualismo, também se extrai do cristianismo o coletivismo,

conseqüentemente a solidariedade. A verdade é que é um modelo religioso que

prega o equilíbrio entre os dois exponenciais dialéticos: o individualismo e o

coletivismo. A ideologia cristã foi uma das primeiras a destacar o papel da

essencialidade de cada indivíduo na vida em comunidade, disseminando-se e

popularizando-se de tal modo que atingiu todo o mundo europeu, interferindo no

poder político. Esses aspectos fáticos ocorreram concomitantemente ao

Renascimento e em época anterior às revoluções burguesas que instalaram o

Estado Liberal e posterior ao Iluminismo, momentos históricos que extremavam a

individualidade. Tudo isso fez com que distorcessem a idéia do equilíbrio entre

individualismo e coletivismo, como se a ideologia só pretendesse atingir o

individualismo. Inclusive, o individualismo por si só é negado pelo cristianismo,

sendo considerado uma forma egoística de viver. O contexto ora mencionado

fomentou uma visão parcial e tendenciosa do fenômeno do cristianismo, tendo-se

hipertrofiado o individualismo em detrimento do coletivismo. Esse segundo

aspecto somente teve ascensão posteriormente com o advento do Estado Social

e com o pós-positivismo. Nesse novo contexto, pode-se perceber o fenômeno do

cristianismo em sua completude, revelado em dois aspectos inicialmente

antagônicos. Diante dessa visão mais precisa do cristianismo, consegue-se

revelar sua real proposta: a defesa do equilíbrio entre os dois aspectos.

4.2.3 O Socialismo e o Estado Social

O termo socialismo vem de social, relativo à sociedade. Segundo o

dicionário jurídico:

[...] é a designação que se atribui ao sistema social e político, em
que se instituem tendências e teorias que têm por objetivo
substituir a ordem econômica e social, fundada no individualismo,
por outra em que o Estado adquira o poder de modificar as
condições da vida civil, em razão do interesse da sociedade ou
das coletividades.

A expressão, segundo os tratadistas, foi introduzida na linguagem
por Pierre Leroux, em 1832. Geralmente, empregam-na no
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mesmo sentido de coletivismo. Mas, em realidade, as duas
expressões não se identificam, porquanto o sistema socialista
(socialismo) não se funda incondicionalmente no coletivismo.

Assim, socialismo tem sentido genérico que abrange vários tipos
de sistemas, em que se assentam princípios, por vezes, de ordem
divergente. Há mesmo sistemas socialistas, como o cristão, que
não rechaça a propriedade privada. E outros que não impedem o
livre comércio, como o liberal. Qualquer sistema socialista, no
entanto, preconiza uma reforma em que os interesses da
sociedade sempre se sobrepujam aos interesses individuais,
mesmo que, para isso, devam ser os direitos de propriedade e os
de comércio restritos e limitados, a fim de que impeçam a
exploração e as dificuldades de vida dos próprios indivíduos.” 88

O socialismo feudal surgiu em decorrência de a classe dos operários

estar sendo instigada pela aristocracia. O momento histórico era posterior à

Revolução Industrial e à Revolução Francesa de 1830. Quando a aristocracia

tentava reconquistar o poder, pelo menos ficava na tentativa de derrubar a

burguesia. O meio de produção é uma ameaça ao proletariado, que se via

obrigado a se sujeitar viver, mas as sugestões à solução eram tímidas e

ineficazes.

O socialismo do pequeno-burguês – é contemporâneo ao primeiro,

mas acontece nos pequenos burgos, enquanto o anterior, no campo. É mais

crítico e preciso. Demonstra quão prejudicial era a divisão do trabalho adotada e

que as teorias economicistas da época não condiziam com a realidade, apenas

servindo de instrumento de dominação, levando à miséria em que vivia o

proletariado, dentre outras coisas.

O socialismo alemão ou “verdadeiro” socialismo – baseia-se na

idéia de que era necessário agir contra a dominação ideológica. Então, escreve

suas críticas na própria literatura que estava sendo criticada. Mas busca a

verdade, o interesse protegido não é só em relação ao proletariado, mas ao ser

humano. É a necessidade da verdade que deve ser clara, pura, livre e não

tendenciosa. Mas o governo absolutista utilizou para si contra a burguesia tudo o

que estava sendo pregado, como, por exemplo, a igualdade e a liberdade caem

por terra.

88 SILVA, De Plácido e. Vocabulário Jurídico. 17. ed., 2. tiragem. Rio de Janeiro: Forense, 2000,
p. 764.
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O socialismo conservador ou burguês – a sociedade burguesa

ameaçada tenta remediar os “males sociais” em uma tentativa de sobrevivência.

Contudo, não é toda a burguesia; limita-se a economistas, filantropos,

humanitários, os que pretendem melhorar a situação da classe operária. “Os

burgueses socialistas querem as condições de vida da sociedade moderna sem

as lutas e os perigos que delas necessariamente decorrem. Querem a sociedade

atual sem os elementos que a revolucionam e a dissolvem.”89

Pretendem que o proletariado deixe de visualizar a sociedade como ela

é e buscam representá-la como uma sociedade consoladora; fazem com que o

proletariado perca o gosto pelo movimento revolucionário, como se uma

transformação política fosse ineficaz e só uma transformação no poder aquisitivo

– provavelmente proporcionado com as classes no mesmo modelo já existente –

pudesse conceder benefícios (materiais). Resultado, “o socialismo burguês só

atinge sua expressão adequada quando se torna simples figura de retórica.”90

O socialismo e o comunismo crítico utópicos – os sistemas

socialistas e comunistas propriamente ditos são os sistemas de Saint-Simon,

Fourier, Robert Owen, e outros. Surgem no primeiro período que marca a luta

entre as classes burguesa e proletária. Caracterizam-se por buscarem uma

sociedade melhor, para todas as classes.

Em Saint-Simon, busca-se a reforma da produção no seio da
própria produção. Sendo produtivista, desenvolve a idéia de
eficiência. A finalidade do mundo não é a liberdade – noção
negativa – mas sim produzir coisas úteis – noção positiva. O
sistema suscetível de assegurar a felicidade, seria deduzido da lei
da evolução – o progresso – e da lei da organização necessária –
o industrialismo. Coletivista, não encontra razões ponderáveis que
justifiquem o direito à sucessão hereditária. Pelo contrário, aponta-
o como desorganização da ordem jurídica mesma. O saint-
simonismo é autoritário, mas não estatalista, porquanto, para essa
doutrina, o Estado não passa de uma fachada.91

89 MARX & ENGELS. Manifesto do partido comunista. Traduzido por Pietro Nassetti. São Paulo:
Martin Claret, 2004, p. 75.
90 MARX & ENGELS. Manifesto do partido comunista. Traduzido por Pietro Nassetti. São Paulo:
Martin Claret, 2004, p. 76.
91 FALCÃO, Raimundo Bezerra. Tributação e mudança social. Rio de Janeiro: Forense, 1981, p.

117.
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As primeiras tentativas foram na época da derrubada da sociedade

feudal. A efervescência era geral, mas falharam devido à forma pouco

desenvolvida do proletariado, como à falta de condições materiais de se

emanciparem, assim, sempre dependendo da burguesia. A literatura preconizava

“um asceticismo universal e grosseiro igualitarismo”92. Mas não houve nenhum

movimento político próprio do proletariado. Até que, depois do desenvolvimento

da indústria, o proletariado começa a buscar maneiras de propiciar condições

materiais, cuja ausência aumentava o antagonismo das classes.

Assim, busca-se uma ciência social para apoiá-los, leis sociais, sendo

a literatura e a propaganda suas maiores “armas”. Enquanto isso, limitam-se a ver

o proletariado somente como a classe que mais sofre e a classe dominante como

uma classe capaz de ajudá-los. Visão utópica, como se conseguisse que os

antagonismos entre as classes se dissolvessem e formassem comunidades que

conviviam em perfeita harmonia, sem explorações e com muita filantropia. Esses

lugares ideais receberam nomes imaginários: Icária (Cabet), falanstérios (Fourier),

home-colonies (Robert Owen).

A Icária consubstanciaria a sonhada correção, já que a verdadeira
democracia baseia-se na comunidade dos bens.

[...] A igualdade icariana é a igualdade dos desgraçados, dos
esmagados.”93

Na concepção fourieriana, as paixões acionam os homens, mas
não raro descambam em vício. De início as paixões são
interessantes. A propriedade privada, todavia, opõe-lhes barreiras
ao livre curso, tornando o meio econômico e social anárquico e
atomizado, no primeiro caso porque a concorrência dá azo a
abusos e explorações, e no segundo caso em virtude de a
dispersão ocasionar baixo rendimento do trabalho e desperdício
de recursos humanos e naturais. Era preciso assim transformar o
meio-ambiente, redundando tudo isso numa associação universal
e livre, só se não mistura com o naturalismo liberalista em razão
de uma fímbria quase paradoxal, a nosso ver: ao invés do
individualismo, o associacionismo, idéia que se usada
corretamente, induz a um certo voluntarismo – assim como o
individualismo liberalista [...]

A implementação dessas idéias está no seu projeto do
falanstério.94

92 MARX & ENGELS. Op. cit.,, p. 76.
93 FALCÃO, Raimundo Bezerra. Tributação e mudança social. Rio de Janeiro: Forense, 1981, p.
113.
94 Idem, p 114-115.
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Como visão crítica, têm-se ataques às bases da sociedade, servindo

de alerta e suporte para o proletariado compreender com consistência o papel

desempenhado pelas classes. Abriram-se portas com o estilo utópico, porém foi

com os discípulos que se tomou uma posição reacionária.

Assim acontece com Hegel, filósofo do idealismo, responsável por uma

renovação na teoria do Estado, cuja obra serviu de base para do socialismo

marxista, que foi uma contradição esquerdista à monarquia absolutista prussiana

e veio servir contra as idéias das corporações acerca da Revolução Francesa,

abordando temas como a liberdade e a separação dos poderes95.

“Marx refuta os utopistas.”96 Sua teoria socialista é fundada em um

solidarismo que culminaria na inexistência definitiva de classes sociais, bem como

no fim do próprio Estado, bastando-se da História e técnicas econômicas para

equacionar o trabalho e a mais valia. Daí se extrai crítica à qual me filio:

O Estado não desaparecerá, seja em sua dimensão interna, pois o
controle, segundo ficou visto acima, é inafastável, para que os
interesses individuais não repontem como fator de desequilíbrio
da igualdade, seja em sua dimensão externa, uma vez que as
barreiras estatais estarão sempre sendo reforçadas pelos
nacionalismos, e estes, açulados pelo próprio Estado. O que se vê
é o agravamento das incoincidências de interesses nas relações
entre Estados, mesmo os socialistas. Não houve ainda qualquer
progresso com vistas à demolição das barreiras estatais. O
solidarismo que sói existir, passageiramente, entre certos
Estados, um solidarismo de interesses, na medida em que só se
verifica enquanto há interesses comuns. Quando os interesses se
desencontram, desaparece a solidariedade, que, muitas vezes,
transmuda-se mesmo em frontal divergência. Ora, se não tem
consistência uma simples solidariedade entre Estados, mesmo
estes mantendo seu ser, imagine-se um desaparecimento deles
em favor de uma sociedade universal e comum.97

Toda uma evolução ocorreu, tendo sido derivada desde o socialismo

utópico, passando pelo socialismo marxista, também chamado socialismo

científico, e ainda pelo socialismo pós-marxista, que pouco somou, tendo seguido

95 BONAVIDES, Paulo. Do Estado liberal ao Estado social. 7. ed. São Paulo: Malheiros Editores,
2001, p. 119-138.
96 FALCÃO, Raimundo Bezerra. Tributação e mudança social. Rio de Janeiro: Forense, 1981, p
121.
97 Idem, p. 126.
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ou uma margem mais utopista/reformista ou uma margem mais revolucionária,

porém de natureza coletivista, autoritária e centralizada, uma ditadura do

proletário, seguindo forte influência de Lênin. Assim, surgiram tanto o Estado

Socialista como também o Estado Social. A nomenclatura não deve ser

confundida, mas ambos são reações ao Estado Liberal. Seguem os ensinamentos

de Falcão:

A reação aos dogmas liberalistas pode ser dividida em grandes
grupos, sem prejuízo das ramificações internas que cada um
desses grupos venha a ter: reações socialistas, que se insurgem
contra a propriedade privada como instrumento jurídico do
liberalismo; reações não-socialistas, que procuram manter as
bases essenciais da propriedade privada, porém estabelecendo
restrições à liberdade econômica propugnada pelos liberalistas.98

O Estado Social é resultado de uma transformação do Estado Liberal,

pela influência da intervenção do socialismo nos fins do século XVIII. Assim, o

primeiro conserva as bases capitalistas, bem como a burguesia continua como

classe dominante. Enquanto o socialismo, principalmente conforme o modelo

marxista, intentou implantar uma socialização necessariamente esquerdista. É o

Estado proletário. Representa uma ruptura com o Estado Liberal. A classe que

detém o poder é o proletariado.

Então, tem-se o Estado Social com as mais variadas organizações

políticas, contudo, permanecem presentes certos traços econômicos e sociais. “A

Alemanha nazista, a Itália facista, a Espanha franquista, o Portugal salazarista

foram ‘Estados sociais’. Da mesma forma, Estado social foi a Inglaterra de

Churchill e Attlee; os Estados Unidos, em parte, desde Rossevelt; a França, com

a Quarta República, principalmente; e o Brasil, desde a Revolução de 1930.”99

Nessas tantas distinções, percebe-se que, no ocidente, a base do

Estado Social era capitalista, enquanto no oriente, era o socialismo, mas a

burguesia já adaptada às novas exigências da época continuava, ainda que

timidamente, no poder. Por vezes, o Estado Social seguia a linha democrática,

98 Idem, p. 109.
99 BONAVIDES, Paulo. Do Estado liberal ao Estado social. 7. ed. São Paulo: Malheiros Editores,
2001, p. 184.
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porém nem sempre isso ocorria. No entanto, sempre se vislumbra a superação do

liberalismo.

À medida, porém, que o Estado tende a desprender-se do controle
burguês de classe, e este se enfraquece, passa ele a ser,
consoante as aspirações de Lorenz Von Stein, o Estado de todas
as classes, o Estado fator de conciliação, o Estado mitigador de
conflitos sociais e pacificador necessário entre trabalho e
capital.100

O Estado Social é, então, uma versão que a burguesia encontrou para

minimizar os antagonismos das classes sociais – basicamente proletariado e

burguesia. Contudo, o Estado Social pode ser visto ainda como um caminho ao

Estado Socialista, faltando para completar essa transição uma maior intervenção

na produção por parte de entidades estatais.

A propriedade privada, enquanto um instituto jurídico, foi tida pelos

socialistas como o fundamento do Direito, assim reduzindo e muito a visão útil do

Direito e apartando qualquer valor puro e virtuoso do Direito. Mesmo assim, houve

socialistas que defendessem a necessidade da propriedade privada.

Hoje, de uma forma geral esse é o entendimento acerca da

propriedade privada: “O direito de propriedade é comum a todos os homens. Mas,

por necessidades imperiosas da vida humana, a propriedade passou a dividir-se.

A divisão atualmente estabelecida da propriedade não é, porém absoluta, e o

homem tem a possibilidade de mudá-la, em função do bem comum.”101

Repudiada pelos socialistas e adotada, porém com limitações, pelo

modelo de Estado social, a propriedade privada é resguardada pelo Direito como

um direito objetivo que se justifica pela necessidade de sustentação humana, de

sobrevivência e perpetuação da espécie e vem a atender à solidariedade quando

observa uma função social. Então, qualquer que seja sua justificativa, não é por

ser a propriedade privada aceita em certos modelos de Estado e por ser um

instituto jurídico que deve ter o Direito seu fundamento reduzido à manutenção da

propriedade privada. Acontece que o Direito é instrumento adotado pelo Estado

100 Idem, p. 185.
101 PAUPÉRIO, Arthur Machado. Teoria democrática do poder: 3. ed. revista. Rio de Janeiro:
Forense Universitária, 1997. (Vol. 1: Teoria Democrática do Estado), p. 56.
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para organização social, porém o Estado não se limita à atuação jurídica, tem

poder político, poder social regendo o Estado e, com isso, forças extraordinárias.

Assim, o fundamento do Estado não se confunde com o do Direito, nem mesmo

com o do ordenamento jurídico vigente naquele Estado, ainda que a lógica

levasse a essa conclusão. Há também de se perceber que às vezes o Estado é

governado por pessoas que buscam defender seus interesses ou apenas os de

suas classes. Tudo isso são deturpações. Então, a propriedade privada, seja ela

repudiada ou adotada com simpatia, jamais veio a fundamentar o Direito. O

fundamento de qualquer instituto, de qualquer bem, é encontrado pela filosofia, é

algo puro. Um valor, geralmente, toma característica de virtudes a que se presta o

bem. O Direito tem como fundamento a solidariedade. E quanto a essas forças

extras, elas existem, mas, para se encontrar o verdadeiro fundamento, é

necessário abstraí-las.

Tendo a solidariedade como verdadeiro fundamento do Direito e tendo

um Estado social que toma a solidariedade como seu fundamento também,

encontra-se o primeiro modelo de Estado mais voltado para o equilíbrio dessas

forças extras que deturpam o seu governo, bem como o Direito, enquanto

interpretam-no e aplicam-no tendenciosamente. E com a evolução do Estado de

forma a melhorar as técnicas de expurgar essas forças tendenciosas atingir-se-á

um verdadeiro Estado Solidarista, que será aquele em que ele adotará o

fundamento do Direito como seu fundamento maior, ou seja, um Estado que terá

o Direito não mais apenas como uma força que instrumentalizará a organização

social, bem como justificará o poder político, mas um Estado totalmente liderado

pelo Direito, que terá seus objetivos confundidos com os do Direito, que terá um

ordenamento jurídico, não vilão, mas, sim, líder e com fins puros da própria

essência jurídica.

Enquanto isso, vislumbra-se a ampliação do exercício da

democracia como a conquista que permite a chegada no poder de qualquer

indivíduo, independente da classe. É a democracia de massas ou plebiscitária,

que abre portas para o povo. Antes da Revolução Francesa a sociedade vivia o

“binômio absolutismo-feudalidade”, depois o “binômio democracia-burguesia ou

democracia-liberalismo”. A burguesia utilizou-se da idéia da democracia para
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chegar ao poder, porém seu liberalismo ainda não permitia que o lema de sua

bandeira, liberdade, igualdade e fraternidade, fosse verdadeiramente

vivenciado. Então, a realidade social exigiu a expansão da democracia e com ela

a renovação e implementação das premissas  no caso, liberdade e igualdade,

renovação e fraternidade, também entendida como solidariedade, tem-se

sua implementação.

No século XVIII ao século XX, o mundo atravessou duas grandes
revoluções  a da liberdade e da igualdade  seguidas de mais
duas, que se desenrolam debaixo de nossas vistas e que
estalaram durante as últimas décadas. Uma é a revolução da
fraternidade, tendo por objeto o Homem concreto, a ambiência
planetária, o sistema ecológico, a pátria-universo. A outra é a
revolução do Estado social em sua fase mais recente de
concretização constitucional, tanto da liberdade como da
igualdade.102 (Não negrejado no original)

Deve-se constar que o Socialismo foi o modelo estatal de divulgação,

até certo ponto, da solidariedade como valor social, bem como de adoção para o

âmbito jurídico das formas de colocá-lo em prática. O Socialismo foi a ponte para

se chegar ao Estado Social  o qual tem sua evolução voltada, em regra, para o

que tem se denominado de Estado Social Democrático. Contudo não se pode

dizer que a solidariedade era fundamento daquele modelo estatal, pois o que se

percebeu na prática foi uma disparidade para com o seu discurso. Pois, o

socialismo foi adotado por Estados Totalitários, ainda que Estados de Direito, mas

que tanto interpretaram a primazia da vida em coletividade com extremismo tal

que desprezam tudo o que não o defenda, como também adotaram a máquina

estatal para extirpar tudo o que desprezavam, inclusive as pessoas que agissem

contrários à coletividade. Quer dizer, o socialismo divulgou um coletivismo

tendencioso. E desde o momento dessa prática não se pôde mais falar em valor

da solidariedade. Isso porque se detectam muitos vícios, ficando a realidade

diferente do conteúdo da solidariedade.

Pois, percebe-se que o socialismo, quando posto em prática, tomava

medidas muito duras com aqueles membros que não o defendiam, de modo que

102 BONAVIDES, Paulo. Do Estado liberal ao Estado social. 7. ed. São Paulo: Malheiros Editores,
2001, p. 29.
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os membros da comunidade eram aos poucos excluídos. E como conseqüência

futura levaria a comunidade a se esfacelar: seria uma autofagia.

Outro aspecto que tornou inconcebível falar-se em solidariedade como

fundamento do socialismo foi a limitação quase que total da liberdade, de maneira

que a vontade dos membros é esquecida como se os membros jamais

demonstrassem uma vontade de cooperação, de mutualismo. Assim, as práticas

de cooperação passaram a ser totalmente impostas pelo Estado, o que por si só

não invalida a solidariedade. Contudo, a personificação do Estado era autoritária,

sendo sua vontade apartada da vontade da coletividade, mesmo que seu

fundamento fosse a proteção da coletividade. A ausência da liberdade é tamanha

que a própria liberdade de formação e manutenção da sociedade se tornam

obscuras, pálidas, pelos seus membros, provocando rebeldia e repulsa ao

Estado. O Estado, ao invés de representar aquele ente derivado, a união de

forças de cada membro, passa a se demonstrar um ser indiferente àqueles (o

povo) que o criou e que o mantém. E tudo isso porque sua finalidade é

determinada fora daquela sociedade e não em seu interior.

Quanto ao Estado Social, esse tem sido considerado pelos

doutrinadores jurídicos o leito da solidariedade, como se demonstrará no capítulo

que trata das conseqüências e dos efeitos da solidariedade.

4.2.4 O Pensamento Solidarista segundo Dürkheim

A solidariedade social é detectada na sociedade, identificada como um

fenômeno eminentemente moral por Dürkheim, mas que tem o direito como o

“fato externo” que melhor a identificaria, a concretizaria, tendo em vista que a

moral desenvolve ligação, um elo entre elas. E quanto maior a quantidade de

relações entre as pessoas e a permanência, a extensão temporal, desse

relacionamento entre elas, maior será a intensidade com a qual a solidariedade se

apresentará. E essa intensidade é através da interferência jurídica voltada ao

propósito de incutir a solidariedade na vida das pessoas com suas normas.
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Quanto mais os membros de uma sociedade são solidários, mais
mantêm relações diversas seja uns com os outros, seja com o
grupo tomado coletivamente, pois, se seus encontros fossem
raros, só dependeriam uns dos outros de maneira intermitente e
fraca. Por outro lado, o número dessas relações é
necessariamente proporcional ao das regras jurídicas que as
determinam.103

Dürkheim percebe que, quando falamos da solidariedade, podemos

estar-nos referindo a coisas diversas, ainda que próximas: uma coisa é a

solidariedade em seu estado natural, imanente, outra é quando ela é

exteriorizada. Geralmente sua concretização não reproduz todas as

características inatas. Quando exteriorizada, ela pode ter diferenças, o que

acarretará em subespécies.

Assim, por um momento, a solidariedade é decorrente de semelhanças

e o resultado é o elo, a ligação entre indivíduos a partir dessas semelhanças;

noutro momento, a solidariedade é resultado de diferenças. Aí se observa que o

antagonismo não existe, o que existe, segundo Comte, é uma continuidade.

Então, a solidariedade se concretiza nas condutas dos indivíduos enquanto agem

ou em complementaridade a outro indivíduo, atividade e papel semelhante, ou em

suplementariedade, atividade e papel diversos que vêm a dar continuidade a algo

já iniciado.

Com isso, conclui-se que a solidariedade engloba tanto as condutas

complementares como as suplementares, abominando as opostas, antagônicas,

contraditórias, divergentes, pois essas ao invés de conterem a solidariedade,

estariam por apresentar conflitos entre os indivíduos, ou seja, relações que

demonstram a quebra de elo, coesão, harmonia, inclusive egoísmo, defesa

exclusiva de seu interesse único, individualismo.

Percebe-se também que a solidariedade social se manifesta através da

denominada divisão do trabalho. Quer-se dizer que os indivíduos desenvolvem

papéis na sociedade, alguns iguais, outros distintos. Veja, diferenças, distinção,

podem gerar a solidariedade, como veremos, mas também o individualismo, como

103 DÜRKHEIM, Émile. Da divisão do trabalho social. Traduzido por Eduardo Brandão. 2. ed. São Paulo:
Martins Fontes, 1999, p. 31.
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se observou acima, quando antagônicos os interesses e as condutas, gerando os

conflitos. E, a partir dos diversos papéis de cada um deles, irão conduzir, sempre

de forma a se estarem relacionando e contando com a permanência desses

relacionamentos e a constância dessa “necessidade” em relacionar-se é que

ocorre a intensificação da solidariedade.

Deve-se acrescentar que a solidariedade é reconhecida não somente

em relações diretas entre pessoas, mas também em relações entre grupos, entre

sociedades, de forma que alcançam toda a humanidade.

É característica da solidariedade a determinação do desempenho de

papéis, que será por Dürkheim denominado de função. E percebe-se, reafirma-

se, que a função de cada indivíduo é decorrência da divisão de atividade; então,

quanto maior a divisão de atividades, maior será a necessidade do desempenho

de funções por cada indivíduo. E quanto mais se demonstra a função social de

cada membro, mais se amplia a solidariedade entre eles. Portanto a solidariedade

é diretamente proporcional à função social e à divisão do trabalho.

Dürkheim demonstra a existência desses diversos tipos de

solidariedade. É algo muito proveitoso a essa pesquisa, pois, perceber-se que

tanto a solidariedade se apresenta de uma forma inata, ampla e complexa e

talvez também inatingível, o que vem se encaixar com o que se conclui nesse

estudo ser – a solidariedade valor – enquanto ele a identifica como fato; como

também aproveita-se a constatação de Dürkheim de que a solidariedade é moral,

porém se reflete internamente que o Direito é exteriorização da solidariedade,

bem como a quantidade de normas jurídicas solidárias definem a adoção social

da solidariedade; portanto; se comprova a conclusão obtida nesse estudo de que

a solidariedade é norma.

Como se sabe, as normas, dentre outras espécies, podem ser morais e

jurídicas. E dentre as normas jurídicas, se destacam os princípios e as regras.104

Dürkheim utiliza o termo regra, mas ao seu tempo só as regras eram espécies de

normas jurídicas, mas constatar-se-á que a solidariedade está presente em todas

espécies de normas jurídicas, portanto, não devendo jamais esse termo ser

104 Há quem fale em um terceiro tipo de norma jurídica. A exemplo, enumera-se o pesquisador
brasileiro Humberto Ávila classificando as normas como postulados (ÁVILA, Humberto. Teoria dos
princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 5. ed. São Paulo: Malheiros, 2006).
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tomado restritivamente. O Direito é responsável por regular condutas sociais ou,

em casos de relacionamentos diretos, poucas ou muitas pessoas enquanto

indivíduos identificados, ou enquanto grupos, ou ainda em casos que gerem uma

conseqüência social, quer dizer, que seus efeitos reflitam na sociedade sem que

tenha sido objetivo principal e imediato de relações entre pessoas ou grupos. O

mais interessante é que, se para Dürkheim a quantidade de normas jurídicas

solidárias caracterizam a concretização da solidariedade no meio social, e a isso

há de se supor não apenas a eficácia jurídica, mas também e principalmente a

eficácia social105, e que em tomando então o Direito aplicado a uma sociedade, ou

melhor, delimitando um ordenamento jurídico de um Estado, e adotando-se a

pirâmide hierárquica de Kelsen e a Supremacia da Constituição, então, se tem

que a solidariedade pode ser constatada na análise do modelo de Estado e no

conteúdo de sua Constituição, passos que foram escolhidos nessa dissertação.

A solidariedade já havia sido analisada por Dürkheim em seu livro La

division du travail social (A divisão do trabalho social), escrito em 1891, e em

obras seguintes. E assim, concluía pela presença da solidariedade na nação;

identificando-a pela união entre aquelas diferentes pessoas e classificando-a em

dois tipos distintos, a solidariedade mecânica, a qual leva os homens a fazer

coisas semelhantes, e a solidariedade orgânica, o que resulta na divisão do

trabalho.

Então, podemos ter a solidariedade como fator de coesão entre os

homens. A sociabilidade identificada como da natureza do homem leva-o a se

revelar com hábitos, costumes semelhantes aos dos outros, o que Dürkheim teria

denominado de solidariedade por similitudes/similar ou solidariedade mecânica.

Já em um segundo momento, o homem revela-se um ser autônomo,

individualmente diferente, seguro de suas escolhas. Dessas diferenças e opinião

próprias, Dürkheim conclui que se origina a divisão do trabalho social. Com a

solidariedade orgânica, principalmente, se percebe o respeito à autonomia do

homem e, ao mesmo tempo, a integração do homem ao grupo social, uma vez

que os homens vão desenvolvendo atividades complementares umas das outras

e transformando a realidade tanto sua como do grupo social no qual está inserido.

105 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 6. ed. revista, atualizada e
ampliada. Porto Alegre: Livraria do advogado, 2006.
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Então, dentre outros aspectos, conclui-se que a solidariedade se

caracteriza como norma moral, sendo a função social a conduta que se exige.

Quanto maior a organização da sociedade maior a presença e necessidade da

solidariedade, portanto, mais se toma o aspecto normativo.

E em sendo norma moral, passa a ser indicada a sua adoção ao

mundo jurídico, já que entende que quanto mais inter-relacionados esses dois

campos, mais efetivo e ético será o Direito, o que poderia ser denominado de

moralização do Direito – essa maior inter-relação entre a Moral e o Direito.

4.2.5 A Solidariedade à Luz do Pensamento de Léon

Duguit

Leon Duguit, em sua obra Traité de Droit Constitucionnel106, que busca

fazer uma análise do Direito e do Estado, toma como temas principais do seu

enfoque uma construção jurídica e aspectos do individualismo, do subjetivismo e

da metafísica. Nesse ínterim, torna-se indispensável tecer considerações acerca

da solidariedade. Interessante trazer essas considerações para melhor identificar

o que Duguit aponta como solidariedade e seu papel. Ressalta-se que essa sua

obra retrata o momento histórico da grande guerra, no século XIX. E que Duguit

toma afeição ao tema solidariedade, abordando-o em outras obras, dentre as

quais Fundamentos do Direito e Manual de Direito Constitucional (volume único),

que também são referidas nesta pesquisa. O pensamento de Duguit é

apresentado e ao mesmo tempo relacionado com estudos e resultados desta

pesquisa.

O professor da Universidade de Bordeaux sustenta que a criação do

Estado não pode ser baseada em direito divino, que implica crenças ou

fenômenos sobrenaturais, nem na vontade do povo. Ele sustenta que o Estado é

o produto de uma diferenciação natural tanto muito simples quanto muito

106 Ela levou cinco anos para ser terminada e publicada, tendo sido lançada em dez volumes,
sendo essa décima edição lançada em três volumes, da qual se faz referência ao primeiro volume.
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complexa entre homens de um mesmo grupo social, ou o resultado do que se

denomina por público. O Estado pode até não ser legitimo como à época de sua

origem, mas deve estar baseado no Direito. O Estado Moderno é apresentado

como um grupo de indivíduos em colaboração sob a direção dos governantes, os

quais, por sua vez, possibilitarão a realização dos desejos materiais e morais dos

participantes do Estado. Transcrevo:

Je soutenais que l’État est tout simplement le produit d’une
différenciation naturelle, tantòt très simple, tantòt très complexe,
entre les hommes d’un même groupe social, d’où résulte ce qu’on
appelle la publique, qui ne peut point se légitimer par son origine,
mais seulement par les services qu’elle rend conformément à la
régle de droit ; que des lors État moderne apparaît de plus en plus
comme un groupe d’individus travaillant de concert, sous la
direction et le controle des gouvernants, á la réalisation des
besoins matériels et moraux des participants; quáinsi à la notion
de puissance publique se substitue celle de service public; que
l’État cesse d’être une puissance qui commande, pour devenir un
groupe qui travaille, et que les détenteurs de la puissance publique
ne peuvent légitimement la mettre en mouvement que pour
assurer la collaboration commune.107

Tem-se a guerra como uma divergência de idéias de dois grandes

grupos. A idéia de um Estado comandante soberano e a idéia de um Estado

colaborador dos membros de seu grupo nacional, os quais trabalham com o

intuito de realizar a justiça e o bem-estar, respectivamente, idéias alemã e

francesa.

On a dit très justement que la guerre quî vient de finir a été, non
pas vraiment le choc de deux idées. Elle a été la lutte de l’idée de
l’État puissance comandante, souveraine, contre l’idée de l’État
collaboration des membres d’un même groupe national, travaillant
ensemble à la réalisation de la justice et du mieux-être.108

Acontece que a noção que nesse tempo já se tem de Estado é o

Estado Moderno, o Estado Constitucional. Então quando se fala de indivíduos

compondo uma sociedade, já se vislumbra a idéia de Estado, e quando se

menciona Estado, não se consegue mais dissociá-lo da idéia de Direito. O Direito

e o Estado estão intimamente relacionados. Tanto que o Direito era visto como

107 DUGUIT, Léon. Traité de droit constitucionnel. 10. ed. Paris: Ancienne Librairie Fontemoing &
Cie, Éditeurs, 1921, p. 7.
108 Idem, p. 9.
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oriundo apenas do Estado: teoria monista. Já o Estado apresenta-se como

organizador da vontade dos indivíduos através dos parâmetros jurídicos.

Duguit insere a solidariedade no contexto jurídico. Ele afirma que ela é

uma norma social e as normas jurídicas são um dos tipos de norma social. Além

disso, ele mostra como todo o contexto social repercute no mundo jurídico,

portanto é muito válido explicar a solidariedade conjuntamente a essas

colocações as quais também acabam por objeto de análises nessas pesquisas.

São, por exemplo, a dialética entre vontade individual e coletiva e o papel do

Estado e dos seus membros.

Para se analisar a expressão da vontade dos indivíduos, trabalhar-se-á

não o âmbito político, ou o da legitimidade da vontade dos governantes. O

enfoque será quanto à expressão na base formal do Direito, portanto, na

aplicação da norma jurídica. Ainda assim, importante ressaltar que a sociedade

vive a dialética individualismo e coletivismo. Portanto, a vontade dos indivíduos

em alguns momentos se volta mais para seus interesses particulares, mais para a

satisfação do seu ego. Noutros momentos, o foco principal é o grupo.

A expressão formal do Direito é a norma e sua estrutura típica, antes

confundida como única; é a regra de conduta. O Direito é uma ciência que

pertence ao mundo do dever-ser, ao sollen. Entende-se o Direito como um

instrumento de segurança social, de ordenação das condutas humanas, de

transposição do estado natural e manutenção do estado civil, de inserção dos

indivíduos no Estado. Verifica-se sua atuação.

Há reação social ordenada diante da violação de uma regra de conduta

por um indivíduo daquela sociedade, que é o surgimento do direito de punir. Mas

isso só acontece por ter-se a exigência de uma conduta. Ao analisar por que

surge essa reação social ordenada, a primeira resposta será a existência do

direito objetivo de exigir a coincidência da conduta praticada com a prevista na

regra, o que, por sua vez faz nascer outro direito objetivo, o de a sociedade punir

os que não observam o cumprimento do direito objetivo primeiro. Mas nem

sempre tudo se coloca tão simples e realista assim: é dada a regra e esta será

observada. Pois, como se perceberá, ao se reanalisar, há um direito subjetivo

intrínseco à regra de conduta. Ele atuará como fator responsável por possibilitar a
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escolha pelo não-cumprimento, pela violação. O direito subjetivo é o meio pelo

qual se identifica o fator vontade, presente na regra de conduta, portanto, no

Direito. Então a regra de conduta não se limita a determinar um dever; ela contém

um direito e um dever. E com tudo isso, quer dizer, pelo fator vontade humana, se

caracteriza o Direito como um dever-ser. Poder-se-ia afirmar que o problema do

Direito se estaria registrado no direito subjetivo.

A vontade se expressa de uma maneira distinta quanto se trata de

coletividade. Quanto ao binômio Direito-Estado, a vontade também definirá o

Ordenamento Jurídico de um Estado, bem como os seus rumos políticos. Nesse

aspecto, a vontade será entendida como fator determinante da legitimidade. Pois,

as coletividades exprimem uma vontade própria, isto é, distinta das vontades dos

indivíduos que as compõem. Assim, confirma-se a existência de uma vontade

coletiva que se caracteriza por ser a expressão da nação, o espírito do povo, a

família, as classes, os sindicatos, as comunidades em geral. Diante da distinção

da vontade coletiva para a vontade específica dos indivíduos participantes dessas

comunidades, Duguit passa a identificar essas comunidades como pessoas

morais:

On le nie et on prétend qu’il y a des manifestations collectives bien
différentes des manifestations individuelles. On parle de l’âme de
la nation, de l’esprit du peuple, du moi commun des grandes
personnes morales, que sont la nation, la famille, les classes, les
provinces, les communes.109

O Estado, portanto, também é uma pessoa moral.
Como se evidenciou com Duguit, ou se tem um Estado colaborador ou

um Estado comandante. Em ambos os casos, a realidade mostra que a vontade

expressa pelo Estado é a vontade dos governantes. Então, espera-se que a

vontade dos grandes líderes seja comum a da coletividade, ou que a vontade

deles seja acatar a vontade da coletividade.

Dois aspectos são importantes: o homem tem consciência dos seus

atos; o homem pouco vive isolado, no cotidiano vive em sociedade, com seus

109 DUGUIT, Léon. Traité de droit constitucionnel. 10. ed. Paris: Ancienne Librairie Fontemoing &
Cie, Éditeurs, 1921, p. 9.
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semelhantes. Tem-se o postulado de que o homem é um ente consciente e

sociável.

Na sociedade humana, surge a necessidade de uma lei que a possa

reger: é a existência de uma lei social.

O homem se determina pelo seu psicológico, por seu contexto. Ele

próprio se determina, sendo assim sua própria força motriz. O ato de vontade

humana é a exteriorização de uma série de aspectos conscientes e inconscientes,

mas sempre caracterizado pela consciência; enquanto os fatos são inconscientes.

Aos fatos se incluem os instintos, impulsos resultado de reações químicas. “La

phrase célebre: ‘La vertu et le vice sont des produits et comme le vitriol’ est

antiscientifique parce qu’elle confond deux ordres de phénoménes absolument

différents, les actes conscients de l’homme et les produits inconscients de

réactions chimiques."110

Quando a norma é que se impõe ao grupo social ocorre um fato social.

Mas, veja, a norma é um ato, então resultado de uma vontade. Essa “vontade” se

impõe diante de outras por existir, segundo Duguit, uma hierarquia entre as

vontades. A norma social prevalece por ser resultado de vontade

hierarquicamente superior.

A norma social deve ser oriunda do grupo social a que se impõe, ou

seja, de vontade(s) dos seus próprios componentes. A norma social e a

sociedade são dois fatos inseparáveis. Assim, os indivíduos em geral aceitam as

normas sociais, quando escolhem viver em sociedade: “Société et norme sociale

sont deux faits inséparables.”111

Duguit112 traz a afirmação de Gény, que também aponta a

solidariedade como uma condição essencial da vida em sociedade, como uma

prática cotidiana do homem e como uma necessidade identificada no fato e

tratada pelo Direito.

Ce qui fait, écrit-il, infirmité irrémédiable du systéme ainsi
présenté et ce qui le rend frauchement inacceptable, c’ést le

110 DUGUIT, Léon. Traité de droit constitucionnel. 10. ed. Paris: Ancienne Librairie Fontemoing &
Cie, Éditeurs, 1921, p. 5.
111 Idem, p. 16.
112 Idem, p. 16.
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désaccord foncier entre les deux termes qu’il prétend unir. Il s’agit
de justifier et de reconnaìtre une règle de conduite qui doit
s’imposer obligatoirement aux hommes vivant en société. Et on
allègue simplement fait de l’interdenpendance qui constitue cette
vie sociale elle-même [...] Or, il faudrait nous démontrer comment
un fait, à le supposer même incontestable, engendre légitimement
l’obligation de le maintenir et de le développer. Vainement, nous
laisse-t-on entendre que la solidarité apparaissant comme une
condition essentielle de la vie en société, l’homme qui ne peut se
passer de cette vie est conduit par là même à pratiquer la
solidarité. Nous demandons toujours comment cette nécessité
de fait se mue en nécessité de droit. (Gény, Science et technique
en droit privé positif, II, p. 262).

O objeto da norma social é respeitar a autonomia individual em tal

medida que se torna um elemento da vida social. Tem-se o respeito ao individuo

humano identificando-o com sua autonomia, mas levando-se em consideração

que ele é membro do grupo social e contribui para o desenvolvimento do grupo.

Observa Duguit que o maior erro do século XVIII é que o homem foi tomado

abstratamente; mas ele é um ser concreto. Através da pesquisa, pode-se concluir

que o homem é componente e compositor da realidade.

O homem é um elemento nacional e quais aspectos serão mais

relevantes: sua individualidade, sua autonomia ou a solidariedade,

interdependência social?

Duguit observa o estudo de Dürkheim, que aponta a solidariedade

como fator de coesão social nas duas formas que subdivide. Com a solidariedade

orgânica, principalmente, se percebe o respeito à autonomia do homem e, ao

mesmo tempo, a sua integração ao grupo social, uma vez que os homens vão

desenvolvendo atividades complementares umas às outras e transformando a

realidade tanto sua como do grupo social no qual está inserido.

Analisando a solidariedade, tem-se que a autonomia individual é um

dos seus componentes essenciais, como se extrai das considerações acima. E

pode-se ainda acrescer que a solidariedade é um fato observável e incontestável,

bem como, observa Duguit113, a solidariedade é um fato permanente, identificado

em si mesmo; é um elemento irredutível de todos grupamentos sociais, seja,

113 DUGUIT, Léon. Traité de droit constitucionnel. 10. ed. Paris: Ancienne Librairie Fontemoing &
Cie, Éditeurs, 1921, p. 23.
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como identifica Dürkheim, a presença predominante da solidariedade mecânica

em grupamentos mais primitivos, seja nos mais complexos da solidariedade

orgânica. Considera-se ainda, e esse como aspecto principal, que a

solidariedade é o princípio formador da norma social.

A norma social visa melhorar a vida social, restabelecendo a ordem.

Assim, ela comanda todos os indivíduos, impulsionando-os a colaborarem, a

realizarem a ordem social. Veja, a norma dos atos individuais é a mesma que

comanda a vida social, observa Duguit114, pois se impõe às células que compõem

a vida social. Então os indivíduos são impelidos não segundo uma obrigação

moral, mas somente social, uma vez que, se violada, atenta ao equilíbrio de todo

o grupamento e provocará uma reação enérgica da sociedade.

Quanto à autonomia individual, é respeitada pela norma social. Tanto

que, para muitos, especialmente para os denominados neo-individualistas, ela foi

tida como sendo o objeto da norma social. Mas é incoerente hoje aceitarmos que

a vontade de um indivíduo deva prevalecer diante da de uma sociedade. Existe

uma interdependência; a sociedade não existe sem o indivíduo e o indivíduo

precisa da sociedade para melhor se desenvolver, mas que nessa sociedade sua

autonomia, sua individualidade seja reconhecida. Para Duguit, a solidariedade é

essa interdependência, mas demonstra-se nesta pesquisa que a

interdependência é apenas um dos aspectos que pode identificar a solidariedade.

O objeto da norma social é o respeito à autonomia individual, mas

enquanto elemento da vida social; ou seja, a pessoa humana é o elemento

essencial, devendo ser respeitado como indivíduo, mas nunca a ponto de se opor

à realidade comum, ao bem em prol da coletividade. Percebe-se que, nesse

aspecto, não se vem falar de vontade da maioria, ou expectativa de coincidência

com o desejo da maioria, como no caso de representatividade, pois nem sempre

essa define o melhor e o equilíbrio da sociedade, apesar de poder ser assim

determinado juridicamente que esse seja o modelo de legitimidade. Existem

modelos de legitimidade em que as decisões emanam de uma minoria como, por

exemplo, um grupo de anciãos.

114 Idem, p. 21.
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Quando se toma a autonomia individual como objeto da norma social,

age-se em reconhecimento concreto do elemento liberdade humana, ou seja, não

é mais tido apenas como elemento abstrato, como uma ilusão. Ainda como

decorrência de situações hipotéticas, enquanto levadas em conta as normas em

tese, o homem passa a ser tido como componente, aliás, como objeto motivador

da norma social, sendo levados em conta os atos de vontade de cada indivíduo,

mas de repercussão social. Excluindo os atos individuais propriamente ditos. Esse

entrelaçamento, necessário ressaltar-se, entre o homem e a sociedade, vem a ser

definido por Dürkheim como solidariedade. Portanto, em outras palavras, pode-

se afirmar que a norma social tem como objeto o valor solidariedade, ou

melhor, conforme lógica geral, os diversos tipos de normas sociais

solidárias são valorizadas pela solidariedade valor.

E como fica a solidariedade para o Direito?

Tem-se que a norma jurídica é um tipo de norma social. A norma social

se apresenta de três tipos, segundo Duguit115– norma econômica, norma moral e

norma jurídica –, as quais tratam, respectivamente: das relações de produção,

circulação e consumo de riquezas; de definir suas atitudes que produzem

manifestações exteriores, inclusive vestuário, práticas religiosas, habitação

relações modais; de um comando advindo de uma vontade superior e se

‘impondo’ às vontades subordinadas, que, em seguindo uma visão monista,116

podería-se afirmar que essa vontade superior seria a do Estado.

A norma jurídica não é determinada pelo seu conteúdo, mas por sua

estrutura, sendo peculiar seu mecanismo contra a sua própria violação. Veja,

Marcelo Lima Guerra117 vem exatamente questionar essa fórmula de se definirem

normas, dentre elas, a jurídica. E ainda, os estudos mais aprofundados e

específicos da norma jurídica vêm demonstrar que as normas têm funções

diversas e que a sanção é conseqüência lógica das regras de conduta, apesar de
115 DUGUIT, Léon. Traité de droit constitucionnel. 10. ed. Paris: Ancienne Librairie Fontemoing &
Cie, Éditeurs, 1921, p. 26 e segs.
116 Duguit, porém, demonstra não ser adepto da teoria monista quando enfatiza que a existência
do Estado depende do Direito (norma jurídica), mas a recíproca não é verdadeira, pois a
existência do Direito independe do Estado. (DUGUIT, Léon. Traité de Droit Constitucionnel. 10. ed.
Paris: Ancienne Librairie Fontemoing & Cie, Éditeurs, 1921, p. 30).
117 GUERRA, Marcelo Lima. Norma: uma entidade semântica. In: MACEDO, Dimas (org.). Filosofia
e Constituição: estudos em homenagem a Raimundo Bezerra Falcão. Rio de Janeiro: Letra Legal,
2004, p. 67-88.

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

http://www.pdfdesk.com


115

o professor Arnaldo Vasconcelos118 ter defendido em seus estudos da teoria da

norma que a sanção estaria identificada no Direito como um todo, não se

restringindo às normas. Assim, Miguel Reale119 denomina de norma de

orgnização aquela que trata de dispor outras normas. Teria como sanção, no

caso, por exemplo, de um juiz não exercer os limites de sua competência. Já

quem dá esse exemplo é Kelsen120, quando aborda temas do direito subjetivo e

do direito objetivo em sua teoria das normas. Exemplifica com as punições que os

juízes receberiam, contrastando com as sanções que eles aplicariam em

sentenças. Assim, as normas econômicas e as normas morais podem vir a se

tornar normas jurídicas. Isso acontece logo que elas passam a ter maior evidência

na sociedade em questão, a ponto de a grande massa dos indivíduos não admitir

a sua violação. Com isso, incentiva-se a criação de novas regras (penalidades)

para o caso da violação, a fim de que esta seja evitada sempre que a vontade

humana for acionada em precedência aos atos a serem praticados, sendo dada,

portanto, a observância da norma. Assim, Duguit, quando afirma que o Estado é

quem determina a juridicidade da solidariedade, está certo, ou melhor, foi muito

feliz, pois sua caracterização, enquanto norma, já havia sido por ele mesmo

constatada, restando mostrar que ela é inserida no contexto estatal de

obrigatoriedade, uma vez que o Estado se expressa através do Direito. A

organização comportamental da sociedade é feita pelo Estado através do Direito,

ou seja, adota-se um ordenamento jurídico. Então, quando o Estado enuncia a

solidariedade como norma a ser observada pela sociedade, ele a insere no

contexto jurídico de organização. Portanto, a norma social toma forma jurídica.

4.2.6 As Colocações de Petraziski

118 VASCONCELOS, Arnaldo. Teoria geral do Direito: teoria da norma jurídica. Edição
comemorativa dos 90 anos fe fundação da Faculdade de Direito do Ceará. São Paulo: Malheiros,
1993.
119 REALE, Miguel. Lições preliminares de Direito. 25. ed., 1. tiragem. São Paulo: Saraiva, 2001, p.
93-99.
120 KELSEN, Hans. Teoria geral das normas. Traduzido e revisado por José Florentino Duarte.
Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris Editor, 1986.
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A esse rol de teoria e doutrinas solidaristas, optou-se também por

incorporar a colocação de Petraziski, como representante polonês dos estudos

sobre solidariedade. O estudo da solidariedade, como se percebeu, tomou uma

linha francesa em que tiveram destaque Dürkheim, no campo mais sociológico, e

Duguit, que a inseriu definitivamente no campo jurídico. Petraziski caracteriza a

solidariedade como o amor. Então, pode-se afirmar que a solidariedade é algo

inspirador da união, da harmonia entre os indivíduos, então, da convivência em

sociedade.

Como foi visto, o cristianismo também tomou a solidariedade como

amor, referindo-se ao amor ágape, e demonstrando uma constante abnegação

como interesse prioritário do próprio indivíduo-ator do seu “eu”.

Enquanto a referência ao amor por Petraziski tem grande destaque por

inserir ao Direito um traço psicológico, identificando o Direito como sendo um

capturador da vontade social. Mas, principalmente e especificamente,

característica introduzida por sua teoria do imperativo atributivo, ele revela o amor

como sendo condição sine qua non da existência do Direito. O amor é o

fundamento do Direito e o Direito só se instrumentaliza através do amor.

A originalidade do jusfilósofo polonês não está em haver
destacado as condições psicológicas da afirmação popular do
Direito. Esse aspecto já fora devidamente explorado, com mestria,
por Savigny, Ihering e Kirchmann [...]

A modificação operada por Petrasizky na abordagem do tema é
completa e radical mesmo. O que naqueles autores constitui
apenas um dos aspectos fundamentais do Direito nele passa a
representar sua nota íntima, a razão de sua existência.121

Petrasizki observa que o Direito e a Moral se assemelham quando

ambos denotam a consciência humana, a subjetividade de cada um. E coloca

essa subjetividade como fundamento da norma jurídica. Mas é a subjetividade

positiva, a qual ele caracteriza como sendo o amor. Portanto, a própria norma

jurídica expressa esse valor e, conseqüentemente, abre caminho para se efetivar

a justiça. E mais, como diz Reale:

121 VASCONCELOS, Arnaldo. Teoria Geral do Direito: Teoria da Norma Jurídica. Edição
comemorativa dos 90 anos e Fundação da Faculdade de Direito do Ceará. São Paulo: Malheiros,
1993. p62.
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[...] Podemos lembrar Petrasiski, o qual põe em evidência as duas
funções do Direito, a distributiva e a organizadora, uma vez que a
organização da sociedade nunca pode deixar de ser também
uma atribuição de direitos aos indivíduos e aos grupos, daí
resultando a constituição do Estado.122 (Não negrejado no
original).

O amor a que Petrasizki se refere se confunde ao que fora identificado

na pesquisa como solidariedade. Sua identificação é remetida ao Evangelho. O

amor é visto como um guia ao bem entre os homens e as civilizações, um laço, e

reflete uma preocupação com o outro em oposição ao individualismo por si só.

Portanto, identificando a solidariedade, a qual denota tanto o elo entre os

indivíduos como o equilíbrio entre o individualismo e o coletivismo, pois, além de

motivar as pessoas a fazerem o bem umas às outras, também a personalidade de

cada um será respeitada e, ao mesmo tempo, sempre que possível, o interesse

particular, em caso de não-concorrência ou apenas de não-prejuízo acarretado à

coletividade, poderá coexistir ou até tal interesse ser evidenciado.

Então, ressalta-se, a solidariedade é também retratada doutrina

“alemã” (denominação genérica). É identificada como sendo o amor e aspecto

psicológico que integra e fundamenta o Direito, sem o qual o Direito bem como a

justiça não se efetivam.

4.3 OUTROS COMENTÁRIOS

A partir da verificação e análise dessas teorias e doutrinas, constata-se

que a solidariedade tem íntima ligação com a sociedade, portanto, com o Estado

e o Direito, que são sua organização política e sua organização jurídica, ou seja,

as exteriorizações do poder político e do comportamento exigível de uma dada

sociedade. Para que fiquem mais nítidos os efeitos da solidariedade e até mesmo

o aperfeiçoamento do conceito de solidariedade, ou melhor, da atuação e da

vivência da solidariedade de maneira mais completa e explícita, optou-se por

122 REALE, Miguel. Teoria do Direito e do Estado. 5. ed. revista, 3. tiragem. São Paulo: Saraiva,
2005, p. 63.

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

http://www.pdfdesk.com


118

discorrer acerca das características do grupamento enquanto sociedade e

também das origens da sociedade e do Estado, como forma de demonstrar a

sociabilidade humana. Ainda se acrescenta a caracterização do Estado

enfocando a sua evolução nas diversas modalidades, segundo a enumeração e

identificação de Bonavides. Quer-se, com isso, comprovar a presença constante

da solidariedade na sociedade e verificar o papel especial que é trazido pelo

Direito no Estado Social.

4.4 A ORIGEM DA SOCIEDADE E OS CONFLITOS

DO HOMEM: LIBERDADE, IGUALDADE,

INDIVIDUALISMO, VONTADE COLETIVA

A vida em sociedade traz benefícios, mas ao mesmo tempo limitações.

Existem teorias que afirmam ser a associação humana algo natural, instintivo. Já

segundo outro grupo de teorias, a sociedade é oriunda de um acordo de

vontades, de um contrato.

Destacam-se, no primeiro grupo, as teorias de Aristóteles, na Grécia

Antiga, de Cícero, em Roma do Baixo Império, de Santo Tomás de Aquino, como

representante medievo, todas entendendo como natural o surgimento da

sociedade.

Para Aristóteles “o homem é naturalmente um ser político”, no sentido

de ser o homem um ser social. O isolamento não se daria no homem mediano,

padrão; só se daria em situação excepcional: ou no extremo da superioridade, ou

noutro extremo, quando se tratar de homens ignóbeis, insipientes.

Observa-se que Aristóteles faz suas reflexões a partir da idéia de que a

inteligência vem definida desde o nascimento, e não que ela seria adquirida por

estímulos, ou seja, seria algo da natureza. Com isso, ele também define

desigualdade como algo natural, portanto, inata ao homem. Assim, dar-se-ia

naturalmente a divisão dos trabalhos e a divisão de classes. Pois, veja, para ele
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os sábios teriam mais capacidade para mandar e os mais fortes teriam mais

capacidade para servir, executar ordens.

Assim, pode-se concluir que, sempre que fosse aceita pelos homens

essa divisão natural, aqueles estariam cooperando para a manutenção da

sociedade. Quer dizer, o valor solidariedade estaria reinando naquela sociedade,

não haveria um conflito em aceitar as limitações oriundas da convivência em

sociedade, tendo em vista que tudo já estaria pré-determinado, seria natural.

Para Cícero123, a sociabilidade é resultado da necessidade material. Os

homens precisam se associar, eles demonstram uma debilidade, mas também

têm em si um instinto inato de sociabilidade, o que representaria a primeira causa.

Depois, em um segundo momento, o apoio comum seria a sua manutenção.

Reconhece a individualidade de cada membro, a qual inclusive é abordada pela

ética estóica, escola à qual pertence. Nesse sentido explicam Bittar e Almeida:

A ética estóica caminha no sentido de postular a independência
do homem com relação a tudo que o cerca, mas, ao mesmo
tempo, no sentido de afirmar seu profundo atrelamento com
causas e regularidades universais.
[...] A ética estóica é uma ética da ataraxia. O homo ethicus do
estoicismo é o que respeita o universo e suas leis cósmicas e se
respeita. Isso porque em primeiro lugar, se conhece, e conhece
suas limitações, de modo que é capaz de alcançar a ataraxia, o
estado de harmonia corporal, moral e espiritual, por saber
distinguir o bem do mal.124

Santo Tomás de Aquino (1225-1274) percebe que a natureza do

homem é propensa à associação e vê a necessidade como fator de manutenção

dessa associação. A vida solitária é exceção, existindo só em três casos: de

virtuosidade, exemplo de eremitas; de anomalia mental; ou contrário à vontade

daquele que está isolado, por naufrágio, por exemplo.

Sua maior obra, a Suma Teológica, foi adotada como cabeça doutrinal

do catolicismo. É o principal representante da Escolástica, uma das escolas que

divulga o Cristianismo. Sob influência de Aristóteles e adaptação à visão cristã, a

doutrina tomística vê o Estado e a sociedade e como produto natural derivado da

123 Cícero (150 a.C. a 284 d.C) pertence à escola dos estóicos.
124 BITTAR, Eduardo Carlos Bianca. & ALMEIDA, Guilherme Assis de. Curso de filosofia do
Direito. 2. ed.. São Paulo: Atlas, 2004, p. 139-140.
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sociabilidade natural do homem. Para Santo Tomás, o Estado, portanto a

conivência humana em sociedade, é instrumento necessário para suprir as

necessidades do homem, porém se submete ao poder da Igreja, instituição

representante da lei divina na terra.

Essa, em resumo, a teoria tomística, que contém elementos
preciosos extraídos, em parte, das doutrinas grega e romana.

Sob certo aspecto, pode-se notar como defeito a preponderância
dada nessa análise da doutrina cristã à autoridade, em confronto
com a liberdade.

O homem, apesar de livre, é considerado, de regra, como passivo
perante o poder público, tanto eclesiástico quanto civil. Não é ele
o centro, o autor das leis; deve apenas submeter-se a elas; sua
autonomia não é plenamente reconhecida, nem na ordem teórica,
como sujeito de ação. Domina, ao contrário, a heteronomia, que,
porém, não exclui um conceito elevado da pessoa humana, como
partícipe de uma substância e de uma lei absoluta [...]125

Diante da necessidade do homem permanecer em sociedade e da sua

submissão às leis nela existentes, conclui-se pela existência do valor

solidariedade como forma de possibilitar o acesso do homem à satisfação das

suas necessidades. Como também, o conflito do homem perante as limitações

traduzidas nas leis são amenizadas quando fica a seu arbítrio escolher a

observância ou não daquelas, maneira de demonstrar que a liberdade

permanece, bem como, é uma forma que a doutrina cristã tem de trabalhar a

igualdade, tratando todos como capazes de discernir o bem do mal, para, em

seguida, arcarem com seus atos, ou melhor, assumirem a possibilidade de

castigos no caso da não-observância das leis.

Nader126 reporta-se à literatura para exemplificar a solidão humana, a

vida isolada de seus semelhantes, com o caso de Robinson Crusoé. Não costuma

acontecer e quando ocorre geralmente não é escolha, mas uma imposição

sofrida. E mais, o sucesso da vida isolada demonstrado pelo prolongamento é

reflexo dos conhecimentos adquiridos enquanto vivera em uma sociedade.

Dallari enuncia ainda o italiano Ranelletti como destaque de uma

corrente que afirma que só se tem notícia do homem em estado de convivência

125 DEL VECCHIO, Giorgio. História da filosofia do Direito. Traduzido por João Baptista da Silva.
Belo Horizonte: Líder, 2006, p. 48.
126 NADER, Paulo. Introdução ao Estudo do Direito. Rio de Janeiro: Forense, 2001, p. 21-25.
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em combinação com os outros, qualquer que seja a época, e que essa seria a

realidade da vida. Algo além disso está fora da realidade. A razão inicial é uma

necessidade natural, uma condição de vida. A cooperação entre os semelhantes

dá-se de forma que proporciona o crescimento humano, atende às suas

necessidades e ao mesmo tempo permite sua melhora.

Em linhas gerais, a sociabilidade como um instinto natural não elimina

a vontade humana. Pode inicialmente ser esse instinto responsável por ter

promovido a sociabilidade, mas a vontade se manifesta para a permanência do

homem com seus semelhantes. Observa-se que as razões identificadas são as

mais diferenciadas, de forma que integram o grupo das necessidades materiais,

ou das espirituais, ou das físicas, dentre outras.

Ressalta-se que:

[...] consciente de que necessita da vida social, o homem a deseja
e procura favorecê-la, o que não ocorre com os irracionais, que se
agrupam por mero instinto e, em conseqüência, de maneira
sempre uniforme, não havendo aperfeiçoamento.

Em conclusão: a sociedade é produto da conjugação de um
simples impulso associativo natural e da cooperação da vontade
humana.127

Extrai-se das palavras de Dallari que a sociabilidade humana está

atrelada à solidariedade. Pois, o que seria essa vontade e condutas humanas

voltadas a permanecerem associados? Seria um valor difundido entre os

membros do grupo, no mínimo, representado como uma cooperação entre os

semelhantes visando à consecução dos fins de sua existência, ou seja, o valor

solidariedade.

Aqueles que se opõem à natureza social do homem são os

denominados contratualistas. O ponto em comum entre eles é que a sociedade é

produto da vontade do homem e não apenas um instinto natural. Quer dizer,

desde o início, os homens são levados a se associarem por sua vontade e não,

como no caso das teorias anteriores, que a vontade humana só aparece no

segundo momento, o da permanência em sociedade.

127 DALLARRI, Dalmo de Abreu. Teoria geral do Estado. 23. ed. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 11-
12
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Os contratualistas que mais se destacam são: Platão, em sua obra a

República, que vê a sociedade como uma organização social construída

racionalmente; Thomas Hobbes, principalmente na obra Leviatã, a qual foi marco

do contratualismo; John Locke, com sua obra Segundo Tratado sobre o Governo,

que não seguia um contratualismo puro, pois a formação religiosa do autor não

permitira, destacando-se principalmente por se opor ao absolutismo determinado

por Hobbes; Montesquieu128, em Do Espírito das Leis; e Rosseau, em O Contrato

Social.

As teorias contratualistas são muito diferentes, só tendo em comum a

posição negativa ao impulso associativo natural, tendo em vista sua hipótese de

que formação das sociedades advém do acordo de vontade. Os dois expoentes129

são Thomas Hobbes e Jean-Jaques Rosseau.

Para o contratualismo de Hobbes, o homem vive inicialmente em um

estado de natureza, designando os estágios mais primitivos da História. O homem

vive nesse momento uma vida solitária, animalesca e repulsiva, é uma “guerra de

todos contra todos”, sendo que a igualdade natural entre eles é que provoca essa

guerra. Para se obter uma segurança, a sociedade passa a ser uma necessidade,

é o que ele denomina de “estado social”. O “estado social” representa uma ordem

e se baseia em uma lei fundamental da natureza, que se subdivide em duas

partes:

Lei natural – lex naturalis – é um preceito ou regra geral,
estabelecido pela razão, mediante o qual se proíbe a um homem
fazer tudo o que possa destruir sua vida, privá-lo dos meios
necessários para preservá-la ou omitir aquilo que pense poder
contribuir melhor para preservá-la.

[...] É um preceito ou regra geral da razão, que todo homem deve
se esforçar pela paz, na medida em que tenha esperança de
consegui-la. Se não conseguir pode usar toda a ajuda e
vantagens da guerra. A primeira parte desta regra encerra a lei

128 Montesquieu, na sua teoria contratualista, vê as leis naturais como fundamento, incentivo, para
se buscar o contrato social. E elas podem ser enumeradas como fundamentos do valor
solidariedade: “Essas leis são as seguintes: a) o desejo de paz; b) o sentimento das necessidades,
experimentado principalmente na procura de alimentos; c) a atração natural entre os sexos
opostos, pelo encanto que inspiram um ao outro e pela necessidade recíproca; d) o desejo de
viver em sociedade, resultante da consciência que os homens têm de sua condição e de seu
estado.” (DALLARRI, Dalmo de Abreu. Teoria geral do Estado. 23. ed. São Paulo: Saraiva, 2002,
p. 15-16).
129 Hobbes e Rousseau abordam o tema do surgimento da sociedade, como também do
surgimento do Estado. Isso é denominado de contratualismo total.
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primeira e fundamental da natureza, que é procurar a paz, e
segui-la. A segunda resume o direito natural, isto é, por todos os
meios possíveis, cuidar da própria defesa.”130

Hobbes entende que a sociedade é altamente necessária. Afirma que o

direito de liberdade será limitado quando da submissão à lei. Porém, a lei que

vem com o Estado Social é instrumento de segurança, paz entre os homens.

Dessa forma, tudo deve ser feito para se obter a manutenção da sociedade,

sendo que, inicialmente, a lei deve ser observada. Somente excepcionalmente,

quando não se obtiver resultado, a própria lei abrirá a possibilidade para uma

ação livre. Ao soberano é dado o poder para tudo fazer – visão absolutista.

Em realidade, segue-se o modelo da justiça distributiva131. Com ela há

a transferência do direito a um árbitro, de forma que as decisões tomadas estarão

sempre de acordo com a dos homens que se submeterão às decisões. O

soberano, assim como o árbitro, tem seu poder oriundo da transferência de

direitos, feita pelos próprios homens, quando do pacto social. Importante perceber

que a transferência de direitos é responsável pela desigualdade entre os homens:

eles obtêm acumulo de poder e saem da igualdade natural. Mas a desigualdade é

salutar, pois dela advém a ordem. Ainda assim, há de se considerar a igualdade

natural, pois foi a partir dela que os homens reconheceram a necessidade de uma

organização para alcançar a paz. E imersa nessa organização, a sociedade, a

liberdade sofre restrições. É resguardada para algumas coisas, porém para outras

é necessário a renúncia de seus direitos.

A desigualdade atualmente existente foi introduzida pelas leis
civis.

[...] Se a natureza fez todos os homens iguais essa igualdade
deve ser reconhecida. Se a natureza fez os homens desiguais,
como os homens, dado que se consideram iguais, só em termos
igualitários aceitam entrar em condições de paz, essa igualdade
deve ser admitida.

130 HOBBES, Thomas. Leviatã ou matéria: forma e poder de um Estado eclesiástico e civil.
Traduzido por Alex Marins. São Paulo: Martin Claret, 2002, p. 101.
131 “Justiça distributiva é a justiça de um árbitro, isto é, o ato de definir o que é justo. Pelo qual,
merecendo a confiança dos que o escolheram como árbitro, correspondendo a essa confiança, se
diz que distribuiu a cada um o que lhe era devido. Esta é uma distribuição justa e pode ser
chamada, embora impropriamente, justiça distributiva. Mais apropriado seria chamar-lhe eqüidade,
que é também uma lei natural [...] A justiça depende de um pacto antecedente.” (HOBBES,
Thomas. Leviatã ou matéria: forma e poder de um Estado eclesiástico e civil. Traduzido por Alex
Marins. São Paulo: Martin Claret, 2002, p. 116).
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[...] É necessário a todos os homens que buscam a paz renunciar
a certos direitos de natureza, quer dizer, perder a liberdade de
fazer tudo o que lhe apraz. É necessário para a vida do homem
que alguns desses direitos sejam conservados, como o de
governar o próprio corpo, desfrutar o ar, a água, o movimento, os
caminhos para ir de um lugar a outro, e todas as outras sem as
quais não se pode viver, ou não se pode viver bem.132

Conclui-se também que, apesar da visão absolutista, fica denotada a

presença muito forte do valor solidariedade. Ora, os homens por vontade se

associaram e por vontade buscam manter essa associação. Manter essa

associação significa observar a “lei fundamental de natureza”, a qual tenta

determinar um equilíbrio entre a coletividade e o indivíduo membro, utilizando-se

da cooperação entre homens. E essa cooperação voltada à manutenção da

associação humana é característica disseminada na sociedade que vem

caracterizar o valor solidariedade, inclusive tendo sido focada por Duguit: “[...] Se

a regra de direito é a mesma para todos os homens, porque a todos a cooperação

na solidariedade social impõe, contudo, a cada um obrigações diferentes, e

porque devem, conseqüentemente, cooperar de maneira diferente na

solidariedade social.”133

Rousseau diferencia-se de Hobbes e se assemelha a Montesquieu,

quando admite a predominância da bondade humana no estado de natureza. O

contratualismo de Rousseau exerceu influência direta na Revolução Francesa,

sendo, a partir daí, referência para todos os movimentos que visam à afirmação

ou à defesa dos direitos naturais da pessoa humana.

É através desse pensador que poderemos verdadeiramente perceber

os conflitos trazidos pela instalação da convencional sociedade e, só a partir daí,

começar a compreender a grandeza do valor solidariedade que se corporifica nas

condutas humanas.

A sociedade é resultado de convenções, ou seja, de acordos entre os

homens. A vontade humana impera. O homem se dá conta de que, no estágio

132 HOBBES, Thomas. Leviatã ou matéria: forma e poder de um Estado eclesiástico e civil.
Traduzido por Alex Marins. São Paulo: Martin Claret, 2002, p. 118.
133 DUGUIT, Léon. Fundamentos do direito. Tradução e notas de Ricardo Rodrigues Gama.
Campinas-SP: LZN Editora, 2003, p. 20.
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anterior à sociedade, o estado natural, ele pereceria, pois precisaria unir forças às

suas para que pudesse assim superar suas limitações.

Então surge o primeiro conflito: a liberdade se choca à possibilidade de

unir forças. Ambos são tidos por instrumentos necessários à conservação

humana. Percebe-se que ou algum será extirpado, ou ambos serão reduzidos.

Como solução para abarcar ambos, resolvem unir as forças formando uma

comunidade e alienando a essa todos seus bens, seus instrumentos, para que a

comunidade utilize-os em proveito de todos (de toda a comunidade), portanto

ainda em seu proveito. Esse é o “contrato social”.

Surge então uma pessoa diversa daquelas que vem se unir para

compor a comunidade: é o Estado. Assim, aquelas pessoas não formam a

vontade de cada um em meio à multidão. Elas formam uma vontade única, a

vontade da própria multidão, a qual é representada como vontade do Estado, o

corpo que acaba de surgir.

Então, o Estado visa ao bem de todos simultaneamente. O bem

daquela massa que compõe seu próprio corpo, que é uno, não deve se dividir.

Por isso, se diz que se tem a soberania como indivisível. É também a soberania

inalienável, pois aqueles que alienaram seus bens, seus direitos, àquela

comunidade, que passaram a seus componentes, somente a ela confiaram sua

alienação. E como o Estado, o corpo que surgiu das inúmeras alienações, surgiu

para proteção e superação das necessidades de cada um, dessa maneira, ele

não poderá alienar o que há de mais importante para aqueles que o haviam

composto. Como se mencionou, o que foi alienado é considerado instrumento de

conservação do próprio homem, logo, inalienável.

Quando se descobre que a massa forma uma vontade diferente da

vontade de cada indivíduo, a qual é denominada vontade geral, percebe-se que a

personalidade de cada indivíduo fica em detrimento, porque ele será antes de

tudo considerado um membro da comunidade, e só depois – aliás, nem sempre

ocorre esse momento posterior –, aquele será visto como pessoa, assim ainda

com direitos, vontade.

O Estado então é representante da vontade geral. Seu foco é – deve-

ser – o bem da massa amórfica, de todos simultaneamente. Contudo, nem
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sempre o Estado se posiciona em prol de todos, o que seria definido em Direito

Administrativo como de interesse público, conceito citado abaixo, ou voltado à

finalidade pública. Até porque a sociedade, na realidade, é dividida em grupos e

existe uma guerra para se deter o poder. Assim, repetidas vezes, o Estado

representa a vontade de um grupo, o qual está dominando a vontade do Estado.

O Estado se coloca sob a vontade de um grupo dominante, de uma vontade

coletiva, mas não atende à voz geral. “Donde interesse público deve ser

conceituado como sendo resultante do conjunto de interesse que os indivíduos

pessoalmente têm quando considerados em sua qualidade de membros da

Sociedade e pelo simples fato de o serem.”134 (Negrejado e escrito em itálico

conforme o original)

Hoje em dia, e diante da divisão social de interesse, o que se denomina

comumente de vontade geral tem sido a vontade da maioria, parâmetro utilizado

pelas democracias, as quais não conseguem mais atender inteiramente ao

modelo participativo. Assim, se busca solucionar, na atualidade, o conflito entre a

vontade geral e a vontade coletiva.

Resta ainda verificar as questões da liberdade e igualdade conforme o

pensamento rousseauniano. Tanto a igualdade quanto a liberdade são tidas como

decorrentes da própria natureza. “O contrato aparece como forma de proteção e

de garantia de liberdade, e não o contrário.”135

Ao se fechar o pacto social, ambas são modificadas, como forma de

aperfeiçoamento e jamais em hipótese de aniquilamento. Como já se viu, a

liberdade natural foi alienada ao Estado como opção à sobrevivência do homem,

à sua conservação. Em resultado ao aperfeiçoamento oriundo, sua liberdade

passa a existir inversamente proporcional à grandeza do Estado. Quanto maior o

Estado, menor o direito. Mas a garantia da permanência do direito do cidadão é a

limitação do Estado. A liberdade aperfeiçoada é aquela que está contida nos

direitos civis, integra-se à observância da lei, do Direito.

134 MELO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 19. ed. revista e atualizada.
São Paulo: Malheiros Editores, 2005, p. 51.
135 BITTAR, Eduardo Carlos Bianca & ALMEIDA, Guilherme Assis de. Curso de filosofia do Direito.
2. ed. São Paulo: Atlas, 2004, p. 240.
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Isso se repete à igualdade, a qual é vista como verdadeira apenas no

pacto; fora dele, é hipótese de dominação, pois, na sociedade, existe a

determinação legal. A igualdade é objetivo do pacto social; através dela se atinge

eficazmente a vontade geral. “Porque a vontade particular tende por sua natureza

às preferências, e a vontade geral à igualdade.”136

Veja, diferentemente de Hobbes, condena-se o Estado absolutista e se

planta a democracia. Rousseau demonstra que o pacto social é algo procurado

pela humanidade, já que se destina à conservação da própria humanidade, o

fundamento do pacto. Demonstra ainda que só através da liberdade e da

igualdade, atuando como formas de harmonizarem os indivíduos em uma só

vontade, em uma vontade geral, só dessa forma se obterá a finalidade do pacto.

Isso é o mesmo que dizer que o valor solidariedade persiste e está a atuar. Seu

fundamento é a conservação da humanidade, bem como a manutenção do pacto

social.

Aliás, há de se concluir que é o próprio valor solidariedade que move

os homens a se agruparem, a selarem o pacto social. Isso mesmo: o valor é

vivenciado entre os homens antes mesmo de eles comporem uma

homogeneidade. A solidariedade se reflete na consciência de que a preservação

do homem só é possível com a cooperação mútua. Quando se atinge essa

consciência e se buscam formas de atingir tal objetivo, tem-se a presença da

solidariedade, vivência-se o próprio valor. Já quando se alcança a formação da

sociedade, como os contratualistas totais apontam a formação também do

Estado, chega-se a vivenciar a conseqüência, o resultado, do valor solidariedade.

Porém o valor solidariedade não tem sua finalidade exaurida na

formação da sociedade. Sua finalidade se renova a cada instante, bem como se

deflagra adaptada ao momento ao qual se destina. Logo, no caso de esta

anteceder a formação da sociedade, esse valor é considerado como força motriz

à formação da sociedade. Quando a sociedade já está formada a solidariedade

atua como fator de coesão, como força mantenedora da sociedade.

Montesquieu, na sua teoria contratualista, vê as leis naturais como
fundamento, incentivo, para se buscar o contrato social. E elas

136 ROSSEAU, Jean-Jaques. Do contrato social. Traduzido por Pietro Nassetti. São Paulo: Martin
Claret, 2000, p. 39.
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podem ser enumeradas, dentre outras razões, como fundamentos
do valor solidariedade. “Essas leis são as seguintes: a) o desejo
de paz; b) o sentimento das necessidades, experimentado
principalmente na procura de alimentos; c) a atração natural entre
os sexos opostos, pelo encanto que inspiram um ao outro e pela
necessidade recíproca; d) o desejo de viver em sociedade,
resultante da consciência que os homens têm de sua condição e
de seu estado.”137

Então, a solidariedade ora se apresenta como pressuposto da

sociedade, ora se apresenta como fundamento da sociedade. E as razões que

levam a solidariedade a se manifestar são as mais variadas, confundindo-se com

as mesmas razões que originam a sociedade, tendo em vista que são exatamente

as razões que levam os homens a se agruparem, a cooperarem, a abdicarem de

direitos seus, principalmente a liberdade, a se moldarem a uma realidade

fabricada, como, no caso da igualdade, tudo com o fim de proteção e harmonia de

todo o grupo.

Vários estudiosos e ramos das ciências enfocam esses conflitos entre

indivíduo e sociedade: juristas, filósofos, sociólogos, dentre outros. Enfim, de um

lado se detecta o interesse do indivíduo (pessoa humana); de outro o interesse da

sociedade (interesse público), que eternamente perdurará, buscando-se técnicas

para equilibrá-lo, e as normas são exemplo dessas técnicas. Portanto, o Direito e

a Moral a isso se propõem.

Georges Gurvitch138 enumera vários problemas que caracterizam esse

conflito. Em destaque, aponta o entrelaçamento e a dependência de um para com

o outro e vice-versa. E afirma que não poderá existir um sem o outro. Eles são

indissociáveis. A sociedade compreende tanto nós mesmos como todos os

outros; então, assim, identificamos nos outros o nós, o eu; tudo somado

representa a sociedade. A partir dessa conclusão, verifica-se a necessidade da

solidariedade como norma jurídica.

137 DALLARRI, Dalmo de Abreu. Teoria geral do Estado. 23. ed. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 15-
16.
138GURVITCH, Georges. La Vocation actuelle de la Sociologie. 13. ed. renovada. Paris: Presses
Universitaires de France, 1963.
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Restou constatado através de doutrinas e teorias que difundiram a

solidariedade que a sociedade vivenciou esse valor o qual foi-se conectando a

entes de outra natureza.

4.5 ELEMENTOS DAS SOCIEDADES E

CARACTERIZAÇÃO DO ESTADO

A pesquisa tem superado aspectos de caracterização do valor, sua

juridicidade e positivação, bem como explanado acerca da evolução do Direito

quanto à sua estrutura e à sua aplicação. Tudo isso para compreender melhor o

que é a solidariedade e como se apresenta no mundo jurídico. Agora, para se

entender a inclusão e permanência desse valor no mundo jurídico, precisa-se

visualizar a sua necessidade no âmbito social. Pois, só posteriormente, estará

apto o leitor para compreender profundamente o conteúdo jurídico do valor

solidariedade devido ao entrelaçamento do Estado com o Direito. Os efeitos

desse entrelaçamento sobre o princípio da solidariedade é demonstrado no

modelo estatal brasileiro atual. Portanto, a etapa que se segue se prestará para

relembrar conceitos basilares da Ciência Política e Teoria do Estado e discorrer

sucintamente sobre os tipos de Estado, para que, mais adiante, seja possível

identificar a presença e atuação do valor solidariedade como valor jurídico.

Reafirmando, trabalha-se com a idéia de que a solidariedade é um

valor social, pois esse viria atuar sobre a sociedade imprimindo-lhe a coesão e a

harmonia. E sua juridicidade, dentre outras situações, seria detectada sempre

quando a sociedade coincidir, ou melhor, for do tipo Estado, uma vez que o

fundamento desse estaria no Direito. Nada impede que seja encontrada como

valor jurídico também em outras sociedades que não sejam do tipo Estado, ou

que não sejam políticas.

Bem, a solidariedade está presente nas sociedades, em especial na do

tipo Estado. Diante do pluralismo social em que se convive, precisa-se definir

aspectos que possam caracterizar uma sociedade. Uma sociedade é um
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grupamento que contém os três seguintes elementos, como pontua o professor

Dalmo de Abreu Dallari: uma finalidade ou valor social; manifestações de

conjunto ordenadas; o poder social.139

A finalidade social representa o objetivo conscientemente

estabelecido, o qual se tem verificado, nas mudanças dos tempos e nos diversos

espaços, ser a busca do bem comum. Já esse último, varia de sociedade em

sociedade. O bem comum como objetivo principal das sociedades representa a

consciência do homem (ou aceitação inconsciente) da necessidade do

desenvolvimento de sua vida e sua personalidade em sociedade. Assim, o bem

comum se adapta a cada modelo de sociedade, de forma a somar um conjunto de

fatores e condições que propiciem um desenvolvimento humano tanto físico como

moral e espiritual.

As manifestações de conjunto ordenadas vêm caracterizar a

existência da sociedade, pois não basta a reunião de pessoas para a formação da

sociedade, se elas não têm uma interação. Para identificar quando ocorre essa

ordem manifesta em conjunto, observam-se três requisitos: a reiteração das

condutas que levem à consecução da finalidade daquela sociedade; a ordem

tanto da natureza, que atinge o denominado Mundo Físico, como a ordem

humana voltada a regular os aspectos éticos, Mundo Ético de forma que, a

relação entre causalidade e conseqüência distinguirá esses mundos como sendo

o mundo do ser e o mundo do dever ser, respectivamente; adequação à

realidade social, ou seja, cada indivíduo deve adaptar a sua vida às necessidades

e regras expostas pelo grupamento social.

Poder social é outro requisito, portanto, entendido como necessári,

que vem determinar que um grupo de pessoas componha uma sociedade. As

teorias que consideram desnecessário o poder social são genericamente

denominadas teorias anarquistas. O poder social caracteriza-se por ser um

fenômeno social, já que só é considerado quando atuando sobre um grupamento

de pessoas e nunca individualmente. Influencia na escolha da finalidade social.

Aparece entre duas vontades sendo sempre uma comandando a outra, de forma

139 DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de teoria geral do Estado. 23. ed. São Paulo: Saraiva,
2002, p. 9-49.
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que os demais indivíduos se manifestem em conjunto conforme ordenação. O

poder social pode ser aceito com facilidade pelos indivíduos que a ele estão

submetidos ou ao contrário, ser replicado, quanto a esse aspecto, se abre

margem para análise dos fenômenos da legitimidade e da legalidade.

Interessante constar que Duguit140, representante de teoria anarquista

de cátedra, entende não ser compatível a visão do poder social como fator de

coesão social, bem como, não vislumbra sua legitimidade. Toma, assim, a

solidariedade em conjunto com o sentimento de justiça como fatores responsáveis

pelo agrupamento dos indivíduos. Quanto ao poder social, observa a sua comum

presença nas sociedades, mas o reduz a um mero fato, ainda que possa ocorrer

repetidas vezes. Portanto, tem-se que a função de coesão e de harmonia dos

indivíduos necessários ao seu agrupamento, antes entendida por outros como

sendo aquele poder que vinha submeter indivíduos a uma mesma vontade, ou

seja, o poder social, agora é entendida como solidariedade. Tem-se que, por mais

que existam as vontades submetidas à vontade de outro(s), não será esse poder

responsável pela manutenção do grupo, mas, antes de tudo, algo mais íntimo,

algo de cunho moral: a solidariedade. É Duguit quem primeiro defende essa

teoria.

Então, somando a visão de Duguit aos estudos, conclui-se não que o

poder social teria sido substituído pela solidariedade, pois, na verdade, esse

poderia até muitas vezes estar presente, contudo, lhe faltaria a função

harmonizadora, assim, tornando-se dispensável, prescindível. Com isso, não seria

elemento caracterizador de uma sociedade. Enquanto a solidariedade estaria

sendo entendida como um valor social, seria a finalidade motivadora do bem

comum. Diante de tudo isso, ter-se-á a seguinte adaptação: um grupamento de

pessoas será considerado sociedade quando se destacarem dois elementos:

manifestações de conjunto ordenadas e a solidariedade entre os membros.

Essa negativa quanto ao poder social ser um requisito da sociedade

dá-se exatamente por ser ele um aspecto de submissão de indivíduos. Ainda que

isso ocorra praticamente na totalidade das sociedades pelos tempos, não se pode

140 DUGUIT, Léon. Leçons de Droit Public général . Paris: Boccard, 1926, p 70. Apud DALLARI,
Dalmo de Abreu. Elementos de Teoria Geral do Estado. 23. ed. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 36-
37.
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perder de vista que em uma sociedade ideal o bem comum seria conseguido sem

governantes impondo sua vontade, mas os membros estariam ligados por um

autogoverno, de maneira que a solidariedade seria motivadora constante da

coesão. Inclusive essa idéia é encontrada em diversas teorias anarquistas.

Portanto, a nosso entender, não se deve didaticamente excluir o poder social

como elemento componente de uma sociedade; contudo, sempre explanar que,

em uma sociedade ideal, esse poder estaria excluído. E seria suficiente a

solidariedade (finalidade social). Mas só seria possível porque em uma sociedade

mais evoluída (ideal), a solidariedade estaria amplamente divulgada e arraigada

na consciência dos indivíduos, não apenas no inconsciente.141

Contudo, existem duas correntes142 que buscam explicar os

fundamentos da sociedade: uma mecanicista e outra organicista. Sendo que

muitos dos doutrinadores só admitem a solidariedade na segunda corrente. Deve-

se esclarecer, no entanto, que a presença da solidariedade143 não é item

diferenciador entre as duas correntes, pois, como será visto, a solidariedade é de

duas naturezas, mecanicista e organicista, conforme os ensinamentos de

Dürkheim, ou seja, qualquer dos dois modelos de sociedade, sempre a

solidariedade caracterizará a sociedade. Na verdade, a diferença situa-se na

relação de independência que a sociedade tem dos indivíduos integrantes, o que

se traduz claramente na vontade. A vontade das partes se confunde ou não,

respectivamente, mecanicista e organicista, com a vontade da coletividade, isto é,

da sociedade144.

Deve-se observar também que as sociedades são basicamente de dois

tipos, quanto aos fins: de fins gerais e de fins específicos. São de fins gerais

aquelas cujos fins se renovam constantemente, pois não se prendem a um

objetivo único, ou melhor, esgotável, sendo que são também denominadas

sociedades políticas. A família, os clãs e o Estado são exemplos de sociedades

141 Ver o pensamento de Dürkheim (solidariedade mecânica e solidariedade orgânica). Atenção:
não basta somente identificar a presença da solidariedade. É preciso ter um meio de fazer efetivá-
la e de divulgá-la, para que seja arraigada em todos os indivíduos. No primeiro caso o instrumento
mais eficaz é o Direito.
142 BONAVIDES, Paulo. Ciência política. 10..ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2002, p 54-58.
143 A solidariedade nesse contexto se apresenta como sinônimo de sociabilidade.
144 A questão acerca de a vontade coletiva ser diferente da dos indivíduos isoladamente gera a
discussão quanto à democracia e à legitimidade dos governantes, aqueles que representam a
vontade dos que detêm o poder.
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políticas. A palavra política nesse contexto quer indicar um somatório de campos

da vida como exemplo, social, religioso, econômico, biológico, todos (esses ou

outros semelhantes) se apresentando em conjunto.

O Estado será a sociedade objeto de estudo, restando definir melhor

esse modelo de sociedade política. Existem diferentes acepções. Conforme a

acepção filosófica, é a instituição mais valiosa socialmente, pois reúne e concilia

instituições e suas contradições e seu espírito, como a família, a sociedade, as

artes, sua cultura. Na acepção jurídica, é tido como uma organização legal a

submeter uma multidão, diferenciando-se da sociedade por ser um único laço,

enquanto a sociedade é composta por diversos laços. Já na acepção social, o

poder se sobressai.

4.6 A CARACTERIZAÇÃO DO ESTADO E AS

QUESTÕES DA LEGALIDADE E LEGITIMIDADE

Nas sociedades políticas, os componentes se unem em prol de um

mesmo objetivo. Eles se colocam sob a dominação ordenada dos participantes. O

território é reconhecido como característica comum a todas essas comunidades.

Com a identificação do território, passa-se a desenvolver uma relação de

dominação ordenada entre os participantes, que se confunde com a dominação

do território. Percebe-se principalmente uma coação. Eventualmente, se retrata a

violência, mas uma violência autorizada. Ora a coação volta-se para dentro do

território, todos os membros ficam submetidos, ora sua atuação volta-se para fora

do território, impedindo a interferência de todos que não pertençam à comunidade

política. E a manutenção da comunidade se transforma na manutenção da coação

ordenada. Os participantes se submetem à coação, inclusive a comunidade passa

a deter o direito da vida e da morte dos seus membros.

[...] A comunidade política faz parte daquelas comunidades cuja
ação social, pelo menos em regra, encerra certa coação, mediante
a ameaça de destruição da vida e da liberdade de ação, tanto de
estranhos quanto dos próprios participantes. Trata-se aqui de uma
seriedade da morte que o indivíduo, eventualmente, deve
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enfrentar, no interesse da comunidade. É disso que a comunidade
política tira seu pathos específico.145

E é isso que cria seus vínculos sentimentais permanentes. Fica mais

fácil com esses relacionamentos defenderem-se mutuamente em, por exemplo,

lutas, guerras políticas contra outras comunidades. E tudo vai ficando arraigado

no sangue e na memória. As relações vão ficando mais fortes, somam-se aos

vínculos culturais, lingüísticos, religiosos, étnicos. Tudo isso forma a consciência

nacional. Tem-se a nação. Então, a nação é essa representação dos vínculos do

passado, que são no presente recordados e também renovados com promessas

para um futuro, ou seja, a nação se mantém por possibilidades que são criadas

no presente.

O vínculo principal entre os membros da nação pode ter cunho político,

no sentido de estar voltado a governo, a liderança, a poder. Quando isso ocorre,

em regra, ela se apresenta organizada como Estado. O Estado será a

personificação do grupo nacional; uma ordem jurídica dará a forma ao grupo.

Destaca-se acerca da nação que esta será o reflexo do princípio da

autodeterminação daquele grupo humano, que é a demonstração da

singularidade dos povos. Contudo, não será sempre que uma nação estará

apresentada sob a forma de Estado, e não é necessário nem à concepção de

nação. Também nação não é um elemento obrigatório do Estado. Apesar disso, a

coincidência entre Estado e nação ocorre com elevada freqüência. Exemplos

contrários típicos seriam a URSS e a nação judaica, que são, respectivamente, o

Estado que reunia inúmeras e diferentes nações, e a nação que por muito

sobrevivia sem um Estado.

Historicamente, é importante frisar que a Europa vivenciou a formação

e destruição de vários Estados e forças que queriam se sobrepor às nações,

principalmente no final do século XIX e início século XX. Então, do anseio

constante por respeito às nações, nascem discussões que originam, com o

Tratado de Versailles, o princípio das nacionalidades: “Basicamente o princípio

145 WEBER, Max. Economia e sociedade: fundamentos da sociologia compreensiva. Traduzido por
Regis Barbosa e Karen Elsabe Barbosa. Brasília, DF: Editora Universidade de Brasília,1999, p.
156.
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significa que ‘toda nação tem direito de tornar-se um Estado’ ou a toda nação

deve corresponder um Estado.”146 Essa teoria passou a ser um valor moral,

ficando consubstanciada no princípio da soberania nacional, bem como foi base

de todo o constitucionalismo liberal desde a Revolução Francesa.

Fica então consignado que, para o Estado retratar uma hegemonia

verdadeira, deveria respeitar os vínculos humanos fortemente estabelecidos. O

Estado é uma pessoa jurídica; poderíamos entendê-lo como sendo, no paradigma

ideal, uma fase da evolução da nação. Porém, deve-se atentar que a nação se

diferencia de povo. Já esse último, sim, seria um dos três elementos obrigatórios

do Estado, quais sejam: o povo, o elemento material humano, é um conjunto de

indivíduos que vai constituir inclusive a nação e não se confunde com população

por ser esse um termo que denota uma concepção econômica utilizada para se

aplicar ao somatório de pessoas sejam nacionais ou estrangeiros, todos

residentes no território; o território, elemento físico, espacial; e a soberania,

elemento subjetivo formal.

Ressalta-se que há discordância quanto ao terceiro elemento. O

professor Dallari147 enfatiza que Clóvis Beviláqua, em Direito público internacional,

(1910, p. 13), identificou como mais apropriado falar em solidariedade em lugar de

soberania, uma vez que o Estado é resultado da sociedade e nessa reside a

solidariedade. Ainda assim, seria necessário uma readaptação dos indivíduos.

Para outros, a soberania seria identificada como “poder” ou ainda “governo”.

Enquanto Duguit se posiciona na denominada teoria negativa da

soberania,148 uma vez que seria incompatível com a solidariedade social. Pois,

dentre outras razões, a soberania seria identificada como um direito subjetivo do

Estado de comandar a nação. Já a solidariedade social determinaria apenas

deveres, obrigações do Estado perante a nação. Portanto, contrapostas a

solidariedade e a soberania, já que a solidariedade é uma realidade por ele

comprovada, então, não seria possível a existência da soberania.

146 BONAVIDES, Paulo. Ciência política. 10. ed. revista e atualizada. 11. tiragem. São Paulo:
Malheiros Editores, 2002, p. 86.
147 DALLARI, Dalmo de Abreu. Teoria geral do Estado. 23. ed.. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 106-
107.
148 PAUPÉRIO, Arthur Machado. Teoria democrática do poder. 3. ed. revista. Rio de Janeiro:
Forense Universitária, 1997 (Vol. 2: Teoria Democrática da Soberania), p. 131-135.
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Isso se dá por ser o elemento subjetivo aquele responsável por

manutenção do vínculo entre os membros, repercutindo na legitimidade das

decisões tomadas pelo grupo. E a solidariedade, como já tem se demonstrado, é

um vínculo entre os membros de uma sociedade, sendo possível ser um vínculo

jurídico, à semelhança da soberania. Porém, em regra a soberania vem enaltecer

o próprio Estado, enquanto a solidariedade, a própria coletividade. Assim, no caso

de ser identificada dentro do Estado, aliás como elemento do Estado, este deve

ser identificado como o conjunto dos seus membros. Portanto, seria um dos

aspectos diferenciadores da soberania e da solidariedade. Mas, hoje em dia, a

soberania tem evoluído para um conceito menos enaltecedor do Estado,

exatamente por se perceber que o poder é oriundo dos indivíduos enquanto

coletividade. Portanto, pode-se dizer que se tem buscado um ponto de interseção

para ambas.

Destacam-se os seguintes aspectos da soberania: “a) poder originário

(à medida que surge com o próprio Estado); b) poder indivisível (apenas o

exercício do poder é indivisível); c) poder inalienável (pois emana diretamente do

povo) e d) poder coercitivo (à medida que baixa norma e obriga o seu

cumprimento)”149.

Com isso, pode-se concluir que o Estado é uma entidade real e,

segundo uma concepção jurídica, ele pode ser conceituado como uma pessoa

jurídica. E como tal é sujeito de direitos e deveres e, assim, representa o seu

povo, nação ou não. Mas a vontade não será a vontade dos indivíduos, será a

vontade da coletividade, segundo a coletividade, ou em prol coletividade, o que é

a vontade do Estado, ou pelo menos deveria ser.

Quando se fala que a vontade não será a dos indivíduos, não quer

dizer que os indivíduos não ansiem pelo bem da coletividade; apenas quer-se

afirmar que o Estado não representa vontades íntimas, pessoais. O Estado só

representa vontades que tenham como objetivo focado o coletivo, o povo e não

um indivíduo específico. Ainda que sejam tomadas decisões em prol de um único

membro, seguem-se parâmetros determinados pelo coletivo.

149 FRIEDE, Reis. Curso de teoria geral do Estado (teoria constitucional e relações internacionais).
Rio de Janeiro: Forense Universitária: 2000, p. 19.

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

http://www.pdfdesk.com


137

Há de se supor que os indivíduos estejam submetidos à vontade do

Estado porque todos eles estão de acordo com a vontade do Estado. Se o Estado

representa o povo, há de se concluir que os indivíduos que compõem o Estado

tenham vontades semelhantes, objetivos comuns entre si e que teriam sido

adotados pelo Estado. Assim, temos, evidentemente, ficções, uma vez que

sabemos ser impossível em uma imensa comunidade compreender tantos

campos da vida, ter tantos quantos sejam os objetivos dos seus membros, todos

iguais. Se fosse dessa forma, os indivíduos com certeza não teriam dificuldade

em se comportar segundo as normas ditadas pelo Estado. Porém o que interessa

é que essas ficções nos levam ao alcance de uma concepção sociológica do

Estado. O Estado pode ser compreendido como unidade social determinada

segundo interesses comuns: a “vontade coletiva”.

Atenção! Tal ficção tão reproduzida pelos juristas e doutrinas jurídicas

deve ser empregada com cautela, pois atende a um propósito ideológico de

grupos de dominação.

Declarar a vontade do Estado como uma realidade psicológica ou
sociológica é hipostatizar uma abstração em força real, ou seja,
atribuir caráter substancial ou pessoal a uma relação normativa
entre indivíduos. Essa é, como assinalamos, uma tendência típica
do pensamento primitivo e o pensamento político tem em grande
parte, um caráter primitivo. A tendência a hipostatizar a vontade
de um supra-indivíduo, e isso significa de um supra-ser humano,
tem um propósito ideológico inconfundível.

Percebe-se com mais clareza que esse propósito ideológico
quando o Estado é descrito como um ‘interesse coletivo’. Na
verdade, a população de um Estado está dividida em vários
grupos de interesses mais ou menos opostos entre si. A ideologia
de um interesse coletivo de Estado é usada para ocultar esse
inevitável conflito de interesses. Chamar o interesse expressado
pela ordem jurídica de interesse de todos é uma ficção mesmo
quando a ordem jurídica representa um compromisso entre os
interesses dos grupos mais importantes.150

A melhor teoria sociológica seria a que entende o Estado como um

fenômeno de dominação. O realce dessa teoria é para a legitimidade pressuposta

das decisões estatais. Então, dizer que alguns homens têm sua vontade, ou sua

conduta, submetida à de outros homens, não a faz diferente de outras tantas

150 KELSEN, Hans. Teoria geral do Direito e do Estado. Traduzido por Luís Carlos Borges. São
Paulo: Martins Fontes, 2005, p. 267.
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teorias. Já dizer que a “conduta” do Estado é sempre tida como legítima, esse é o

ponto diferencial. Isto é, o ponto culminante da dominação é a admissão cega dos

atos estatais, por serem eles inquestionavelmente legítimos. Tanto os

governantes como os governados partem desse pressuposto: deve-se agir

consoante ditam as normas, pois elas são legítimas. Quando um governo é

representativo, não importa quantos sejam os considerados cidadãos, mesmo

assim as leis são tidas por legítimas e, assim sendo, devem ser cumpridas,

observadas.

Portanto a legitimidade estaria arrazoada na legalidade, restando, para

amenizar essa dominação, transportar a legitimidade para dentro da legalidade,

ou seja, tornar o Direito próximo aos anseios sociais. Essa façanha tem sido

facilitada quando se incluem os valores no mundo jurídico, que se traduzem de

duas formas, inclusive já abordadas neste estudo. Uma maneira é a restauração

dos valores absolutos com conseqüente incorporação às normas jurídicas e aos

fatos – é a identificação do valor como elemento do Direito. Isso as torna mais

mutáveis, porém mais fiéis às transformações sociais. A outra forma é a tradução

do valor diretamente na norma jurídica, a qual, de uma forma geral é denominada

de norma princípio. E esses aspectos são introduzidos no Direito pelo pós-

positivismo.

Essas teorias se refletem nos diversos tipos de Estado.

4.7 SOBRE AS CAUSAS DE GERAÇÃO E

DEFINIÇÃO DE UM ESTADO

Hobbes aponta como finalidade do Estado a segurança pessoal. As

pessoas buscando mudanças, aliás, progresso, tendem a se associar, fazendo

assim pactos. Mas as palavras do homem só têm sentido se houver uma força por

trás para respaldá-las, para obrigar o cumprimento. Essa força é advinda do

Estado. Então, o Estado dá segurança, ou seja, permite que os pactos sejam

observados, pois o Estado surge não por não existirem regramentos entre os
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homens; estes existem, vêm das leis naturais. O Estado surge como instituição de

poder, de “coercibilidade”151, e atua respaldado no Direito, ou usa-o para se

impor.

Enquanto não existia o Estado, as pessoas não podiam confiar em

promessas, então não podiam esperar nada dos outros. Sua confiança bastava a

si mesmas. E tudo que se praticava como demonstração de força, de poder, era

reconhecido como valor a ser agregado à honra da pessoa.

Aqueles que buscavam progredir juntavam suas forças às de outros:

assim se dava o associativismo. Porém, se percebeu que pequenos grupamentos

ainda eram insignificantes, quer dizer, a segurança que proporcionavam a seus

membros, ora entre eles ora entre eles e outros que não pertencessem ao grupo,

ainda não era suficiente para permitir o alcance de todas as pretensões. Então,

formavam primeiro famílias, depois clãs (conjunto de famílias), em seguida tribos

até que se atingiu o Estado.

O Estado surge para oferecer aos homens uma nova perspectiva, tida

como um progresso, uma evolução, e com conotação positiva. Afirma Hobbes:

O desígnio dos homens, causa final ou fim último, que amam
naturalmente a liberdade e o domínio sobre os outros,
introduzindo restrições a si mesmos, conforme os vemos viver nos
Estados, é o cuidado com sua própria conservação e com uma
vida mais satisfeita. Enfim o desejo de sair daquela mísera
condição de guerra que é a conseqüência necessária, conforme
demonstrado, das paixões naturais dos homens, quando não há
um poder visível capaz de os manter em respeito, forçando-os,
por meio do castigo, ao cumprimento de seus pactos e ao respeito
àquelas leis naturais que foram expostas [...]152

151 Só na atualidade, se teve a total compreensão de que a coação até conviveria com o Direito,
sendo expressão do próprio Estado. Porém, a coação não é elemento do Direito, nem tampouco
expressão sua; já a coercibilidade, sim, é característica sua. Nesse sentido, registram-se as
seguintes obras do professor Arnaldo Vasconcelos: VASCONCELOS, Arnaldo. Direito e força:
uma visão pluridimensional da coação jurídica. São Paulo: Dialética, 2001.
VASCONCELOS, Arnaldo. Teoria geral do Direito: Teoria da Norma Jurídica. Edição
comemorativa dos 90 anos e Fundação da Faculdade de Direito do Ceará. São Paulo: Malheiros,
1993.
VASCONCELOS, Arnaldo. Teoria pura do Direito: repasse crítico de seus principais fundamentos.
Rio de Janeiro: Forense Universitária: 2003.
152 HOBBES, Thomas. Leviatã ou matéria: forma e poder de um Estado eclesiástico e civil.
Traduzido por Alex Marins. São Paulo: Martin Claret, 2002, p. 127.
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4.8 TIPOS DE ESTADO: EVOLUÇÃO HISTÓRICA

4.8.1 Estado Antigo, Oriental ou Teocrático

Uma das formas de Estado mais antigas de que se tem notícia. O

aspecto principal é a inter-relação entre Estado, religião e economia. De maneira

tal que a autoridade dos governantes era entendida como algo divino. A

submissão às leis era algo de crença, ainda que passível de castigos, no caso do

descumprimento. O crescimento econômico dependia dos sacrifícios que se

ofereciam aos governantes, como forma de oferendas a deuses. Detectou-se a

origem do constitucionalismo com os hebreus, pois a imposição da “lei do Senhor”

limitava a atuação do Estado, Teocrático, à época.

As características predominantes desse Estado eram a centralização

dos poderes em um governante, em regra, e a natureza religiosa, forma como as

decisões eram acatadas e os pedidos feitos, tudo girava em torno da supremacia

divina. Essa supremacia ora se apresentava acima da vontade do governante,

devendo ser seguida, portanto soava como uma limitação que aparecia na figura

do sacerdote, que era um orientador da vontade divina, ou por vezes a

supremacia divina era igualada à do governante, esse tendo total controle sobre

as decisões.

4.8.2 Estado Grego

O Estado grego foi aplicado em diversas civilizações, ou melhor, em

diversas polis todas com características semelhantes; portanto, esse conjunto era

aplicado pelos denominados povos helênicos. Claro que existiam diferenças de

um Estado para o outro, mas certas características eram “quase sempre”

adotadas.
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A sociedade política eram as cidades-estados, ou seja, a polis.

Interessante que o ideal visado era a auto-suficiência – denomina-se autarquia –

que poderia ser conseguida através de associação dos pequenos burgos. O

poder ficava concentrado nas mãos de um grupo, de uma elite, mas havia

situações em que se considerava o poder democrático, pois atendia a todos os

cidadãos. No entanto, ainda assim, somente os integrantes de uma elite formada

por pessoas que desenvolviam o intelecto, ou eram praticantes de esportes e que,

em regra, eram de classes econômicas mais abastecidas, eram considerados

cidadãos.

No século V a.C., nas cidades-estados gregas, tem-se com a

democracia aspectos racionais de limitação do poder. É o denominado

“constitucionalismo antigo”.

4.8.3 Estado Romano

Este Estado é difícil de caracterizar, por ter durante todo o período

assim denominado muitas variações. Mas pode-se realçar que as pessoas se

associavam com base nas famílias – os grupos familiares eram chamados de

gens. O modelo do Estado estava situado nas cidades-estados, denominadas

civitas. O povo participava das decisões, podendo-se falar em democracia.

Muitos institutos jurídicos têm origem nessa época. Outras classes, além das

famílias patrícias, com um longo tempo, passaram a ter participação ativa nas

decisões. O crescimento desse Estado deu-se com inúmeras conquistas, ficando

os diversos povos submetidos ao mesmo governo, até que um dia foram

naturalizados.

Esse Estado abarcou praticamente toda a Europa e durante anos

elegeu o cristianismo como sendo a religião a ser seguida. Até que com o Edito

de Milão – marcou o começo do fim –, deu-se oportunidade à liberdade religiosa,

E assim, a superioridade dos romanos, um dos aspectos que mantinha o Estado,

começou a ruir.
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4.8.4 Estado Medieval

Este sucedeu o Estado Romano, assim tomando toda a Europa. A

religião que se difundiu foi o Cristianismo (tópico à parte), sendo a Igreja uma

instituição de poder, que ora disputava com o rei, governante, poder máximo do

Estado, ora se autoafirmava sobre o Estado, reclamando a obediência dos

soberanos à vontade de Deus.

O Estado Medieval tinha como forma de associação a que estava

determinada nos feudos, situação que demonstrava claramente a

interdependência entre os membros. Mas o poder estava concentrado nas mãos

de poucos, tendo a Igreja grande parcela desse poder, bem como influência sobre

a população que se difundia nos feudos. A unidade política foi herança da Igreja.

As diversidades culminaram com invasões bárbaras e, assim, uma nova ordem se

estabeleceu.

A Idade Média é composta por duas fases. A primeira é caracterizada

por um período longo marcado pelo processo de absolutismo, que substitui os

regimes democráticos.

Na segunda fase da Idade Média, retoma-se o movimento do

constitucionalismo. Caracterizou-se como

[...] um movimento de conquista de liberdades individuais,
não se restringindo apenas a impor limites à atuação
soberana. O constitucionalismo medieval demonstrou
inegavelmente uma retomada dos valores constitucionais,
sob uma perspectiva diversa consistente na garantia de
direitos individuais oponíveis ao Estado.153

Marcos históricos desse constitucionalismo: A Carta de João Sem

Terra (1215), resultado da monarquia constitucional da Inglaterra. Revolução

Gloriosa, na Inglaterra, que busca adaptar às novas exigências da época de

forma a manter o antigo regime.

153 BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Celso Bastos, 2002, p.
150.
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4.8.5 Estado Moderno

Foi a partir das deficiências do Estado Feudal que se construiu o

Estado Moderno, que se inicia por um Estado Absoluto e, em seguida, o supera,

caracterizando sua segunda fase, que é o Estado Constitucional, que apresenta

subdivisões.

O Estado Moderno tem como característica definidora a soberania. A

evolução do Estado Moderno retrata a transformação do conceito de soberania.

Essa primeira é a soberania absoluta, que dá amplos poderes ao monarca, que

acaba por cometer arbitrariedade fundado na soberania. Fora teorizada em O

Príncipe, de Maquiavel.

A segunda fase do Estado Moderno, conhecido também como Estado

Constitucional ou Estado de Direito, é a fórmula que conhecemos hoje. Bonavides

aponta as três modalidades a seguir transcritas: “A primeira é o Estado

constitucional da separação de Poderes (Estado Liberal), a segunda, o Estado

constitucional dos direitos fundamentais (Estado Social), a terceira, o Estado

constitucional da democracia participativa (Estado Democrático Participativo).”154

Cada modalidade – existem outras classificações, mas semelhantes –

retrata as formas da interferência na vida do povo.

Pode-se resumir que a unidade é a característica da soberania que

transpõe às diversas espécies do Estado Moderno, sendo que, na segunda fase,

o Estado de Direito, o realce fica com a legalidade.

Esta unidade, no Estado Absoluto, está concentrada nas mãos da

figura do soberano. O território passa a ser fundamental, é a sua delimitação mais

precisa que indica quem deve estar submetido às leis daquele Estado. Assim

quem quisesse transitar naquele território sabia que devia obediência ao

soberano. Esse foi um resquício do Estado Medieval, em que o suserano, que

tinha o domínio das terras, é quem permitia ou não o trânsito de outros que não

pertencessem àquele feudo.

154 BONAVIDES, Paulo. Teoria do Estado. 4. ed. revista e ampliada. São Paulo: Malheiros
Editores, 2003, p. 29.

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

http://www.pdfdesk.com


144

Com o Estado Moderno, os elementos do Estado, como anteriormente

referidos, estarão mais bem definidos. Assim, a Constituição passa a ser a

expressão de limitação do poder. Logo, é aqui que se reafirma a noção de povo e,

ao mesmo tempo, surge o contexto de nação. Nessa época, a soberania passa a

outra fase: a soberania nacional. É o elemento do Estado mais discutido.

Quanto à soberania nacional, ela é oriunda das identificações mais

precisas dos demais elementos. Representa o que Del Vecchio155 preferiu chamar

de vínculo jurídico. É com a soberania que se obtém o poder, a autoridade e

também se permite governar o “povo”. Outras fases da soberania são: a

soberania popular, e já há quem se refira hoje a cidadão e não ao conceito de

povo; portanto, a democracía é do cidadão e não do povo156. Com isso, a

soberania é caracterizada pela universalidade e superioridade da própria

sociedade. Bonavides afirma que a soberania que identificaria o Estado

Democrático Participativo seria a “soberania constitucional, a forma mais

avançada ilustrativa, fiel e legítima da vontade popular expressa na Lei das

Leis.’157

Na política internacional tem-se utilizado o critério jurídico-político.
De qualquer modo, não se pode definir de modo ‘a priori’ o que
pertence ou não à jurisdição doméstica do Estado, porque ele não
é passível de determinação.

A soberania tem um aspecto interno e outro externo.

O primeiro se manifesta nos diferentes poderes do Estado: no
Legislativo, no Executivo e no Judiciário. Ele é a consagração do
direito de autodeterminação, isto é, o direito do Estado de ter o
governo e as leis que bem entender sem sofrer interferência
estrangeira. O aspecto externo é o direito à independência que se
manifesta no: a) direito de convenção; b) direito à igualdade
jurídica; c) direito de legação; d) direito ao respeito mútuo.158

155 DALLARRI, Dalmo de Abreu. Teoria geral do Estado. 23. ed.. São Paulo: Saraiva, 2002., p. 71.
156 HÄBERLE, Peter. Hermenêutica constitucional: a sociedade aberta dos intérpretes da
Constituição; contribuição para a interpretação pluralista e “procedimental” da Constituição.
Traduzido por Gilmar Ferreira Mendes. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris Editor, 2002, p. 38.
157 BONAVIDES, Paulo. Teoria do Estado. 4. ed. revista e ampliada. São Paulo: Malheiros
Editores, 2003, p. 41.
158 MELO, Celso de Albuquerque (coord.). “A Soberania através da história”. Anuário: direito e
globalização. Rio de Janeiro: Renovar, 1999 (Vol. I, 1: soberania), p. 17.
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Dallari159, com base em Gropalli, defende a existência de outro

elemento caracterizando o Estado: a finalidade. Essa não seria a finalidade que

define uma sociedade por política, mas uma outra finalidade específica.

Caracterizar o Estado pelo elemento finalidade é dizer que as pessoas

se integram conforme uma ordem e vivem sob um poder, tudo visando a um fim.

Por conseguinte, se o Estado tem ordem e poder próprios, intui-se que deverá ter

uma finalidade peculiar. Ainda que não se vejam muitos doutrinadores afirmando

expressamente ser a finalidade um elemento do Estado, sempre se considerou

um problema de grande importância (tópico específico).

4.9 OS FINS DO ESTADO

Existem, diversas teorias teleológicas do Estado, ou seja, buscam

definir os fins do Estado. São as que se destacam: o organicismo jurídico das

modernas doutrinas pragmáticas; o mecanicismo estatal de Marx como expressão

do individualismo, o qual se coloca a negar a própria existência do Estado ou

suprimi-lo.

Kelsen considerou a questão da teleologia um problema sem

importância, destituindo-o da Teoria do Estado, como positivista que é. Tudo por

ser esse problema uma questão filosófica, que repercute nas doutrinas de base

jusnaturalistas. Mas como o professor Paulo Bonavides ensina que o Direito

estará sempre inter-relacionado com a Filosofia e, por isso, se dá a existência de

temas como esse acerca dos fins do Estado.

“Nunca alcançará o pensador riscá-lo da ciência jurídica enquanto o

direito for também filosofia. E sê-lo-á sempre, pois quem haverá de arredar do

espírito humano essa ansiosa indagação de verdade, essa eterna insatisfação

159 DALLARRI, Dalmo de Abreu. Teoria geral do Estado. 23. ed.. São Paulo: Saraiva, 2002,
p. 71.

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

http://www.pdfdesk.com


146

perante o ser e o dever ser, as formas realizadas e as formas não realizadas da

vida?” 160

Quanto aos fins do Estado, Georg Jellinek Allgemeines Staatsrecht 161

acredita que eles mudem de acordo com as concepções de cada época histórica.

O papel da Teoria do Estado seria definir quais estavam sendo buscados em

cada época. Contudo, Nelson Leonard162, que tem uma visão construtivista dos

fins do Estado, acredita que essa posição de Jellinek seria impossível estabelecer

quais seriam os fins do Estado.

O pensamento de Jellinek decorre, por sua vez, da influência

organicista que lhe permite um subjetivismo jurídico. Apesar de ele ter sido

enquadrado na linha empirista juntamente com Radbruch, Weber, Mueler-Erzbach

_ ensina Bonavides, obra logo abaixo referida.

A doutrina francesa liderada por Marcel de la Bigne de Villeneuve

renovou o questionamento sobre os fins do Estado. E culpa as escolas histórica e

exegética, ambas positivistas, principalmente, Carré de Malberg e Kelsen, por

excluírem esse conteúdo _ ensina Bonavides obra logo abaixo referida. Isso

provoca uma falha, pois não se permite conhecer realmente os efeitos das

instituições, muito menos a natureza do Estado.

A legitimação dos atos estatais segundo a doutrina de Marcel de
la Bigne está intrinsecamente subordinada à questão dos fins.
Contribuem estes sobretudo com o padrão valor, mediante o qual
toda a atividade estatal há de aferir-se. Volta, pois, a teleologia a
ser posta no ponto mais alto da especulação jurídica e social. É
elemento permanente no variável e necessário no contingente, ‘o
próprio centro de toda a teoria completa do Estado’. Da resposta
que se der à finalidade do Estado, segundo Marcel de la Bigne,
hão de depender as funções os direitos, os deveres e os limites da
autoridade, o que constitui o corolário de sua tese de cunho
acentuadamente teleológico, que exprime, senão do ponto de
vista doutrinário, ao menos metodologicamente, um retorno ao
direito natural.

De acordo, pois, com essa tendência da doutrina francesa
contemporânea, embebida em fontes jusnaturalistas, afigura-se-
nos que o Estado, pessoa coletiva, cuja ação decorre da vontade

160 BONAVIDES, Paulo. Teoria do Estado. 4. ed. revista e ampliada. São Paulo: Malheiros
Editores, 2003, p. 58.
161 Apud BONAVIDES, Paulo. Teoria do Estado. 4. ed. revista e ampliada. São Paulo: Malheiros
Editores, 2003, p. 61-62.
162 Idem, p. 61-62.
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humana, possui necessariamente fim ou fins. Onde houver direito,
haverá teleologia.163

Segundo Bonavides164, o doutrinador Rudolf von Ihering, em Der

Zweck im Recht, entende que, sempre que tiver ato humano ou mesmo ato

animal, eles corresponderão a uma finalidade. A vontade é a força criadora e

motivadora e a finalidade decorre dessa força. O fim cria o Direito e, em

conseqüência, o Estado, portanto, não devendo ser “banido” da ciência jurídica.

A ciência do direito se subdivide em duas linhas, basicamente, uma

mais formal, a escola filosófica, e outra mais pragmática, a escola histórica.

Segundo essa subdivisão é que será analisada a teleologia estatal.

A escola filosófica, determinada conforme dominação do

jusnaturalismo, comporta todas as teorias dos fins absolutos do Estado e tem

Hegel e Kant como expoentes _ aponta Bonavides obra acima imediatamente

referida. Já a escola histórica, eminentemente positivista, aborda a teleologia

estatal pela ótica relativista. A teleologia estatal então convive em sistemas

jurídicos formalistas ou pragmáticos.

Porém, o Estado pode ser “enquadrado” conforme uma concepção

organicista sociobiológica. A idéia central dessa concepção é que o Estado é tido

como um organismo primitivo, espontâneo, diferente das demais, que vêem o

Estado como derivado da vontade humana. Por conseguinte, se o Estado não é

produto da consciência humana, não atenderia a fins determinados pelos

indivíduos, nem enquanto coletividade, nem pessoal, de um indivíduo, pois estes

também, relembrando, são considerados produtos da vontade humana.

Esta concepção trabalha com a idéia de que o próprio Estado, como

ente originário, define por si mesmo seus fins, porque estariam ligados à sua

natureza, à sua essência. Entretanto, costuma-se entender que esse seria o

passo mais curto para um Estado absolutista. Quer dizer, estaria no controle do

governante definir o Estado, em seguida, definir os fins que vêm a determinar o

sistema; portanto, o poder seria ilimitado. Mas apesar dessa possibilidade,

163 BONAVIDES, Paulo. Teoria do Estado. 4. ed. revista e ampliada. São Paulo: Malheiros
Editores, 2003, p. 64.
164 Idem, p. 64.
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mesmo na concepção organicista ou no modelo estatal absolutista, teria como fim

mediato a solidariedade, pois, como se demonstrará adiante, a solidariedade é fim

do Estado e funcionará como limite para o governante.

Os fins do Estado variam com o tempo, com o tipo de Estado, e outros

fatores. Diante disso, o professor Paulo Bonavides165 elege como o critério mais

acertado para se estudarem os fins do Estado o método histórico, porque

possibilitaria refletir sobre filosofia, história, política, direito, e também analisar as

idéias dominantes da época, inclusive verificando as posições metafísicas e

positivistas.

Identificou-se nas transformações dos tipos de Estado que cada um

tinha um fim mais delineado. No Estado teológico, tinha-se o Estado não como

entidade autônoma, mas atendendo aos fins divinos do homem e da natureza.

Logo em seqüência, percebeu-se, segundo doutrina organicista transmitida

principalmente por Aristóteles, Platão e Cícero – todos da Antigüidade clássica, os

dois primeiros filósofos gregos e o último filósofo romano –, que o Estado tinha os

seus fins em si mesmo. Revelou-se a idéia de Estado como ser anímico e natural,

anterior ao indivíduo; quer dizer que o todo deve prevalecer sobre as partes. Essa

idéia traduz a superioridade da comunidade sobre a individualidade, sobre os

interesses pessoais, íntimos; ressalta a importância do grupamento humano.

Portanto, implicitamente elege o valor solidariedade como fim mediato do Estado.

No declínio do Estado Romano e por todo o Estado Medieval, os fins

não se limitam mais somente às idéias da bipolaridade Estado versus indivíduo.

Situação em que Estado era tido como supremo, absoluto, até por comportar a

espiritualidade e o poder político. Agora, inclui-se o terceiro elemento, o da

espiritualidade, como algo apartado do Estado. Foi a Igreja que motivou. Então só

a essa época é que o Estado passa a atender apenas à noção de poder político,

enquanto a Igreja se definirá como representante da vontade divina. Santo Tomás

de Aquino, jusnaturalista, foi quem mais tratou do assunto.

A Igreja pretendia ter o soberano como um aliado. Enquanto isso não

ocorria, ela fazia com que o mesmo perdesse seu poder incutindo aos homens

165 BONAVIDES, Paulo. Teoria do Estado. 4. ed. revista e ampliada. São Paulo: Malheiros
Editores, 2003, p. 58-67.
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suas doutrinas que mostravam o verdadeiro potencial humano. Assim, o

Cristianismo influenciara a idéia do individualismo, por permitir ao homem tomar

consciência de si mesmo. A doutrina cristã então trilha a concepção individualista

do direito natural. Fica clara a diferença entre Estado, Igreja e indivíduo, que

correspondem, respectivamente, ao poder político, ao poder espiritual, divino e à

célula capaz de gerar todas essas associações, em conseqüência desses

poderes, pois é sobre o indivíduo que resvalam. Observa-se que os homens se

submetem aos poderes, mas de forma que a personalidade humana seja

resguardada. Enquanto os poderes se relacionariam de modo que o poder

espiritual, transcendente, sempre estaria se sobrepondo ao poder terreno, ao

poder político.

Diante de tudo, conclui-se que o Estado se coloca como meio, como

instrumento, para atender aos fins transcendentais, os quais visam à proteção da

personalidade humana, na visão do Cristianismo.

Já o Estado Moderno tem a teleologia estatal traçada por diversas

teorias, assim sendo concebida por fórmulas bem diferentes. Por vezes, se

sobressai o individualismo, ora se destaca o mecanicismo, ou ainda o

organicismo. E delas se coletam idéias de liberdade, democracia, segurança

jurídica, igualdade...

Para Kant _ conforme Bonavides como se demonstra em citação que

se segue adiante_ , a finalidade do Estado será entendida como a proteção do

Direito, ou seja, estabelecer e manter a ordem jurídica. O Estado é uma ordem

neutra que protege os indivíduos de uma violência interna ou externa. Quer dizer,

o Estado tem como fim manter os homens associados, bem como ele passa a ser

o instrumento do que busca manter. E o Direito é também o fim e o instrumento

dessa associação, pois só ele foi por Kant considerado o meio hábil a provocar o

progresso no espírito humano, já que afastaria a arbitrariedade. A vontade que

submeteria o grupo seria a estatuída nas normas.

[...] Afigura-se-nos que a teleologia jurídica do Estado, na sua
formulação absoluta feita por Kant, será sempre inequívoca
aspiração da humanidade culta e progressiva, a coroar-se
naturalmente no dia em que, tendo o Estado conduzido por suas
mãos o ente humano a melhor destino social e econômico,
ajudando-o, nas sociedades primárias e desamparadas, a
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levantar-se das condições rudimentares de servidão material,
logre aquela ordem justa, de reformação moral do homem, fadada
a conciliar a independência política e ética do indivíduo com sua
independência econômica.166

Pode-se afirmar, em última análise, que a finalidade do Estado está

implícita no valor solidariedade. Valor responsável pela renovação a cada instante

da associação humana nessa ordem jurídica, responsável pelo constante

progresso humano, como se irá verificar adiante.

Enquanto Hegel167 entende que o Estado comporta o fim em si mesmo,

retratando um organicismo, e as ações concretas do homem é que o mantêm

válido. Hegel, em Grundlinnien der Philosophie des Rechts, tecendo uma teoria

finalística sobre o Estado, que ironicamente visava embasar a política prussiana,

desembocou por sua dialética na poderosa revolução social, o define como sendo

“a realidade onde o indivíduo tem e frui a liberdade, sendo ele mesmo, porém, o

conhecimento, a fé, a vontade do coletivo.”168 O Estado atende à idéia de

interesse coletivo, porém, melhor que na visão de Kant, pois a liberdade aqui não

é vista de forma ampla, e não limitada pelo coletivo. De qualquer forma podemos

concluir pela presença do valor solidariedade, uma vez que o Estado é

instrumento para a realização do coletivo, com respeito à personalidade humana,

expressa a partir da manutenção das liberdades dos indivíduos.

Existem os fins tidos como jurídicos e os sociais, classificação trazida

pelo professor Reis Friede169, como segue abaixo:

Basicamente são quatro os fins jurídicos do Estado:

- Garantia da ordem interna (exercício do poder de polícia);

- Defesa da soberania na esfera internacional (exercida
preponderantemente através das Forças armadas e da
Diplomacia);

- Criação das leis (capacidade legislativa);

- Distribuição e exercício da justiça ou prestação da tutela
jurisdicional (capacidade judiciária).

166 BONAVIDES, Paulo. Teoria do Estado. 4. ed. revista e ampliada. São Paulo: Malheiros
Editores, 2003, p. 88.
167 Idem, p. 92-97
168 BONAVIDES, Paulo. Teoria do Estado. 4. ed. revista e ampliada. São Paulo: Malheiros
Editores, 2003, p. 97.
169 FRIEDE, Reis. Curso de teoria geral do Estado: Teoria constitucional e relações Internacionais.
Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2000, p. 47-52.
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(Também podendo ser citados, como fim especial do Estado,
segundo a concepção de alguns autores, o exercício da atividade
de gerência, administração e progresso da sociedade.)

Já os fins sociais do Estado são todos aqueles que correspondem
à atividade concernente ao Estado em parceria com a iniciativa
privada (atividades realizadas de forma concorrente). Nesse
sentido, são diversos os fins sociais do Estado, como por
exemplo: a saúde, a educação, a previdência social, o amparo à
família, à infância e à velhice, entre outros.

Uma classificação que vem organizar algumas teorias e concepções

traçadas até o momento é a que aborda a finalidade quanto a seus fundamentos.

São, assim, três teorias para justificar a finalidade do Estado, a
saber:
- teoria objetiva: a finalidade do Estado está na própria essência
do Estado. É geral porque qualquer forma de Estado materializará
sempre o mesmo fim; será especial para alguns estudiosos em
razão que a cada momento histórico a finalidade do Estado se
modifica.

- teoria subjetiva: a finalidade do Estado é determinada pela
própria sociedade;
- teoria solidária: traduz uma visão da filosofia cristã (A encíclica
Rerum Novarum, de João XIII, no final do século XIX) Temos
também a visão sociológica e constitucional de Leon Duguit, na
França. Nessa perspectiva, a finalidade de Estado será
determinada por associações, sindicatos, etc. Isso estabelece um
processo de solidariedade.”170

Quanto aos fundamentos da finalidade, o Estado tem como meta maior

desempenhar suas funções da melhor maneira. E isso significa exercer seu poder

de forma legítima, o que, hoje, dentre outras coisas, quer dizer exercer seu poder

através da legalidade (a função legiferante bem delineada), dando segurança

jurídica (permitindo ao seu povo a previsibilidade das decisões estatais, bem

como mantendo valores que o constituem como nação e dando instrumentos para

a sua defesa), respeitando a liberdade (forma de reconhecimento da

personalidade de cada indivíduo) e agindo com sua soberania (em prol e em

defesa do seu povo, a coletividade, fazendo com que as decisões sejam

cumpridas, bem como todo o seu conjunto, componentes estatais, seja respeitado

e aceito interna e externamente a seu território).

170 VIEIRA, José Ribas. Introdução à teoria do Estado. Porto Alegre: Síntese, 1999, p. 32.
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Esse prisma enseja que as funções elencadas sejam consideradas fins

essenciais do Estado. E todo esse conjunto de fins visa a um fim maior, da própria

natureza do Estado. O tópico tem tratado dos fins da natureza, essência, do

Estado, os quais, como se percebe, são o bem comum; quer dizer, a manutenção

da coletividade, mas com bem-estar, isto é, respeitada a individualidade de cada

membro, sendo oferecidas possibilidades de sobrevivência e desenvolvimento.

Tem-se, dentre todos os fins até agora tratados, que o bem comum é o

que realmente abrange todas as metas definidas pelo Estado, portanto sendo o

que reflete realmente a natureza do Estado.

Consta também que são as metas que mudam a cada modelo estatal e

a estilo de qualquer sociedade. Logo, George Jellinek, ao determinar que os fins

mudam constantemente segundo fatores de tempo, cultura, dentre outros, ele não

estaria equivocado, como comenta Leonard Nelson, início do tópico, mas apenas

não teria distinguido – provavelmente – a sutileza que diferencia os fins

entendidos como metas, objetivos de cada Estado do fim ou fins que cria,

determinam a própria forma do Estado.

Contudo, ainda que sempre digamos que o fim do Estado é o bem

comum, não se estaria anulando o critério histórico apontado pelo professor Paulo

Bonavides para a determinação do fim estatal. Pois, veja, o termo bem comum

ainda é vago, amplo ao extremo, e precisa de critério para identificar o seu

conteúdo. Quer dizer, o bem comum será diferente para cada sociedade, para

cada tipo de Estado, ainda que sempre o fim seja denominado o bem comum.

A Teoria Geral do Estado (TGE) apresenta dois conceitos básicos de

Estado: um é simples e mostra a mesma conclusão que se apresenta em nosso

estudo, como será justificada; a outra é crítica e não se presta ao interesse maior

desse estudo. “O conceito dado pela TGE é o seguinte: O Estado é um ente

dotado de poder soberano, localizado, em um território, constituído por um povo,

com o objetivo de cumprir uma finalidade – o bem comum.”171

Resta então entender que, apesar também das variações, o bem

comum estará arrazoado em algumas premissas:.

171 VIEIRA, José Ribas. Introdução à teoria do Estado. Porto Alegre: Síntese, 1999, p. 35.
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a) se o homem é um ser político, é da sua natureza viver em

comunidade;

b) se as necessidades/preferências das pessoas sempre se renovam,

bem como sempre atendem a um grau de dificuldade por vezes

gradativamente maior e se as pessoas precisam achar novas forças

para alcançar esses objetivos, e que essas forças podem ser

conseguidas através da formação dos grupamentos, então o homem

precisa se manter associado, de forma que até suas associações

primitivas, menos complexas, serão células de outras associações.

c) se as pessoas precisam, ainda que organizadas em grupamentos,

reconhecer-se como pessoas, então as associações devem oferecer

espaços, oportunidade de respeito à personalidade dos membros,

como cada ser individualizado, defesa do território onde as pessoas

se identificam como nação, por ser necessário a cada pessoa manter

seus aspectos de identidade cultural, étnicos, políticos, dentre outros,

resguardar direitos, portanto, todos estariam desempenhando seu

papel em favor bem-estar (ainda que existam outros itens que

venham complementar esse estado).

E com isso, só se pode concluir que o bem comum que será

determinado segundo cada tipo de Estado não é nada mais do que a própria

guarda de todos os elementos do Estado – território, povo e soberania – o que se

presta a partir do valor solidariedade, ou seja, o valor solidariedade atende aos

fins do Estado, sendo fundamento do Estado. Mas poder-se-ia também analisar

sob a seguinte ótica: o Estado, para estar sempre na trilha de seu fim essencial,

precisa do valor solidariedade, pois este é que viabilizaria o acesso à teleologia

estatal, que ainda será demonstrado quando se abordar o conteúdo jurídico do

valor solidariedade.
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4.10 ESTADOS DE DIREITO: OS ASPECTOS

JURÍDICOS E ECONÔMICOS

Como já ficou registrado, esta denominação Estado de Direito engloba

três modalidades, as quais variam devido à evolução que sofrem segundo a

própria mutabilidade da sociedade, que vai aderindo a outros valores, de forma

que segue uma gradação identificada pela permanência dos aspectos das

anteriores, às vezes com adaptações e inclusão de outros aspectos.

Ressalta-se que essa classificação se baseia no enfoque jurídico,

existindo outra com aspectos políticos e econômicos. Por isso, muitas vezes

ouve-se falar de um mesmo Estado com diversas denominações diferentes.

Outras vezes os aspectos definidores não ficam tão nítidos, ou por o Estado estar

em um momento de transição ou ainda por ter aquela sociedade dado uma nova

“roupagem” aos aspectos, assim, sendo difícil incluir em uma classificação

específica.

As modalidades do Estado de Direito são: Estado Liberal, Estado

Social e Estado Democrático-participativo. Como principais características que

identificaram esses Estados, tendo sido somadas ao último, tem-se: a limitação

dos poderes do “soberano” através tanto da legalidade registrada com a

Constituição, como da separação de poderes que, inicialmente, estariam

concentrados nas mãos de um só, e da enumeração de direitos e liberdades aos

indivíduos, inclusive indicando-os como direitos fundamentais; além desses todos,

passa a ter a participação do cidadão – veja, a nomenclatura muda de indivíduo

para cidadão – não apenas na escolha dos governantes, mas também na

formulação das normas jurídicas.

Todos esses aspectos tomam forma através do Direito, que também

sofreu modificações e essas são repassadas ao Estado. Assim, o Direito, nessa

fase do Estado, inicia com características que identificam o denominado

positivismo e, já nos meados e final do século XX, entra na fase do pós-

positivismo. Assim, o Estado acompanha inicialmente a estrita legalidade e,

posteriormente, entra em uma fase de reconhecimento dos valores.
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Outra questão é a dos direitos fundamentais que passam das

liberdades para os direitos sociais e, posteriormente, direitos metaindividuais, de

forma que, para o Estado, tomam uma conotação mais liberal, depois mais social

e, em seguida, entram em uma fase de ascensão da democracia, como se

abordará em tópico apartado.

[...] o advento histórico de duas concepções do Estado de Direito:
uma em declínio, ou de todo ultrapassada, que se vincula
doutrinariamente ao princípio da legalidade, com o apogeu no
direito positivo da constituição de Weimar; outra, em ascensão
atada ao princípio da constitucionalidade, que deslocou para o
respeito dos direitos fundamentais o centro da gravidade da
ordem jurídica.172

Bom, mas o relacionamento que existe entre o Direito e o Estado é

motivado por ser o Direito o instrumento de organização social do Estado. Em

sendo o Estado a própria personificação da sociedade, é também o Estado

organizado pelo Direito. E em sendo o Direito instrumento do Estado, porém

técnico, científico, sofre ele certas alterações, mas não totalmente arbitrárias.

Devem ser mais a repercussão das mutações valorativas e culturais da

sociedade, que propriamente imposições estatais. Sendo que o próprio Direito

deve conter fórmulas e técnicas para evitar essas interferências, esses abusos

políticos. Essas técnicas persistem principalmente devido à organização

sistemática do Direito, como se passará a demonstrar logo adiante.

Ressalta-se que o Estado reflete os fatores que influenciam a

sociedade. E a história demonstra que o fator econômico tem definido muitos

aspectos. Assim, esse estudo, por ser jurídico, não se refutou em destacar esses

fatores econômicos, mas traz à tona sua relação. Até porque a experiência

jurídica é fato, valor e norma; portanto, quanto mais se integrarem todos os

elementos, mais próximo à finalidade jurídica serão os resultados.

172 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 10. ed. São Paulo: Malheiros Editores,
2000, p. 363.
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4.10.1 Pensamento Sistemático Jurídico

O Direito rege o Estado. É uma realidade cultural, quer dizer, atua nos

diversos campos da vida como economia, política, educação, lazer. É composto

por normas de diferentes tipos que disciplinam as matérias dos diversos campos

da vida, por vezes proibindo, obrigando ou até determinando formas de outras

normas atuarem.

Acontece que, apesar dessa diversidade tão grande de normas, elas

estão ligadas umas com as outras, têm um entrosamento. Formam o que se

denomina sistema. Sistema173 é esse conjunto de normas em atuação, de

maneira que continuam relacionando-se e em que, dentre outras características,

sempre se detectam a unidade e a ordem. Então, seria um conjunto ordenado de

normas que formam uma unidade.

As normas são postas segundo uma organização na qual estão

presentes uma hierarquia, bem como critérios de dissolução de possíveis

incompatibilidades, antinomias (incompatibilidades entre normas), colisão174 de

direitos, balancing (fórmulas de interpretação e aplicação dos contrapesos entre

valores constitucionais). Diante dessa ordem, percebe-se que as normas formam

um todo, algo diferente do que poderiam ser se tomadas isoladamente. Quando

ponderadas e confrontadas umas com as outras tomam uma conotação, muitas

vezes, diferente daquela que seria dada se interpretadas fora do sistema, ou

inseridas em um outro sistema. As normas têm uma harmonia entre si, são

identificadas por sua unidade; quer dizer, as características do sistema é que as

identificam, as determinam.

A partir do ponto em que se entende o Direito como uma Ciência, a

unidade e a ordem podem ser pressupostas. Admite-se que o Direito seja

instrumento para se alcançar a justiça entre os homens. Assim, ele só pode ser

173 CANARIS, Claus-Wilhelm. Pensamento Sistemático e conceito de sistema na ciência do
Direito. 3. edição. Traduzido por Antônio Manuel da Rocha e Menezes Cordeiro. Lisboa: Fundação
Calouste Gulbenkian, 2002.
174 FARIAS, Edilsom Pereira de. Colisão de direitos a honra, a intimidade, a vida privada e a
imagem versus a liberdade de expressão e informação. 2. ed. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris
Editor, 2000.
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concebido em uma sociedade. A justiça é o objetivo permanente (hipótese

fundamental) de caráter axiológico do Direito. A unidade se detecta não apenas

pela ordem que se coloca sobre essas normas que compõem o Direito, mas

principalmente, por terem elas um objetivo comum, assim, serem entendidas

como semelhantes e, só então, se submeterem à mesma ordem.

Essa hipótese fundamental é apenas o ponto de partida; outros se

seguem. Dessa maneira, existem diferentes ordenamentos jurídicos positivados

que se diferenciam quando muda o Estado, ou território ou época. Exemplo: Brasil

império, Brasil República Federativa de 1988.

4.10.2 Adequação Valorativa e Unidade no Interior do

Sistema

Importante de tudo é saber que esse conjunto de normas encontra-se

organizado em um sistema por ter a harmonia, a unidade entre as normas,

arrazoada em um valor. Mesmo conforme a teoria de Kelsen, que, na tentativa de

apartar o Direito totalmente da filosofia, coloca como fundamento do sistema uma

norma, a denominada norma hipotética fundamental. Quando se pergunta qual o

conteúdo dessa norma qual a intenção dessa norma, ou no que se baseia essa

norma, percebe-se que o seu fundamento se encontra nos valores da sociedade

que adotar aquele sistema.175 “Assim o pensamento sistemático radica, de facto,

imediatamente, na idéia de Direito (como o conjunto dos valores jurídicos mais

elevados).”176

Evidentemente, essa unidade é um postulado o qual é necessário para

o reconhecimento do Direito como Ciência, como corpo autônomo. Então, na

realidade, os elementos componentes dessa ciência, o Direito, devem ser
175 BOOBIO, Norberto. A era dos Direitos. Traduzido por Regina Lyra. Rio de Janeiro: Elsevier,
2004.
ALEXY, Robert. Teoría de los Derechos fundamentales. Traduzido do alemão Theorie der
Grundrechte por Ernesto Garzón Valdes. 1. ed., 3. reimpressão. Madrid: Centro de Estúdios
Políticos y Constitucionales, 2002.
176 CANARIS, Claus-Wilhelm. Pensamento sistemático e conceito de sistema na ciência do Direito.
3. ed. Traduzido por Antônio Manuel da Rocha e Menezes Cordeiro. Lisboa: Fundação Calouste
Gulbenkian, 2002, p. 22.
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interpretados e aplicados de maneira tal que sejam adequados ao postulado, ou

seja, a unidade deve ser provocada e as interpretações e aplicação serão meios

que possibilitarão tal adequação. Então, essas interpretações e aplicações estão

de acordo com as técnicas e critérios definidos segundo uma ordem, ou seja, de

acordo com os princípios do próprio Direito, como também valores determinados

pela sociedade a qual está regida. Percebe-se que a unidade e a adequação não

são somente postulados, mas existem, ainda que fragmentadas, e é na existência

delas que se diferencia um ordenamento jurídico de outro.

Com essas afirmações, pode-se deduzir que Direito é um sistema

axiológico ou teleológico e não, por exemplo, lógico-formal. Bom, realmente a

lógica, a exatidão, é típica das ciências exatas. Conceber que as contradições

entre normas estariam resolvidas por simples aplicação de técnicas, seqüência de

critérios, seria desprezar a presença, o objetivo-fim do Direito. Como já afirmado,

a justiça é o objetivo permanente (hipótese fundamental) de caráter axiológico do

Direito.

Um sistema lógico, como a jurisprudência dos conceitos, que, por

décadas, dominou o pensamento alemão, exige que, no conjunto de todas as

normas, elas se relacionem logicamente, de forma que não mais exprimam

qualquer contradição, que a lógica da aplicação dos critérios supra todas as

lacunas, de maneira que, não ocorrendo o sistema, estaria sem garantia

essencial, conforme dita o pensamento de Max Weber, dentre outros.

Logicamente, isso seria um ideal muito distante, enfim, da realidade jurídica que

se vivencia ou que já se tenha vivenciado.

Princípios como o da igualdade não poderiam ser atacados pela lógica,

mas somente explicados com valores. Observe os ensinamentos de de Canaris:

Os valores estão, sem dúvida, fora do âmbito da lógica formal e,
por conseqüência, a adequação de vários valores entre si e a sua
conexão interna não se deixam exprimir logicamente, mas antes,
apenas axiológica ou teleologicamente (no sentido amplo do
termo). Pode, com isso, colocar-se a questão difícil de saber até
onde está o Direito ligado às leis da lógica e até onde a ausência
lógica de contradições da ordem jurídica pode ser incluída, como
previsão mínima, na sua unidade valorativa; mesmo quando isso
seja afirmado, é indubitável que uma eventual adequação lógico-

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

http://www.pdfdesk.com


159

formal das normas jurídicas singulares não implica a unidade de
sentido especificamente jurídica de um ordenamento.177

Dizer que o Direito é um sistema valorativo, não quer dizer que a lógica

não pertença a esse sistema, ou que essa metodologia seja imprestável, não se

aplique a esse sistema. Só se quer afirmar que o Direito não tem a solução, o

fundamento, de sua completude nessa metodologia, mas ela tem aplicabilidade,

existem pensamentos desenvolvidos com base na lógica jurídica.

Essa discussão foi muito valiosa nos primórdios do século XX e é

retomada atualmente. Contudo, os objetivos são um tanto distintos. Inicialmente,

buscava-se entender se o Direito seria mesmo uma ciência e em que se basearia.

Então o Direito foi compreendido como ciência, sendo Kelsen o maior

responsável. Mas sua teoria do positivismo jurídico puro provocou na história

alguns desastres e escândalos. Percebeu-se que se omitiu tudo que se referia a

valores, ainda que, analisando sua teoria com mais passar, veja-se que ela toda

estaria arraigada em um valor: a norma hipotética fundamental se basearia no

senso de justiça entre os homens. Posteriormente, a discussão é retomada – fase

denominada de pós-positivismo; nesse momento, já não se busca saber se o

Direito é ou não uma ciência; esse ponto já é pressuposto. O tema é distinguir o

papel dos valores nessa ciência. Conclui-se que os valores são elementos do

Direito. Mas eles atuam como, nesse sistema? Quais as denominações dos

valores?

Diante dessas questões, afirma-se que o Direito é um sistema do tipo

axiológico, portanto é fundamental a presença e a identificação dos valores, bem

como a sua adequação.

[...] a adequação dos valores, pretende-se significar isso mesmo.
Não se trata, portanto, da “justeza” material, mas apenas da
adequação formal de uma valoração [...] uma vez legislado um
valor (primário), pensar todas as suas conseqüências até ao fim,
transpô-lo para casos comparáveis, solucionar contradições com
outros valores já legislados e evitar contradições derivadas do

177 CANARIS, Claus-Wilhelm. Pensamento sistemático e conceito de sistema na ciência do Direito.
3. ed. Traduzido por Antônio Manuel da Rocha e Menezes Cordeiro. Lisboa: Fundação Calouste
Gulbenkian, 2002, p. 31.
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aparecimento de novos valores (seja através de legislação, seja
por via da interpretação criativa do Direito).”178

Quando se diz que o Direito é um sistema axiológico, valorativo,

devem-se caracterizar a ordem e a unidade. A ordem é caracterizada pela

adequação dos valores e a unidade pela redução de uma multiplicidade de

valores em alguns poucos valores gerais, mais comumente denominados

princípios gerais do Direito. Esses seriam os elementos constitutivos de qualquer

ordenamento jurídico, pois não deduziriam ordenamento específico, mas o Direito

como ciência.

Canaris179 ensina como se deve proceder para alcançar a unidade do

sistema:

Não se pode ficar pelas ”decisões de conflitos” e dos valores
singulares, antes, se devendo avançar até aos valores
fundamentais mais profundos, portanto até os princípios
fundamentais duma ordem jurídica; trata -se, assim, de apurar, por
detrás da lei e da ratio legis, a ratio iuris determinante. Pois só
assim podem os valores singulares libertar-se do seu isolamento
aparente e reconduzir-se à procurada conexão “orgânica” e só
assim se obtém aquele grau de generalização sobre o qual a
unidade da ordem jurídica, no sentido acima caracterizado, se
torna perceptível.

4.10.3 Estado Liberal, sua Ideologia e Políticas Sociais no

Capitalismo Avançado

O Estado liberal foi traduzido na palavra liberdade, a primeira a compor

o lema da Revolução Francesa. Representou uma grande ascensão do indivíduo:

o individualismo. Essa teve uma amplitude tão grande que o Estado tomou uma

aparência de não-intervencionista quanto à economia. Atingiu-se um estágio tal

do individualismo e prevalência da autonomia das vontades, que houve quem o

identificasse como sendo o Estado da Insolidariedade, ou seja, ausência de

178 CANARIS, Claus-Wilhelm. Pensamento sistemático e conceito de sistema na ciência do direito.
3. ed. Traduzido por Antônio Manuel da Rocha e Menezes Cordeiro. Lisboa: Fundação Calouste
Gulbenkian, 2002, p. 75.
179 Idem, p. 77.
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solidariedade pelo Estado e, conseqüentemente, na fonte do ordenamento

jurídico, a constituição. Isso pois, tendo em vista ser na constituição que se

formula o Estado. Segue transcrição: “De ahí que pueda concluirse no solo que el

sistema constitucional liberal guarda silencio sobre la Solidaridad o que la

Solidaridad no existe en el sistema constitucional necesario del sistema liberal.”180

Melhor se concluirá quando se acompanhar inclusive o movimento

econômico. Mas vê-se também que atualmente se aplica a ideologia liberal em

outros modelos estatais, como forma de inserir a solidariedade no contexto

estatal. Isso ocorre até pela fundamentalidade da solidariedade e, cada vez mais,

da necessidade que a própria sociedade declara de incluí-la como lei, como

norma jurídica. E jurídica, já que o Direito é o instrumento de organização mais

efetivo e neutro da atualidade, por sua conotação científica e técnica, por sua

habilidade de se relacionar com vários outros ramos científicos e também de

expurgar outras formas de pressão sobre aqueles de quem se espera executem

certas condutas, como, a exemplo, se expurga a coação.181

O capitalismo monopolista do Estado ocupa atualmente um espaço de

grande importância na sociedade contemporânea, tanto no mundo ocidental como

no mundo oriental. A economia é dominada por grandes empresas e grandes

potências (países), enquanto os indivíduos se inserem nesse contexto sem se dar

conta das conseqüências e amplitude das suas atitudes. O Estado, então, tem um

papel fundamental: o de desenvolvimento de políticas públicas, para

resguardarem a sociedade. Mas a estratégia do Estado, segundo esse

capitalismo, é também a de proteger, financiar182 e suportar o próprio capitalismo,

seja nos países hegemônicos ou nos países dependentes.

Com o capitalismo monopolista atual, não mais existe um Estado

Liberal, não totalmente apartado de intervenções na economia, como o era no seu

nascedouro, conforme o modelo instituído pela burguesia à época das revoluções

180 MARTÍN, Carlos de Cabo. Teoría constitucional de la solidaridad. Madrid: Marcial Pons,
Ediciones Jurídicas y Sociales, 2006, p. 44.
181 Como já fora comentado, a coação não integra o Direito. (Nesse sentido escreve Arnaldo
Vasconcelos, em suas obras: Direito e força: uma visão pluridimensional da coação jurídica. São
Paulo: Dialética, 2001; e Teoria geral do direito: teoria da norma jurídica. Edição comemorativa
dos 90 anos de Fundação da Faculdade de Direito do Ceará. São Paulo: Malheiros, 1993).
182 FALEIROS, Vicente de Paula. A política social do Estado capitalista: as funções da previdência
e assistência sociais. 6. ed. São Paulo: Cortez, 1991.
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– Revolução Francesa, Revolução Industrial, Revolução Americana, Revolução

Russa. Também não assume o modelo intervencionista como no caso do Estado

Socialista. Hoje o Estado é o denominado Neo-Liberal, aquele que apresenta um

papel de protetor do capitalismo tanto como protetor da sociedade. O Estado

busca um equilíbrio entre o modelo liberal e o modelo intervencionista. Na

verdade, surge uma síntese desses dois modelos que poderíamos denominar

respectivamente de tese e antítese. Com isso, ele adota a posição de Estado

Regulador, aquele que intervém, dita medidas de proteção, de concessão, de

fiscalização, ou mesmo de proibição, por vezes visando aquecer o mercado,

outras resguardando a sociedade. São normas que objetivam ter um crescimento

sustentável do mercado, quer dizer, permitir a manutenção do capitalismo,

inclusive favorecendo o crescimento do mercado, mas, ao mesmo tempo, permitir

um bem-estar a longo prazo aos indivíduos.

Assim, o Estado deve possibilitar a existência permanente de fonte de

produção, de produtores, de consumidores em potencial, ou seja, em discurso

mais claro, poderia-se relatar da seguinte forma: buscar meios com que a

matéria-prima não se esgote, em destaque aos recursos naturais; conciliar os

interesses das classes trabalhadoras com o das empresas; oferecer condições

mínimas de bem-estar para a população em geral, de maneira que propicie um

constante poder aquisitivo.

Esse Estado também poderia ser denominado de Estado Mínimo,

aquele que oferece um mínimo à sua nação, intervém na economia em proveito

principalmente dos hipo-suficientes. A estratégia é revelada através de políticas

públicas, políticas sociais. Por vezes, essa política se reveste de um caráter

educador; outras vezes expansiva, ou repressiva, volta-se para uma clientela, ora

para outra, enfatiza a saúde ou a previdência, também a assistência, ou a

tributação, ou dá amparos fiscais.

Adotou-se a seguinte classificação empírica da intervenção estatal no

que se chamam de medidas de políticas sociais: previdência social, prestação de

serviços, assistência, proteção jurídica, construção de equipamentos sociais e

subsídios.
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Previdência social se desenvolve por uma troca: as pessoas passam a

compor um grupo que, em um determinado período, pagam prestações

pecuniárias (contribuições) a uma caixa, para quando acontecerem eventos

danosos ou se incluírem em situações de risco terem de onde prover suas

despesas, pois, nessas situações, receberam um benefício pecuniário pré-

definido. Os valores dos benefícios só conseguem ser cobertos por sempre

existirem pessoas contribuindo enquanto outras usufruem. “A previdência Social

constitui um canal de reprodução das relações de classes.”183 É uma instituição

liberal que estimula o aumento da produtividade e da demanda.

Assistência consiste em despender valores para garantir a subsistência

de pessoas que se enquadrem em certas características. Pode ser privada, no

caso de ser desenvolvida por entidades beneficentes. O Estado, nestes casos,

incentiva a criação dessas entidades, como, por exemplo, dispensando tributos.

Prestação de serviços inclui uma série de serviços de auxílio às

pessoas em geral. Por vezes, têm natureza de serem oferecidos gratuitamente

pelo Estado, ou a preço módico; outras vezes, o Estado só fiscaliza através dos

conselhos e normas preestabelecidos. Incluem serviços de vacinação, reinserção

social, consulta médica, ou psicossocial, assistência judiciária, informação,

educação, entre outros. Na legislação brasileira, alguns são incluídos na

assistência social; assim, são oferecidos gratuitamente pelo Estado. Mas isso não

impede que os mesmos serviços sejam desenvolvidos pela iniciativa privada,

situação em que são cobrados por sua execução.

Proteção jurídica dá-se pela determinação normativa de medidas

protetivas. Têm-se legislações, como o código do consumidor, o estatuto do

idoso, regulação das previdências privadas, políticas cambiais etc.

O Estado constrói equipamentos sociais para possibilitar a estruturação

de um serviço, como as escolas, estrutura para a educação, para o ensino, circos,

teatros, centros de artesanato para a cultura, lazer, como também o próprio

patrimônio público pode ser capaz por si só de alcançar o objetivo, como são

exemplos praças, parques infantis, quadras poliesportivas, pistas de cooper,

183 FALEIROS, Vicente de Paula. A política social do Estado capitalista: as funções da previdência
e assistência sociais. 6. ed. São Paulo: Cortez, 1991, p97.
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urbanização de parques ecológicos, monumentos, esculturas voltadas para o

lazer, cultura.

Subsídios são importantes para se dar acesso à população,

independente de classes sociais, econômicas, a bens e serviços, ou mesmo para

possibilitar a concorrência no mercado. Assim as subvenções ora permitem a

gratuidade, ora a diminuição de preços, ora o acesso a mercadorias caras à

população de baixa renda, ora o aquecimento do mercado através de

concorrência mais acirrada.

Mas o que se depreende de tudo isso é que o capitalismo precisa de

instrumentos de controle para que ele possa se manter; caso contrário, sofreria

uma autofagia, ele mesmo se autodestruiria. O capitalismo precisa, então, do

Direito que age através do Estado para determinar essas medidas de intervenção

no mercado e de políticas públicas para a proteção dos indivíduos, pois são eles

que são engolidos pelo capitalismo. Quer dizer, para a sobrevivência efetiva

dessa ideologia, é necessário que o grupo seja mantido e, diante disso, todos têm

limites, todos têm de recuar em suas atitudes, pois um ato de um sempre irá

resvalar no grupo. Então, pode-se concluir, pelo que foi demonstrado, que o

capitalismo adota a solidariedade como premissa, como valor necessário à sua

sobrevivência, o qual será revestido, dentre outras formas, de intervenção estatal,

de políticas públicas.

O Estado capitalista liberal-democrático tem legitimidade social a partir

da utilização de mecanismos de equilíbrio instável de compromisso entre uma

burguesia que é obrigada a aceitar o conflito e um proletariado organizado e

relativamente combativo. Tem-se, assim, o liberalismo, o corporativismo e o

populismo, como ideologias que sustentam o capitalismo, segundo objetivos de

forças sociais em que se destacam as das classes dominantes.

O corporativismo como uma concepção de integração da sociedade,

em que o todo funciona em razão da harmonia das partes. Busca-se o equilíbrio

de interesses de grupos organizados ao redor de seus objetivos imediatos.

Diferencia-se do liberalismo, por ter um caráter monístico, enquanto o liberalismo,

pluralista. Sendo comum a ambos o controle das associações de base.
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Já o populismo é um movimento de integração controlada das classes

subalternas para certos benefícios sociais. As classes são mobilizadas em torno

de consignas ambíguas e imprecisas, as quais atuam apelando aos sentimentos e

interesses imediatos dessas classes subalternas. Com isso, se provoca um

esvaziamento das relações de classe, transformando tudo em relações pessoais

(indivíduo versus Estado, ao invés de grupo versus Estado).

4.10.4 O Estado Social e Teorias do Bem-estar Social

(Welfare)

O Estado Social foi denominado por Welfare State, “o Estado do bem

fazer”, ou seja, aquele que assume deveres com o fim de alcançar o bem-estar.

Mas o bem-estar de quem? Dele mesmo Estado? Daqueles que atuam dentro da

máquina estatal? Ou daquela sociedade que personificou o Estado? É o bem

estar dessa coletividade. Mas o que é bem-estar? Como um indivíduo se sente

nesse estado?

O bem-estar de um indivíduo é alcançado quando suas necessidades

são atendidas. As necessidades são definidas por uma série de fatores. Há

teorias que afirmam ser o próprio homem quem elege suas necessidades. São

pertencentes à corrente naturalista do sujeito, quer dizer, leva-se em conta a

natureza humana, ficando a sociedade ou esquecida ou em segundo plano. Já

outras teorias entendem que as necessidades são definidas pela sociedade; o

indivíduo integra o sistema, sendo que o sistema é que define seu comportamento

enquanto sujeito, que o sistema prevalece sobre seus interesses, suas

preferências. São as denominadas teorias culturalistas. Essas teorias são

estudadas por várias ciências, tais como: Sociologia, Psicologia, Economia,

Administração, Direito.

Existe uma visão do bem-estar influenciada por Maslow _ conforme

será demonstrado em figura logo adiante_ , representante de destaque na

Psicologia que dá ênfase na realização de si mesmo – corrente naturalista que

entende que os homens agem segundo suas preferências.
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Pode-se entender a motivação como uma força que move o homem a

escolher caminhos de satisfação e necessidades. Estas necessidades passam a ser

reconhecidas como um motivo a partir de um determinado nível de intensidade que ela

alcança. E através da análise das necessidades pode-se principalmente compreender

o comportamento das pessoas.

A teoria que explica por que as pessoas são motivadas por necessidades

específicas em determinadas épocas é conhecida como a Hierarquia das

Necessidades. Abraham Maslow explicou (Figura 1) esta teoria através de cinco níveis

básicos de necessidades, representados na forma de pirâmide.

Levam-se em consideração as necessidades de crescimento pessoal e

percebe-se que as necessidades não se esgotam, mas se renovam. Portanto, pode-se

falar de uma atualização constante da personalidade. Sempre que satisfeita uma

necessidade passa-se à necessidade seguinte na ordem hierárquica. Claro que nem

tudo que se elege como objetivo se alcança. Por vezes, o resultado é próximo; outras

vezes, o objetivo se torna inatingível, ou mesmo outra necessidade o transpõe. Essas

dificuldades são, de modo geral, denominadas frustrações.

FIGURA 1 – PIRÂMIDE DAS NECESSIDADES DE MASLOW

Fonte: KOTLER, P. & ARMSTRONG, G. Princípios de marketing. Trad.

Vera Whately. 7. ed. Rio de Janeiro: LTC, 1999, p. 103.
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Essa teoria retrata que as necessidades estariam intrínsecas à

natureza humana. Mesmo assim, prevê que o ambiente externo agiria como

estímulo. Dessa forma, seria imprescindível um clima de liberdade e justiça para

se chegar às necessidades superiores.

Outras teorias colocam o ambiente, a sociedade, como líderes na

definição das necessidades: teorias culturalistas. Exemplificando:

Para Parsons o bem-estar de um indivíduo está nitidamente em
função daquilo que os sociólogos estão acostumados a chamar de
‘as experiências de socialização’ (na família na qual cresceu, na
educação formal, desde o jardim da infância até o nível que
atingiu). É também função da rede de relações com as quais vive
o indivíduo no ambiente da casa, e da organização do trabalho. É
função de um equilíbrio entre o trabalho e recreação. [PARSONS,
Talcott. Commentary on Herbet Cíntia: A radical analysis,
Welfare Economics and Individual development. In The
Quarterly Journal of Economics, vol. LXXXIX, nº.2, p 284.]

[...] O bem-estar pode ser parcializado segundo distintas funções
sociais. Ao que parece um indivíduo pode ter um bem-estar no
trabalho, mas não tê-lo no lazer.184

Segundo o Welfare Economics, afirma-se: “Sob o ponto de vista das

teorias econômicas liberais é no mercado que o indivíduo satisfaz suas exigências

de bens e serviços, portanto adquire seu bem-estar.”185 Reflete-se conforme

algumas realidades históricas.

No mundo feudal, os servos têm para com os seus senhorios uma

relação de submissão e proteção (militar, em destaque), prestando aos senhorios

o seu trabalho e parte da produção, o que já representava a satisfação das

necessidades de ambos no modo de produção.

Na mudança para o modo de produção capitalista, o trabalhador, antes

o servo, detinha os meios de produção, perde essa detenção, devido a estar

oferecendo agora só sua força de trabalho para, em troca, receber o salário. O

salário é o meio de prover sua subsistência, bem como de atender suas

preferências e necessidades. Passa, então, a ser o salário o instrumento capaz

de trazer a felicidade, pois ele determina seu poder aquisitivo. No mercado é que

184 FALEIROS, Vicente de Paula. A política social do Estado capitalista: as funções da previdência
e assistência sociais. 6. ed. São Paulo: Cortez, 1991, p. 30.
185 Idem, p. 9.
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o indivíduo encontrará os objetos do desejo. Por esse ponto de vista todos os

indivíduos são tidos por consumidores, ainda que, em outras situações, se

posicionem como fornecedores (produtores, construtores, fabricantes,

importadores ou comerciantes).

Evidentemente, está-se abordando o bem-estar segundo uma visão

econômica, para os mais radicais, uma visão materialista. Veja, daí se deduz o

modelo de sociedade atual: consumista. Então, o ato de consumir será

identificado como um ato de deleite, prazeroso, atendendo assim tanto os desejos

materiais como espirituais (exemplo, o belo, o lúdico); tanto as primeiras

necessidades (as orgânicas, alimentação, vestimenta, saúde) como as demais.

Supõe-se que, ao atender seus desejos, o indivíduo alcance o bem-

estar. Entretanto, não é tão simples assim dar essa resposta – atingir-se o bem-

estar por se adquirir algo que se deseja e segundo suas preferências. Veja, pode-

se ter uma situação de deleite temporário, ou mesmo, não se poder usufruir o

bem ou serviço que se adquiriu, por ter faltado consumir outros serviços ou bens

antes daquele que o indivíduo nomeou para si como o principal. Seria então o

bem-estar indefinível ou fora de alcance? De acordo com o Welfare Economics,

considera-se o bem-estar definível segundo critérios. Os critérios prevalentes são

subjetivos, o que dificulta a definição, ou seja, o bem-estar será variável conforme

os desejos do indivíduo.

No entanto, não quer dizer que seria o indivíduo quem melhor definiria

seu bem-estar. Mas, como se divulga e vivencia a idéia de que o bem-estar

advém do mercado e é o próprio indivíduo quem pratica o ato de consumir, bem

como que esse ato é, supostamente, livre, sem vícios, e estaria baseado nos

princípios e nas próprias convicções do indivíduo, dessa forma, só há de convir ao

indivíduo como melhor julgador do seu bem-estar.

Tem-se que esse é um modelo ideal, todavia a realidade está cheia de

vícios, sendo necessária a participação de outrem para auxiliar na definição do

bem-estar do indivíduo.

O homem do século XX vive em função do modelo novo de
associativismo: a sociedade de consumo (mass comsuption ou
society Konsumgesellchaft) caracterizada por um número
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crescente de produtos e serviços, pelo domínio do crédito e do
marketing, assim como pelas dificuldades de acesso à justiça.186

Com isso, os desejos são resultado de instigação pelos produtos e

serviços à disposição e do induzimento do marketing e merchandizing que se

aperfeiçoam através da tecnologia e mídia e do falso poder aquisitivo

determinado, não mais pelo salário, ao invés, pelas aberturas de créditos e

diversidades de formas cambiais.

Exige-se, para a conquista do bem-estar, a “livre-escolha”, a qual será

entendida como fator fundamental para contribuição da verdadeira satisfação dos

desejos do indivíduo. Importante também é garantir que essa escolha não seja

viciada pelos aspectos de influência do mercado, e só quem é capaz é o Estado.

Isso, porque ele representará a vontade da coletividade e trabalhará em prol dela.

O Estado irá intervir, mas com a intenção de proteção da coletividade. O Estado

criará mecanismos para equilibrar a relação de consumo, reduzindo a

vulnerabilidade do consumidor. O Estado terá o papel importantíssimo de

“purificador do mercado”187, de garantidor do bem-estar, seja criando mecanismos

de acesso à satisfação de suas necessidades ou desejos ou concedendo a

própria satisfação das necessidades ou desejos.

4.10.5 Estado Democrático Participativo e a Democracia

A democracia já era adotada em outros Estados, a exemplo do grego,

mas põe em evidência a participação do indivíduo na coletividade, de forma a

explicitar o próprio princípio da solidariedade, como se concluirá. Pois, para que o

Estado seja representante da coletividade, é inafastável que a vontade da

coletividade esteja verdadeiramente expressada nas decisões estatais. Assim, a

democracia participativa tem como principal característica enaltecer a vontade

coletiva, fazer com que ela prevaleça. “É nisso, verdadeiramente, que consiste a

186 BRASIL. Código de defesa do consumidor: comentado pelos autores do anteprojeto. Grinover,
Ada Pellegrini [et al.]. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2001, p. 6.
187 Brasil. Código de defesa do consumidor: comentado pelos autores do anteprojeto. Grinover,
Ada Pellegrini [et al.], 7.. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2001, p. 7.
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democracia. Pouco importa o número chefes ou dirigentes do Estado; o essencial

e característico é a maneira pela qual se comunicam com o conjunto da

sociedade.”188

Porém, como em outro tópico já se abordou, a vontade coletiva deve

ser o interesse público e não o interesse de grupos. Ainda que esses grupos

representem a maioria, estando as decisões estatais atendendo unicamente à

vontade daqueles grupos, ter-se-ia então a defesa de interesses particulares, pois

seria uma decisão resultado de uma vontade dominante e não de uma vontade

em prol do todo, o que seria o interesse público. Veja, é mais difícil, quando se

trata de a maioria diferenciar se o interesse que está sendo atendido é

correspondente com o interesse público ou com o interesse particular. Então,

devido a ser árdua a tarefa de instrumentalizar a apuração e a expressão da

vontade coletiva, opta-se ainda por se privilegiar a vontade da maioria. Supõe-se

que a técnica da vontade da maioria seria a que mais facilmente possibilitaria o

alcance e, portanto, registro nas decisões estatais do interesse público.

A democracia, principalmente como enfatizada no Estado Democrático-

Participativo, valoriza, então, o indivíduo como membro dessa coletividade, bem

como ressalta o dever do Estado para com a coletividade.

E mais, a democracia é o acesso formal da legitimidade na legalidade;

é uma das fórmulas para integrar o Direito e o Estado, sem que o Direito seja

deturpado ou utilizado com abusos e arbitrariedade ou mesmo entendido tão-

somente como um instrumento de uso do Estado, ou que o Estado seria sua

única fonte. Pois, como se deixa evidente, a sociedade é que é a fonte; assim,

diversas espécies de sociedades podem ter suas próprias organizações jurídicas,

ou atuar em conjunto para se fazerem ouvir na organização maior na qual estão

inseridas: o Estado.

Esclarece-se que, dentre outros motivos, não se estendeu quanto ao

tópico, pois muitos dos aspectos da democracia já foram abordados ao longo da

pesquisa.

188 DÜRKHEIM, Émile. Lições de sociologia. Traduzido por Mônica Stahel. São Paulo: Martins
Fontes, 2002, p. 120.
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5 CONSEQÜÊNCIAS E EFEITOS

5.1 UMA DEFINIÇÃO DE SOLIDARIEDADE

Observa-se que a palavra solidariedade é empregada como sinônima

de/com significações de diversas palavras: doação, amor, filantropia, caridade,

cooperação, fraternidade, coletivismo, mutualismo, interdependência social.

Muitas dessas significações foram identificadas nas doutrinas que estudaram a

solidariedade.

Mas com elas só se adquirem noções do que seria a solidariedade.

Quando se busca conceituar, deve-se primar por analisar toda uma gama de

dados – sinônimos, natureza, características, funções, efeitos –, para só ao final

ser capaz de verdadeiramente conceituar.

Então, após adquirir noções da significação de solidariedade,

determinar sua natureza, identificar teorias e doutrinas que a adotaram como

valor em destaque, definir características, evolução e efeitos oriundos da sua

abordagem, está-se apto a definir com precisão a solidariedade e verificar sua

aplicação no âmbito jurídico.

Antes de se enunciar o conceito, destacar-se-ão os aspectos que

integrarão o conceito, inclusive classificando tais aspectos e referindo-se o porquê

da inclusão de cada um.

As palavras que são apresentadas como sinônimas de solidariedade

não traduzem a solidariedade em sua inteireza, apenas destacam aspectos da

atuação da solidariedade.

A filantropia, a caridade, a doação, a cooperação identificam formas de

expressão da solidariedade. Todas têm o caráter de voluntariedade/

espontaneidade. Identifica-se também como semelhança a ação benéfica de um

indivíduo para com outro(s). Sendo que, tanto a filantropia como a caridade, em

regra, são postas em prática em favor daqueles que delas necessitam, visando a
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um efeito maior que resvale na sociedade como um todo, e não simplesmente

para atingir a necessidade daquele a quem foi prestado o auxílio. Enquanto a

doação e a cooperação, dentre outras performances, podem ser entendidas como

maneiras de instrumentalizar as primeiras. A doação seria a ação de filantropia ou

de caridade que se finalizaria na disposição de uma propriedade, bem móvel ou

imóvel, ou ainda em cessão de direitos em proveito de alguém.

Já a cooperação seria praticada no simples ato de despender tempo ou

esforços conjuntos com o fim de desempenhar uma tarefa; não se concentraria

em um fim especial permanente. A cooperação é mais ampla, podendo, com o

desapego terminológico, englobar todas essas formas de ação.

O Aurélio Buarque189, então, contém as seguintes explicações e

significações para os termos, conforme os excertos abaixo:

Caridade [...]. 1. Ét. No vocabulário cristão, o amor que move a
vontade à busca efetiva do bem de outrem e procura identificar-se
com o amor de Deus; ágape, amor-caridade. 2. Benevolência,
complacência, compaixão. 3. Beneficência, benefício; esmola. 4.
Uma das virtudes teologais. [...] Fazer caridade 1. Ser caritativo
[...]

Cooperação [...]. Ato ou efeito de cooperar.

Cooperar [...]. Operar ou obrar simultaneamente; trabalhar em
comum; colaborar; cooperar para o bem público; cooperar em
trabalhos de equipe. Int. 2. Ajudar, auxiliar; colaborar.
Doação [...] Ato ou efeito de se doar [...]

Doar [...] Transmitir gratuitamente (bens, etc) a outrem.

Filantropia [...] 1. Amor à humanidade. humanitarismo. [...] 2.
Caridade [...]

A separação que se fez entre os dois primeiros significados de

solidariedade e os dois últimos se baseia tanto na possibilidade de os dois últimos

poderem ser técnicas de execução dos dois primeiros, como também por os dois

últimos significados costumarem ser postos em prática quando aqueles que se

beneficiaram da ação não tinham necessidade daquela ajuda, quer dizer, a ajuda

é bem-vinda, mas não era essencial, caráter esse presente na motivação da

filantropia e da caridade.

189 FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo dicionário da língua portuguesa. 2. ed. revista e
aumentada. 37. impressão. Rio de Janeiro: Nova Fonteira, 1986, p. 353, 472, 604 e 777.
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Nesse contexto, a solidariedade seria uma ação voluntária voltada a

desempenhar benefícios, trazer proveitos a um semelhante, quer dizer, a outro

ser humano, esteja ele necessitando ou não. Contudo, não se limita a entender a

solidariedade assim, pois, como já se frisou, tudo isso, na verdade, são formas de

expressão da solidariedade. Pois denotariam apenas uma parcela do conteúdo da

solidariedade, sendo que já identificam sua atuação através de ações.

Já a fraternidade, o coletivismo, o mutualismo, a associabilidade, a

interdependência social, todos são por vezes empregados como sinônimos da

solidariedade. Têm eles as seguintes significações190:

Associabilidade [...]. Qualidade de ser associável.

Associar [...]. 1. Agregar, unir, ajuntar (duas ou mais coisas ou
pessoas). 2. Reunir em sociedade; unir. 3. Mat Estabelecer uma
correspondência entre (dois conjuntos). 4. Mat. Reunir num só
conjunto (dois ou mais membros do conjunto). v. t. d. e i. 5. Juntar,
unir, aliar, agregar. [...] 11. Contribuir para; cooperar [...]

Coletivismo [...] Sistema social e econômico em que a exploração
dos meios de produção deve tornar-se comum a todos os
membros da sociedade [...]

Dependência [...]. 1. Estado ou caráter de dependente. 2.
Sujeição, subordinação [...]
Fraternidade [...] irmandade, amor ao próximo, fraternização,
união ou convivência de irmãos, harmonia, paz, concórdia [...]

Mutualismo [...]. Tipo de associação entre plantas, ou entre estas
e animais, no qual há benefícios para uns e outros [...]

Ressalta-se que o coletivismo nessa pesquisa não apresenta

conotação econômica, mas enfatiza a utilização em comum de bens em geral,

logo, coletivizar, tornar coletivo. Quanto a interdependência, deriva de

“dependência”, porém enfocando a relação bilateral.

Todos demonstram características presentes na solidariedade. No

entanto, a solidariedade compreende várias etapas na evolução social e passa a

incorporar diversos aspectos, os quais permitem uma diferenciação da

solidariedade desse outros termos, exatamente retratando uma maior

complexidade da solidariedade.

190 FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo dicionário da língua portuguesa. 2. ed. revista e
aumentada. 37. impressão. Rio de Janeiro: Nova Fonteira, 1986, p. 186, 430, 537, 810 e 1.175.
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Como já demonstrado no percurso da pesquisa, a solidariedade é um

valor. E como todo valor é caminho para se atingir um bem. Caracterizando-se

unicamente como um conselho, como algo bom a ser seguido, um incentivo, uma

hipótese que poderá levar a um fim, sendo assim visualizado nitidamente em

relacionamentos pequenos, não especificamente em longevidade, nem

intimidade, mas referindo-se à quantificação, entre poucas pessoas,

interpessoais. Já quando se analisa a humanidade no todo, ou relacionamentos

sociais, verifica-se que a solidariedade é imanente a todas as sociedades,

passando a ser identificada como uma necessidade permanente, assim sendo

identificada como uma lei social. E como lei social, pode pertencer a qualquer dos

âmbitos sociais, dentre eles o jurídico. Foi assim identificada por Dürkheim, como

também por Duguit. Como lei social a solidariedade tem deveres nela embutidos;

nesse ponto, é que surgem aqueles termos que são muitas vezes empregados

como seus sinônimos. Assim, existem os deveres de cooperação, convivência em

grupo, mutualismo, coletivismo, priorização da coletividade, filantropia,

fraternização, interdependência social, respeito aos demais membros da

sociedade, de forma que sejam identificados cada um com a sua peculiaridade e

esta seja posta e aceita sem discriminações.

Especificamente quanto à solidariedade enquanto norma jurídica, ela

se caracteriza, como Duguit chamou atenção, por ser permanente, porém

mutável. Com isso, quer-se dizer que, por ela ser uma norma jurídica, perdura no

tempo, sua vigência é indeterminada (regra geral), porém sofre adaptações,

inclusive diferenciando-se entre indivíduos e/ou entre situações, sendo que

algumas adaptações são decorrentes da própria evolução da sociedade que

adota uma nova visão dos valores. Essas mutações são responsáveis por se

obterem deveres distintos, os quais são identificados como sendo formas de

expressão da solidariedade. Transcreve-se:

Queremos dizer que, se a regra de direito é a mesma para todos
os homens, porque impõe a todos a cooperação na solidariedade
social, impõe contudo a cada um obrigações diferentes, e porque
devem, conseqüentemente, cooperar de maneira diferente na
solidariedade social. Isso mostra quanto é falsa a concepção tão
espalhada, sobretudo na França da igualdade matemática dos
homens.
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A regra de direito é ao mesmo tempo, permanente e mutável.
Toda sociedade implica uma solidariedade social; toda regra de
conduta dos homens que vivem em sociedade leva a cooperar
nessa solidariedade; todas as relações de similitude ou de divisão
de trabalho de onde provêm a permanência da regra e do seu
conteúdo geral. Mas, ao mesmo tempo, as formas que revestem e
que de fato revestiram a solidariedade por similitude e por divisão
do trabalho podem variar, variam e variarão até o infinito. A regra
de direito na sua aplicação, variou e variará como as próprias
formas da solidariedade social.191

Veja, a solidariedade é um valor e, nesse contexto, é entendido como

uma virtude para aqueles que a praticam. Mas também é lei social e, sendo

assim, designa deveres de comportamento que visam à proteção e conservação

da humanidade, em primeira necessidade, e a uma boa convivência em grupo de

forma pacífica, harmoniosa e fraternal, ou mesmo, pode-se dizer, solidária, que

sempre demonstre o compromisso e a responsabilidade de cada membro para

com o grupo como também para com os outros membros sem demonstrar

oposição, mas, sim, complementaridade no que falta às condutas de cada

membro, ou seja, a função social definida por Dürkheim, e sempre com o

direcionamento da primeira necessidade a justificar as condutas, portanto,

complementares e não contraditórias nem contrárias.

Observa-se que a solidariedade enquanto lei social traz o próprio valor

solidariedade como aspecto seu a ser atendido, a solidariedade pura,

desvinculada de obrigações, e sim voluntária, espontânea e que por si só gera a

reciprocidade.

Quando se fala em valor jurídico solidariedade, aí já se impõem outras

cargas à solidariedade. Pode-se tratar da solidariedade como virtude de

relacionar-se em grupos conforme uma ordem predefinida. Quer com isso dizer-

se que o valor já se relativizou e sua juridicização fora transposta à sua

normatização. Então, a solidariedade como princípio não é absoluta e dessa

mesma forma adquire uma maior enumeração de deveres. E esses deveres são o

de seguir um modelo civilizado e atual de pacificidade, uma vez que são

caracterizados segundo a finalidade geral a que se presta o próprio Direito, que é

191 DUGUIT, Leon. Fundamentos do Direito. Traduzido por Ricardo Rodrigues Gama. Campinas-
SP: LZN Editora, 2003, p. 20.
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a de organização da sociedade voltada a manter a convivência pacífica e

harmoniosa entre os membros de uma mesma sociedade de maneira tal que seja

possível o seu desenvolvimento e da sociedade.

A norma jurídica caracteriza-se pela mutabilidade, seja pela influência

dos valores, seja pelas adaptações ao sujeito a que se direciona, bem como às

situações as quais são bem definidas no caso concreto. No mais, os valores são

absolutos e ideais. Enquanto as normas jurídicas são, em geral, impositivas,

relativas, limitadas, têm sua aplicação voltada a situações específicas.

Porém, por ser o Direito impregnado de valor, sendo inclusive elemento

essencial, o qual atua constantemente sobre as normas jurídicas e,

simultaneamente a elas, sobre os fatos, obtém-se essa mutabilidade cujas

diversidades de deveres decorrentes do princípio da solidariedade é um dos

exemplos.

O princípio da solidariedade é norma jurídica, mas, como se constatou

no trabalho, não se adstringe a esse princípio, podendo a solidariedade aparecer

no meio jurídico ainda na sua forma pura. Assim, não é preciso a positivação do

princípio da solidariedade para o ordenamento jurídico conter a solidariedade, até

porque ela também se impõe enquanto norma moral, como também, uma vez

positivado o valor solidariedade em forma de princípio, ele continua ativo no

mundo jurídico, tendo todas as aplicações já comentadas, principalmente nessa

concepção atual pós-positivista do Direito. Importante perceber que a

solidariedade tendo sido positivada no princípio da solidariedade, esse poderá

apresentar-se enumerando diversos deveres, refere-se inclusive aos deveres

decorrentes das conferências de direito subjetivo ou de direito objetivo que podem

ser aplicados como resultado direto de sua normatização/positivação ou como

resultado indireto, quer dizer, que provenham de princípios ou regras que tenham

o conteúdo orientado pelo princípio da solidariedade, mas que não sejam ele

exatamente.

Há de se atentar que não se pode mais falar que seria característica

exclusiva do direito natural a busca do aperfeiçoamento, mas de todo o Direito, e

isso é constatado através da mutabilidade influenciada pelos valores. Pois esses

motivam o Direito a se desenvolver em busca de uma proximidade cada vez
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maior à perfeição, o que, claro, não impede que erros ocorram, porém a

superação e tentativa de corrigi-los estará sempre ativada.

Com isso, percebe-se quão importante fora entender que a

solidariedade é um valor, como também uma norma jurídica. E ambas as

naturezas não se confundem; contém cada uma características próprias muito

bem delimitadas, inclusive aplicação e efeitos diferentes, a exemplo,

espontaneidade e voluntariedade versus a obrigatoriedade de sua observância;

imposição ou não de deveres; a relativização, dentre outros. Sendo que o mais

importante nessa pesquisa é a aplicação jurídica de um valor, ou seja, a aplicação

do valor enquanto elemento do Direito, a qual, como se abordou, se sobre as

normas e sobre os fatos, ou na sua normatização, quer dizer, na sua

transformação em norma jurídica, geralmente em princípio que, como já ficou

registrado, nesse caso, há uma relativização do valor; esse sofre uma limitação

própria das restrições a que uma norma terá de seguir, a exemplo, a equiparação

a outros valores adotados pelo ordenamento jurídico, como também a

necessidade de descrição de condutas, ainda que essa seja só efetivada em uma

situação concreta, como no caso de uma sentença, ou da práxis do próprio

indivíduo, que por si só define como melhor realizar aquela previsão legal.

Já quanto à solidariedade norma moral, brilhantemente definida por

Dürkheim, terá menor ênfase nessa pesquisa, dado ser a solidariedade, mas não

menor importância, uma vez que é uma ponte, um caminho trilhado a se chegar

do valor à norma jurídica. Como aspectos que merecem destaque, vem

inicialmente o momento de caracterização de deveres atrelados à solidariedade;

em seguida, frisa-se que, como dever geral, identifica-se a denominada função

social, a qual, assim como explicitado para os demais deveres das normas

jurídicas, caracteriza-se pela multiplicidade de formas que são adequadas aos

fatos e aos sujeitos a que se direciona; e como último aspecto a se enfatizar,

indica-se a própria relevância com que o Direito recebe a Moral, isto é, a Moral

quando absorvida pelo Direito, torna-o mais puro, pois a Moral é identificada por

reconhecer os valores enquanto absolutos e buscar incorporá-los nas condutas

humanas.
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Assim, a solidariedade moral não teria sido tão frisada nessa pesquisa,

pois, seguindo a tendência atual do movimento pós-positivista, o próprio Direito

incorporou meios e técnicas para se tornar mais puro, ou mesmo mais próximo à

moral, sem que fosse uma intenção isolada de alguns juristas. Dessa forma, é

como se todos os aspectos identificados na solidariedade enquanto norma moral

tivessem sido assumidos pelo Direito, e que somados às características próprias

do Direito, como a heteronomia, no caso da Moral, o que a caracteriza é a

autonomia; quer dizer, a “sanção” interna feita pelo próprio autor da não-

observância da norma, ainda que por uma influência externa da sociedade, mas,

mesmo assim, adstrita à consciência do indivíduo, assim, com o estudo da

solidariedade enquanto norma jurídica se reproduzem as características da

solidariedade enquanto norma moral, porém acrescida de uma maior efetividade,

principalmente, bem como de características nascidas da própria inserção a um

Ordenamento Jurídico específico, a exemplo a CF/88 e toda a sua carga estatal.

Por fim, pode-se definir a solidariedade como sendo originariamente

um valor o qual se caracteriza por ser um guia, uma inspiração que direciona as

pessoas a viverem em sociedade e nela se manterem e manterem a própria

sociedade. Apresenta-se como uma virtuosidade daquele que inspirado nela se

conduz. Bem como é o conteúdo da solidariedade enquanto norma social. E como

norma social é tanto norma moral, identificada como aquela que aduz deveres de

desempenhar um papel em prol da própria sociedade, a denominada função

social, que se reflete na cooperação entre os indivíduos que devem agir com

complementaridade, e não com contraditoriedade, bem como em respeito aos

demais membros da sociedade, tendo em vista que atingi-los é o mesmo que

estar atingindo a sociedade, pois eles são uma parcela dela. Enquanto como

norma jurídica, a solidariedade se destaca enquanto princípio que vem arrazoar o

próprio Estado, tendo em vista ser o modelo de sociedade que o Direito estaria a

compor. E interessantíssimo é perceber que esse princípio estaria atuando de

forma a transformar o próprio Estado, pois delega deveres também à sua pessoa,

já que o Estado tem como diferencial das demais sociedades estar personificado.

Assim, destaca-se que a solidariedade é originariamente valor, que sua

carga axiológica é repassada à norma moral, somando-se a essa carga deveres
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direcionados aos indivíduos membros da sociedade. E que a norma jurídica é o

somatório da norma moral às adaptações essencialmente jurídicas e em destaque

o dever direcionado ao Estado, além daqueles deveres dos demais membros.

5.2 PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE:

CARACTERIZAÇÃO, APLICAÇÃO, EFEITOS E

EXEMPLIFICAÇÃO

5.2.1 Caracterização e Aplicação

Como se estudou, fez-se questão de registrar na pesquisa que os

Estados são espécies de sociedades políticas. Seu vínculo é jurídico e como se

veio desenvolvendo ao longo do estudo, a solidariedade é o fator da coesão. É o

princípio da solidariedade que enuncia deveres jurídicos ao Estado para com seus

membros e dos seus membros para com os demais membros individualmente e

para com seus membros enquanto coletividade.

Acontece que o princípio da solidariedade pode exigir condutas

especificadas e essa é a carga que será somada ao princípio quando da

juridicização da solidariedade norma moral. Observar-se-á que o princípio da

solidariedade poderá determinar vários deveres, mas que os deveres

determinados seguirão uma certa coerência e conformidade diante de cada

modelo estatal. Quer-se dizer que as condutas por ele impostas, seja somente na

interpretação/aplicação da norma, ou seja explicitada desde o início no enunciado

normativo expresso, irão variar de acordo com o modelo estatal, a ponto de na

verdade construir o modelo. Atenção! Não se quer com isso abrir margem para

justificar qualquer coisa com o princípio da solidariedade. Pois, lembra-se o

fundamento do princípio da solidariedade, o seu nascedouro é o valor

solidariedade enquanto virtude característica própria de relacionamentos

interpessoais. Essas condutas seriam, por exemplo, deveres – dever-ser –,
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evidentemente, a serem cumpridos pelo próprio Estado, um Estado Solidarista,

essencialmente. Então, essas poderiam variar conforme o modelo estatal

adotado até se apontar um modelo estatal ideal que o princípio da solidariedade

tivesse incorporado, uma enumeração de deveres tidos por essenciais à

manutenção da humanidade e convivência pacífica, harmoniosa, fraternal, agora

entre as sociedades e seus indivíduos. Mas que esse Estado Solidarista assim

desenhado – utópico, provável – fosse um objetivo a ser conquistado dia-a-dia

pelo próprio Estado Social, o qual já tem como fundamento o princípio da

solidariedade.

Então, o princípio da solidariedade é uma norma jurídica. Como tal,

vem determinar deveres, dentre os quais, se destacam como característica

própria da norma jurídica solidária aqueles deveres direcionados à aplicação, à

execução pelo Estado. Mas qualquer Estado poderia estar submetido ao princípio

da solidariedade ou mesmo a outras normas jurídicas solidárias. Mas o princípio

da solidariedade tem uma característica sui generis, incorporada do valor

solidariedade, que é a de transformar o Estado e adequá-lo ao modelo que ele

enquanto princípio tradutor da realidade social apura na própria sociedade e

“descreve” ao Estado, o qual se denomina fundamentalidade. Assim, com o

passar do tempo, aquelas simples normas jurídicas solidárias vão tomando

espaço, já que também incorporaram a mesma característica transformadora e de

difusão oriunda do valor solidariedade. Então, vão proliferando a ponto de

exprimirem o princípio da solidariedade, que, por sua vez, vai galgando espaço e

relevância no Estado, de tal forma que ele é adotado como fundamento do próprio

Estado. Aqueles Estados que adotarem o princípio da solidariedade como

fundamento são denominados nessa pesquisa de Estados Solidaristas.

Afirma Martín que o princípio da solidariedade é fundamento do Estado

Social:

Frente a lo que ocurre en el sistema constitucional liberal, el
constitucionalismo del Estado social se configura como um
constitucionalismo estructuralmente solidário, o, lo que es lo
mismo, la Solidaridad aparece como el principio
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constitucional definitorio y fundante de este
constitucionalismo del Estado social.192

O aspecto predominante que vem promover o Estado Social como uma

semente, um prenúncio do Estado Solidarista, bem como coloca esse

denominado Estado Solidarista como um ideal a ser perseguido, mas na realidade

um Estado utópico, é o seu fundamento jurídico, o princípio da solidariedade, que

se apresenta em constante estágio de evolução e que deve evoluir em direção à

moral e à maior efetividade do seu objetivo primordial, a conservação da

sociedade. Quer dizer, visualizar uma ordem jurídica de um Estado coincidente

com os aspectos virtuosos “pregados” pela moral é algo provavelmente fruto de

sonhos; mesmo assim, é um modelo que se almeja no mais profundo “eu”. E

acrescentar condutas/deveres a serem exigidos de todos os membros da

coletividade, inclusive do próprio Estado, é uma forma de melhor viabilizar o que

Dürkheim já enxergava, a função social de cada um, mas funções

complementares e não opostas, como ele designa, funções solidárias.

Portanto, conclui-se que o princípio da solidariedade tem maneiras de

se apresentar que determinam diversos aspectos do Estado o qual é nomeado

por Estado Social. Sendo que tanto a sociedade quanto os Estados estão em

evolução e os anseios alteram inclusive as necessidades humanas, tem-se que o

princípio da solidariedade poderá adotar alguns novos deveres, de forma que o

denominado Estado Social possa ser aperfeiçoado a ponto de se transformar em

um novo modelo estatal, mas que permanecerá semelhante ao Estado Social o

seu fundamento, que também será o princípio da solidariedade, ainda que em um

estágio mais evoluído.

E o que virá a se caracterizar permanentemente como princípio da

solidariedade, essa norma jurídica solidária que enumera diversos deveres –

enfatiza-se, deveres quer significar a outra face de direitos –, mas que sofrem

mutações no tempo e no espaço devido às alterações na realidade axiológica e

cultural das sociedades, serão:

192 MARTÍN, Carlos de Cabo. Teoria constitucional de la solidaridad. Madrid: Marcial Pons, 2006,
p. 45.
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a) a necessidade de priorização da coletividade, de forma que as

condutas tomadas visem à perpetuação da espécie em primeiro

lugar;

b) em segunda instância, a convivência pacífica e de forma que se

mantenha e se obtenha um progresso;

c) em seqüência, a dignidade da pessoa humana, priorizando-se a

individualidade de seus próprios membros, portanto a igualdade que

favorece o respeito e a liberdade, que favorece a individualização de

cada um;

d) depois, a divisão dos bens e das tarefas, de forma a atender uma

função social.

Deve-se atentar que esses aspectos se direcionam indistintamente à

sociedade, indivíduos versus coletividade, ou ao Estado em prol da coletividade,

no caso da fundamentalidade. Importante perceber também que, assim como se

apresentam as necessidades humanas em rotatividade, essas estão apontadas

conforme uma hipótese de extremo risco para a humanidade, pois, supondo que

alguns desses aspectos estariam controlados, seria apresentada outra ordem,

como por exemplo:

a) a dignidade da pessoa humana, com igualdade e liberdade;

b) a função social a ser atendida tanto na divisão dos trabalhos como

dos bens;

c) a convivência em sociedade buscando sua manutenção e

prosperidade sempre de maneira pacífica.

Essa série de aspectos pode ser mais bem identificada no

ordenamento jurídico brasileiro a partir da Constituição. Mesmo assim, existem

alguns aspectos gerais; evidentemente, refletem a rotatividade também presente

na pirâmide hierarquia das necessidades, desenvolvida por Maslow,

anteriormente comentada.

No entanto, é de suma importância perceber que o papel desenvolvido

pelo princípio da solidariedade é um tanto diferenciado dos demais princípios. Ele
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aponta características de superioridade, pois essa seqüência que o caracteriza, a

qual é rotativa, representa critérios a serem observados quando da aplicação de

outras normas. Portanto, o que se tem denominado de princípio da solidariedade

se caracteriza como uma metanorma, como um postulado normativo aplicativo,

como já definido no primeiro capítulo.

Agora, se esclarece que existem duas modalidades de postulado

quanto à aplicação, que seriam o de uso específico e o de uso inespecífico. O

postulado da solidariedade se caracteriza como um postulado normativo aplicativo

específico. Pois, essas duas modalidades se diferenciam em razão de a primeira

identificar as relações a que deve ser aplicada. Assim, o postulado da

solidariedade é de uso específico, pois ele indica os binômios que são

verdadeiros critérios de elucidação pacífica de conflitos a serem empregados

através de outros instrumentos normativos.

São então esses os critérios definidos pelo postulado da solidariedade

que os caracteriza como sendo de uso específico:

a) coletividade-individualidade;

b) igualdade-liberdade dos membros no desempenho dos direitos-

deveres;

c) manutenção-desenvolvimento da espécie;

d) interesses particulares-públicos analisados na função social da

divisão do trabalho;

e) a divisão de tarefas e/ou funções complementares similares-

distintas;

f) distribuição e tolerância de encargos-benefícios.

Todos são de análise obrigatória, devendo-se buscar uma aplicação o

mais equilibrada e justa possível. Mas a seqüência apontada pode ser alterada,

bem como um dos pólos de cada um dos binômios pode ser privilegiado em

relação ao outro, contanto que ambos sejam denotados quando da aplicação.

Veja o que ensina Ávila quanto aos postulados inespecíficos e

específicos:
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Os postulados não funcionam todos da mesma forma. Alguns são
aplicáveis independentemente dos elementos que serão objeto de
relacionamento. [inespecíficos]

[...] os postulados normativos [específicos] exigem o
relacionamento entre elementos específicos, com critérios que
devam orientar a relação entre eles. Também são postulados
normativos formais, mas relacionados a elementos com espécies
determinadas, razão pela qual são denominados, neste estudo, de
postulados específicos.193 [Comentário não original].

Ainda que se tenha concluído ser o princípio da solidariedade

tecnicamente um verdadeiro postulado, toma-se a liberdade de utilizar a

linguagem mais comum do mundo jurídico. Portanto, continuar-se-á denominando

princípio da solidariedade, ao invés de postulado da solidariedade, a exemplo dos

demais postulados que são indistintamente denominados por princípios, como: da

ponderação, da concordância prática, da harmonização, da razoabilidade, da

proporcionalidade, da igualdade. Repete-se, fica registrado que o que se tem

denominado por princípio da solidariedade é o postulado da solidariedade.

Observa-se que a solidariedade enquanto valor é permanente na

sociedade. A sociedade, como verificou Dürkheim, independente do modelo

assumido, também está sempre a expressar a solidariedade como norma moral,

até porque as pessoas passam a depender umas das outras. Já enquanto norma

jurídica, nem sempre será encontrada com a mesma intensidade, nem com a

mesma relevância. Veja, como se verificou, com as análises somando-se às

características da solidariedade é impossível não existir solidariedade, até

mesmo, o Direito sempre está a determiná-la.

Contudo, o Estado Liberal fora identificado como o Estado da

Insolidariedade. Quer-se dizer com isso que a solidariedade não foi tomada como

fundamento daquele modelo Estatal, até porque aquele não tinha como finalidade

central ser provedor, assim, não assumindo deveres para com a comunidade. No

entanto, as pessoas entre si assumiam relações de solidariedade, as quais seriam

previstas em normas jurídicas. A exemplo, os próprios contratos têm natureza

solidária, pois retratam uma situação na qual as pessoas se combinam de forma a

protegerem seus interesses, sem que com isso venham a desrespeitar o interesse

193 ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 5. ed.
São Paulo: Malheiros, 2006, p. 129-130.

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

http://www.pdfdesk.com


185

de outrem; pelo contrário, buscam outro indivíduo para com ele dividirem funções

complementares, jamais contraditórias. Isto é, as pessoas, ao se pactuarem,

assumem um modo pacífico de convivência em comunidade, de forma que

privilegiam a coletividade, pois encontram mais uma forma de se relacionarem em

grupo. Bem como, respeitam a sua individualidade e a individualidade do outro,

portanto a coletividade, e, como seus membros, estão resguardados. Assim, se

constata que normas jurídicas solidárias estariam presentes no Estado Liberal,

inclusive resultando da autonomia das vontades. Então, deve-se entender a

expressão “Estado Insolidário” como aquele que não assumiu o papel de provedor

da sociedade, mas não expurga a solidariedade da sua sociedade. A

solidariedade existe e é dimensionada juridicamente dentro do Estado Liberal.

5.2.2 Efeitos da Aplicação: Universalização, Moralização

e Humanização do Direito – Soberania, Interesse Público,

Direitos Fundamentais, Princípio da Dignidade da Pessoa

Humana

Quando se volta ao princípio da solidariedade para estudá-lo no

contexto estatal, observa-se claramente que ele determina deveres, como já se

frisou, aos indivíduos e ao próprio Estado. Isso vem a refletir diretamente na

soberania, pois é um dos fatores que possibilita que um Estado tenha a

interferência de outros organismos e/ou entidades a lhe determinarem condutas.

E apesar de não serem condutas previstas em seu ordenamento jurídico, esse

Estado se sentirá impelido a cumpri-las. Isso, pois, tanto por se tratar de normas

gerais de um Direito adotado universalmente, a exemplo de algumas técnicas de

aplicação do Direito e matérias como os direitos humanos, quanto pelas próprias

características do princípio da solidariedade, as quais são as justificativas de sua

aplicação.

Veja, ainda que seu ordenamento jurídico estatal não especifique tal

situação, supondo que aquele Estado estaria a agir arbitrariamente diante dos
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fundamentos do princípio da solidariedade, esse Estado estará sujeito a sofrer

interferência de outros organismos e/ou entidades, com o fim de se evitarem tais

arbitrariedades. A interferência externa representaria para esse Estado um abalo

na sua soberania, já que ela seria o argumento de oposição erga omnes contra

qualquer tipo de interferência externa. Porém, nesta análise, deve-se levar em

consideração que essa atitude tomada por essas entidades não estará fundada

na superioridade das entidades, mas na relevância do tema. A relevância é

caracterizada pela repercussão das conseqüências em outras sociedades que

não apenas por aquele Estado, ou seja, se aquela arbitrariedade trará

conseqüência para a sociedade humana, para a humanidade. Assim, constata-se

que o princípio da solidariedade é propagador da universalidade do Direito e não

apenas por moldar um ordenamento jurídico e o próprio Estado. Pois, é com base

no princípio da solidariedade que se fundamenta a superioridade hierárquica de

alguns interesses ou necessidades, bem como, ainda que ele não seja positivado

em determinado ordenamento jurídico, deve ser chamado a ser observado

mesmo que através do valor solidariedade, uma vez que sua juridicização é

“regra” constante do Direito como um todo – norma geral do Direito, a adoção dos

valores como elementos do Direito – e não apenas enquanto pertencente a

ordenamento jurídico específico. Logo, esse princípio deve ser aplicado em prol

de toda a humanidade. E quando se fala em toda a humanidade, quer-se frisar

que não se distinguem subgrupos, que, para o caso, seriam os Estados com suas

soberanias. Mas a justificativa da sua aplicação deve conter todos aqueles

aspectos que o caracterizam, bem como levar em consideração que o próprio

Estado pode estar aplicando o princípio da solidariedade em defesa daquela

sociedade. Então, os interesses de ambas as sociedades, Estado e Humanidade,

devem ser sopesados. Uma vez que, quando se situa o tema indivíduo nas

características do princípio da solidariedade, pode e deve ampliar-se para

subgrupos, ou pequenas coletividades, ou melhor ainda, associações, pois, sejam

os indivíduos ou sejam as associações, todos são componentes da coletividade

total. Claro que não se deve confundir a proteção aos componentes com a

proteção a interesses individuais.

Observa-se que o princípio da solidariedade deve proteger o interesse

público – conceito trazido em tópico anterior – e esse será de todos os aspectos

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

http://www.pdfdesk.com


187

apresentados até agora aquele que mais proximidade teria de um sinônimo,

principalmente por, nesse momento, estar-se analisando não mais a solidariedade

valor, a qual é muito ampla, mas apenas a solidariedade princípio, o qual é a

norma jurídica solidária mais ampla; é verdade, porém, enquanto comparada ao

valor, é relativa, limitada às próprias técnicas jurídicas.

Quando se busca novamente trazer à tona o conteúdo da

solidariedade, conclui-se que ela está constantemente enumerando deveres de

progresso, de pacificidade, que tanto fazem com que a coletividade seja protegida

e cada um de seus membros individualmente também tenha resultados morais

visíveis. O princípio da solidariedade é um princípio que motiva o Direito a se

espelhar na moral e, assim, cada vez mais, adotar para si regras morais, ou seja,

a elas dar juridicidade. Quer dizer, o princípio da solidariedade é fomentador da

moralização do Direito.

Além desse aspecto, da moralização, por essa mesma constatação, há

de se concluir que o princípio da solidariedade é fomentador da humanização do

Direito, uma vez que ele toma como uma preocupação a dignidade da pessoa

humana e todos os seus demais direitos fundamentais, que serão inclusive

formadores da sua personalização. Sua contribuição para a humanização do

Direito se transpõe à prática, às condutas tomadas por cada sujeito, as quais são

sempre voltadas à integração, ao respeito, ao amor. Assim, o Direito é traduzido

em comportamentos virtuosos. O princípio da solidariedade é mais um

instrumento para enfatizar e ampliar a aplicação no mundo jurídico desses

aspectos que tornam o Direito mais humano.

Então, ressalta-se que o princípio da solidariedade também se

caracteriza por ser fomentador da moralização e humanização do Direito. Não

que seja ele a única ou a primeira causa para isso, mas quer-se dizer que ele

integra perfeitamente esse contexto.

Constata-se ainda que, se o princípio da solidariedade tem como

característica dirigir-se ao respeito à dignidade da pessoa humana, como já foi

destacado, quer-se com isso afirmar que o princípio da dignidade da pessoa

humana é um subprincípio contido, obrigatoriamente, no princípio da

solidariedade. Acrescenta-se que, se muitos jurisconsultos se referem ao princípio
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da dignidade da pessoa humana como sendo mais o importante, o primordial, em

uma escala de preferência dentre outros princípios, deve-se então concluir que

mais importante ainda seria o próprio princípio da solidariedade, pois este tanto

destaca a necessidade de observância do princípio da dignidade da pessoa

humana, como ele próprio apresenta-o em sua inteireza no seu conteúdo jurídico.

Aliás, o princípio da solidariedade é também, em alguns modelos de Estados, o

fundamento do próprio Estado. Assim, para esses Estados Solidaristas, sem

sombra de dúvida, em uma escala de preferências, com certeza o princípio da

solidariedade estaria em preferência em relação ao princípio da dignidade da

pessoa humana.

5.2.3 Exemplificação: Documentos Jurídicos

Como já se mencionou, o valor solidariedade foi divulgado

historicamente com a Revolução Francesa, cujo lema era “Liberté, egualité et

fraternité” (liberdade, igualdade e fraternidade). lembra-se: solidariedade é palavra

sinônima de fraternidade. Seria de esperar que o documento precursor de toda

uma geração de direitos no âmbito da solidariedade fosse a Declaração Universal

dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789. Contudo, a doutrina aponta como

o documento marco a Declaração Universal dos Direitos Humanos, datado de

1948. Ver-se-ão as razões.

A abrangência da Declaração Universal dos Direitos do Homem e do

Cidadão, de 1789, quanto ao valor solidariedade, fora ainda muito tímida. O foco

principal foi a liberdade, aludindo-se também à igualdade, os dois valores que

“antecediam” a solidariedade. Acontece que não há momento em que o texto se

refira ao lema, nem ao longo se expressa o termo fraternidade.

Esse documento teve o caráter de exortação, até por não ter sido

aprovado pelo rei. A França narra uma história a partir da qual seus documentos

jurídicos vão-se adaptando passo a passo à nova realidade. Assim, em poucos

anos, têm-se outras declarações de direitos cujas constituições passam a compor.

Foram inúmeros os documentos. Trazem-se alguns documentos, ou melhor,
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trechos desses, por assim dizer, documentos contemporâneos da revolução e,

finalmente, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Em termos práticos,

essas que se seguem foram as principais contribuições quanto ao valor

solidariedade resultado dessa evolução.

A Declaração de 1789 como sendo o resultado prático da Revolução

Francesa, que ocorria ainda na efervescência do povo, deve ser analisada sob o

foco do lema da revolução, isto é, deve ser procurada em seu conteúdo a

manifestação dos valores componentes do lema.

Assim, apesar de não conter expressamente o termo solidariedade, há

de se entender fraternidade como sinônimo. Esses são os trechos ou expressões

dos quais se extrai a manifestação do valor solidariedade impregnado nos

documentos.

Esse documento teve o caráter de universalidade, até então inédito.

Com isso, tudo que nele estiver contido, ainda que não seja imediatamente

referente à universalidade, assume esse caráter, ao menos na conotação de que

não se direcionava unicamente ao povo francês daquele momento histórico.

Pretendeu-se ser um marco grandioso, tanto quanto o próprio cristianismo. O

intuito era com isso mostrar que seu conteúdo não se restringia ao tempo do

Ordenamento Jurídico vigente, nem tampouco aos limites territoriais do seu

Estado. A Declaração era voltada aos direitos de qualquer homem, em qualquer

tempo, não importava se era francês ou italiano, somente que a pessoa era digna

de direitos. O conteúdo, logo, perduraria pelos tempos, sobreviveria às quebras

de regime estatal. O previsto, o pretendido, aconteceu. Até hoje se faz referência

àquele documento, em qualquer nação, em qualquer tempo. A exemplo, tem-se o

caso em estudo, que difere a mais de dois séculos e em outro continente.

Interessante perceber que a universalidade foi evidenciada na

solidariedade e através dela. Assim a universalidade passa a estar atrelada à

idéia de solidariedade. Com essa idéia começa a se sentir que a solidariedade

precisa ser defendida e buscada. Não basta manter uma vivência ordinária. A

sociedade, para se manter, e essa manutenção representar um desenvolvimento,

a solidariedade deve ser ardentemente perseguida. Enxerga-se que os limites

estatais não devem ser barreiras a se sobreporem à solidariedade. A
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solidariedade deve ser buscada não apenas na sua comunidade. O âmbito de

atuação da solidariedade deve ser ampliado para a solidariedade entre

comunidades, já que a sociedade se subdivide constantemente, formando novos

grupos e subgrupos. O Estado será aqui o maior referencial de comunidade. A

solidariedade, então, deve existir entre os Estados. Tudo isso porque se percebe

que a solidariedade é valor que se volta à comunidade completa, ou seja, a

solidariedade é voltada aos homens em geral. A solidariedade é voltada a toda a

humanidade. Essa realidade já existia, mas foi a partir da estipulação por esse

documento que se começou a atentar para essa característica desse valor.

A solidariedade é documentada nessa Declaração através da

referência e proteção que traz ao povo de um Estado. O termo cidadão aparece

para demonstrar a quebra com o Antigo Regime, já que, no absolutismo, a

população era vista como súditos e o rei como soberano. Com a declaração, se

proclamava o homem como cidadão, como um ser passivo de direitos e não

apenas obrigações, como se denotava quanto aos súditos. E a população

formava um povo, uma nação, quer dizer, a coletividade formava um corpo e esse

corpo passa a ser identificado como soberano. Nesse aspecto se pauta a

solidariedade; o Estado se volta àqueles para os quais surgiu o Estado, se volta

para seu povo. Assim, o povo passava a deter o poder de soberania, isto é,

nascia a soberania popular.

O conceito de soberania evolui a partir da declaração francesa de

1789, passa a ter a conotação de “soberania popular”. A conseqüência é a

absorção pelo Estado dos fundamentos da origem da sociedade. Ora, a

sociedade e, conseqüentemente, o Estado surgem com a finalidade de

conservação da humanidade. E são esses homens que vêm a formar um corpo

único, uma massa amórfica, e é essa multidão que contém todos os poderes que

são defesos pelo Estado. Contudo, o Estado tem um representante, um

governante, que deveria ser apenas um administrador dos interesses dessa

coletividade. Porém, ele passa a usurpar para si todo o poder, todos os direitos

inerentes àquela coletividade. Com a denotação de que a soberania é do povo, a

soberania é da nação, se remete ao momento do pacto social. Logo, concebe-se

toda uma devolução à coletividade de seus direitos, de seus poderes, os quais
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àquele momento eram especificados. Daí se falar que a soberania é sinônima da

solidariedade, inclusive fazer, como pretendia Clóvis Beviláqua, que os termos

fossem substituídos no texto constitucional brasileiro. Assim, ter-se-ia

solidariedade nacional, ao invés de soberania nacional, pois a solidariedade,

como se demonstrou, é o valor que move os indivíduos a se unir em sociedade.

Esses quadros abaixo demonstram esquematicamente como foi a

evolução nos principais documentos194.

QUADRO 3 – DA DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS DO HOMEM E

DO CIDADÃO, DE 1789

EXCERTOS QUE MANIFESTAM O VALOR

SOLIDARIEDADE

INTERPRETAÇÃO DAS MANIFESTAÇÕES

DO VALOR SOLIDARIEDADE

* “a fim de que essa declaração,

constantemente presente a todos do corpo

social, possa lembrar-lhes sem cessar seus

direitos e deveres”;

A declaração está voltada a toda

coletividade.

* “a fim de que as reclamações

dos cidadãos, fundadas em princípios simples

e incontestáveis, redundem sempre na

manutenção da Constituição e na felicidade

de todos”;

A declaração está voltada à

manutenção do Estado e das pessoas que

compõem a sociedade.

* “Artigo Primeiro. Os homens

nascem e permanecem livres e iguais em

direitos. As distinções sociais só podem

fundar-se na utilidade comum.”

Só a coletividade pode vir a se

sobrepor ao indivíduo.

* “Art. 2. A finalidade de toda

associação política é a conservação dos

direitos naturais e imprescritíveis do

homem. Tais direitos são a liberdade, a

propriedade, a segurança e a resistência à

A finalidade de manter-se

associado e formas que levam os membros a

se voltarem à sociedade como um todo, ou se

voltarem para qualquer membro

indistintamente.

194 Todos os textos legais foram retirados da obra a seguir referida, a partir dos quais se deu a
escolha de tópicos especiais e se acrecentaram análises: COMPARATO, Fábio Konder. A
afirmação histórica dos direitos humanos. 4. ed. rev.e atual. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 153-168.
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opressão.”

* “Art. 3. O princípio de toda

soberania reside essencialmente na Nação.

Nenhuma corporação, nenhum indivíduo pode

exercer autoridade que dela não emane

expressamente.”

O vínculo nacional é uma forma

de coesão.

* “Art 5. A lei não pode proibir

senão as ações prejudiciais à sociedade.

Tudo o que não é defeso em lei não pode ser

impedido, e ninguém pode ser constrangido a

fazer o que ela não ordena.”

A sociedade é protegida pelo

Direito.

* “Art. 12. A garantia dos direitos

do homem e do cidadão carece de uma força

pública; esta força é portanto, instituída em

proveito de todos, e não para a utilidade

particular daqueles a quem é confiada.”

A interação indivíduo e

coletividade, ou melhor, uma

complementaridade entre ambos.

* “Art. 13 Para a manutenção da

força pública e para as despesas da

administração, é indispensável uma

contribuição comum; ela há de ser

igualmente repartida entre todos os

cidadãos, na medida de seus recursos.”

O ônus da inserção do homem na

sociedade é dividido entre seus membros.

QUADRO 4 - DA DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS DO HOMEM E

DO CIDADÃO, DA CONSTITUIÇÃO DE 1791

EXCERTOS QUE MANIFESTAM O VALOR

SOLIDARIEDADE

INTERPRETAÇÃO DAS MANIFESTAÇÕES

DO VALOR SOLIDARIEDADE

* “Será criado e organizado um

estabelecimento geral de Assistência

Pública, para educar as crianças

abandonadas, ajudar os enfermos pobres e

fornecer trabalho aos pobres válidos que não

tenham podido encontrar.”

A implantação da assistência

pública, assistência social, como é

denominada aqui no Brasil.
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QUADRO 5 - DA DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS DO HOMEM E

DO CIDADÃO, DA CONSTITUIÇÃO DE 1793

EXCERTOS QUE MANIFESTAM O VALOR

SOLIDARIEDADE

INTERPRETAÇÃO DAS MANIFESTAÇÕES

DO VALOR SOLIDARIEDADE

* “Artigo Primeiro. A finalidade da

sociedade é a felicidade comum. O governo

é instituído para garantir ao homem a

fruição de seus direitos naturais e

imprescritíveis.”

Traz-se uma definição do que seja

o valor solidariedade.

* “Art. 2. Esses direitos são a

igualdade, a liberdade, a segurança, a

propriedade.

A segurança será decorrência da

solidariedade.

* “Art. 4. A lei é a expressão livre

e solene da vontade geral; ela é a mesma

para todos, quer proteja, quer puna; ela só

pode ordenar o que é justo e útil à

sociedade; ela só pode proibir o que lhe é

nocivo.”

Demonstra como o Direito pode

ser instrumento de aplicação da solidariedade.

* “Art.8 “A segurança consiste

na proteção, concedida pela sociedade a

cada um de seus membros, para a

conservação de sua pessoa, de seus direitos

e de suas propriedades.”

Explica melhor como a segurança

traduz a solidariedade.

* “Art. 21. A assistência pública

é uma dívida sagrada. A sociedade deve

sustentar os cidadãos infelizes, dando-lhes

trabalho, ou assegurando os meios de

subsistência aos que não estejam em

condições de trabalhar.”

A assistência social se traduz na

cooperação mútua de toda a sociedade para a

manter os seus demais membros que tenham

alguma dificuldade de acompanhar o

desenvolvimento do grupo.

* “Art. 23. A garantia social

consiste na ação de todos, para assegurar

a cada qual a fruição e a conservação de

seus direitos; essa garantia repousa na

A soberania nacional já foi tida por

alguns doutrinadores como palavra sinônima

da própria solidariedade. O texto ao lado

mostra como ela pode ser decorrência ou ser
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soberania nacional.” uma representação da solidariedade.

* “Art. 25. A soberania reside no

povo; ela é uma, indivisível, imprescritível e

inalienável.”

O povo é a coletividade e a

soberania, o vínculo jurídico, ambos elementos

do Estado, identificados, respectivamente,

como objeto e como resultado da solidariedade

no Estado.

* “Art. 33. A resistência à

opressão é a conseqüência dos demais

direitos do homem.”

Forma que se busca para

conservar a solidariedade.

* “Art. 34. Há opressão contra o

corpo social, quando um só de seus

membros é oprimido. Há opressão contra

cada membro, quando o corpo social é

oprimido.”

A exemplo do lema dos “lendários

Mosqueteiros”: “um por todos e todos por um”,

quer-se demonstrar o entrelaçamento da parte

com o todo e vice-versa. Assim, a coletividade

não existe sem os membros, nem os membros

se manterão sem a sociedade.

QUADRO 6 - DA DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS E DEVERES DO

HOMEM E DO CIDADÃO, DA CONSTITUIÇÃO DE 1795

EXCERTOS QUE MANIFESTAM O VALOR

SOLIDARIEDADE

INTERPRETAÇÃO DAS MANIFESTAÇÕES

DO VALOR SOLIDARIEDADE

DOS DIREITOS

* “Art. 4. A segurança resulta do

concurso de todos, para assegurar os

direitos de cada qual.”

A cooperação mútua como fator

de desenvolvimento dos membros.

* “Art. 17. A soberania reside

essencialmente na universalidade dos

cidadãos.”

A abrangência de todos como

integrantes da sociedade.

DOS DEVERES

* “Artigo Primeiro. A Declaração

dos direitos contém as obrigações dos

legisladores: a manutenção da sociedade

A manutenção da sociedade

como fator de existência da própria sociedade.
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exige que os seus componentes conheçam

e cumpram, por igual, os seus deveres.”

* “Art. 6. Aquele que viola

abertamente as leis declara-se em estado

de guerra contra a sociedade.”

A lei será a tradução do Direito

em defesa da sociedade; serviços prestados

em nome e imposição da coletividade.

* “Art. 7 Aquele que, sem infringir

abertamente as leis, as elude com astúcia ou

destreza, fere os interesses de todos: ele se

torna indigno da benevolência e da estima

geral.”

O Direito é o instrumento para a

efetivação da solidariedade, como será

demonstrado mais adiante, bem como é

reflexo da vontade coletiva.

* “Art. 9. Todo cidadão deve

seus serviços à pátria e à manutenção da

liberdade, da igualdade e da propriedade,

sempre que a lei o convocar para defendê-las.”

Serviços prestados à comunidade

são um dos exemplos de conservação da

sociedade.

5.3 ESTADO SOLIDARISTA

Bonavides já identifica uma evolução do Estado de Direito. A seqüência

seria o Estado Liberal, o Estado Social e o Estado Democrático Participativo, que,

como ensina Bonavides, seguem um aperfeiçoamento, assim, o último guardando

características tanto do primeiro como do segundo. Observe:

Não há propriamente uma ruptura no tempo tocante ao teor
dessas três formas imperantes de organização estatal, senão
metamorfose, que é aperfeiçoamento e enriquecimento e
acréscimo, ilustrados pela expansão crescente dos direitos
fundamentais bem como pela criação de novos direitos.195

Nessa seqüência, percebe-se que o Estado passa a adotar certos

aspectos necessários à manutenção do próprio Estado. O primeiro aspecto é o da

legalidade e conseqüente limitação do poder político através, dentre outros

195 BONAVIDES, Paulo. Teoria do Estado. 4. ed. revista e ampliada. São Paulo: Malheiros
Editores, 2003, p. 29.
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aspectos, da enunciação dos direitos individuais. Então, de forma sucinta, pode-

se dizer que esse é o primeiro passo a tornar esses modelos como Estados de

Direito. E toda a seqüência adota os direitos individuais, depois segue-se a

separação dos poderes, uma delimitação do que venha a ser a liberdade, como o

entendimento de que a propriedade privada deveria atender a uma função social,

a exigência de uma interferência maior do Estado, apresentando-se como Estado

Provedor do bem-estar social, promovendo, por exemplo, a saúde, a assistência.

A democracia se amplia com a universalidade do voto, a possibilidade de um

indivíduo de qualquer das classes ser votado, institutos de uma participação

popular, quando indireta. De tudo isso se extrai que os modelos de Estado

mudaram, porém certos aspectos perduraram, ficaram arraigados, passaram a

compreender aquilo que a sociedade, cujo Estado estava voltado, assumiu como

necessário à manutenção da própria sociedade.

Veja, aqui não se deve também confundir com os interesses de

manutenção de um Estado, de um modelo implantado de Estado, mas a

sociedade enquanto grupo, ou até mesmo enquanto povo, enquanto nação. Quer-

se dizer que o modelo de Estado pode mudar, mas a sociedade adota aspectos

como essenciais, necessários, e aqueles perduram nos diversos modelos de

Estado, com maior ou menor semelhança aos aspectos originais. E quando se

detectarem essas permanências, pode-se falar de evolução, de aperfeiçoamento

dos institutos e conseqüente aperfeiçoamento do Estado.

Como já se frisou, o Estado Social é denominado uma síntese entre o

Estado Liberal e o Estado Socialista. Síntese adotada na maioria dos Estados

atuais, sem que eles tivessem sido antes socialistas.

No Estado Social, identifica-se o princípio da solidariedade como sendo

seu fundamento; portanto, é considerado um modelo estatal solidarista.

A fórmula que o identificou foi o somatório da liberdade inerente ao

indivíduo e sua definição como sujeito de direitos, que se destacam no Estado

liberal, sofrendo adaptações para unir-se aos outros aspectos, como a igualdade,

destaque do Estado socialista, que vem a privilegiar a coletividade. São também

ressaltados os deveres, que traduzem a função social.
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Então, o equilíbrio entre os binômios liberdade-igualdade, direitos-

deveres, individualidade-coletividade, a inclusão da vontade coletiva nas

legislações e decisões estatais viabilizadas pela democracia, a busca da

harmonização dos conflitos como fator de permanência da convivência em

sociedade e a manutenção das espécies.

Observam-se como deveres do Estado:

a) direcionar o comportamento dos indivíduos seja ditando deveres,

seja motivando-os a praticá-los;

b) proteger os indivíduos, inclusive resguardando direitos;

c) assumir encargos como provedor dos indivíduos, principalmente em

caso de extrema necessidade, bem como viabilizando formas de

manutenção da espécie para o futuro;

d) privilegiar a dignidade da pessoa humana, elemento subjetivo de

composição da sociedade;

e) decidir jurídica e politicamente com base na vontade coletiva, assim

praticando a democracia que denota o interesse público.

Verifica-se então o Estado Social como eminentemente solidarista e o

que o assegura dessa forma, ou seja, exige essa caracterização, esses deveres

por parte do Estado, é o princípio da solidariedade.

Então, a partir do momento em que se fala que o princípio da

solidariedade é o fundamento do Estado Social e que se demonstra que o Estado

de Direito Democrático-Participativo, apontado por Bonavides, é um

aperfeiçoamento do Estado de Direito Social, bem como, se ele permanece com o

princípio da solidariedade como fundamento, ambos serão exemplos de um

Estado Solidarista.

Então, ter-se-ão Estados Solidaristas na seguinte relação: Estado

Social, Estado Democrático-Participativo e o Estado Solidarista propriamente dito,

aquele identificado como utópico, ideal, pois provavelmente inatingível na prática,

mas sempre um paradigma almejado.
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Poderia até ser que a seqüência ficasse mais longa. Assim, entre o

Estado Democrático-Participativo e o Estado Solidarista propriamente dito, se

inserisse uma terceira hipótese na seqüência evolutiva, ou mesmo uma quarta

hipótese, todos como Estados intermédios, contanto que seguissem a mesma

regra, que adotassem elementos que a própria sociedade apontou como

necessários à sua evolução, ainda que com diferenças, mas que, principalmente,

demonstrassem uma evolução e não uma regressão. Isso é o aspecto da

legitimidade do Estado transportado pela própria democracia. E como segundo

requisito, que inclua o principio da solidariedade como o seu fundamento. Veja

que esse também poderá sofrer modificações, mas permanecerão aqueles

aspectos ou razões anteriormente enumerados como permanentes. Acrescenta-

se apenas que o denominado Estado Solidarista propriamente dito, ou utópico,

como dedução lógica, sempre será o último da seqüência, uma vez que ele está

sendo como eterno ideal buscado, como modelo inatingível, bem como muitas

características definidas, pois será permeado pelas mutações sociais.

Observa-se então que a democracia é instrumento presente e

necessário ao Estado Solidarista. Bem como, é inegável que o Estado

Democrático-Participativo seja um Estado Solidarista, pois seu principal

diferencial para o Estado Social é o maior desenvolvimento da democracia. Essa

conclusão também se constata através do posicionamento de Farias, brasileiro

estudioso do tema. Segue trecho: “O discurso do solidarismo jurídico pretende ser

o fundamento do Estado Democrático de Direito, ou seja, ele considera o campo

político no Estado democrático como via indispensável, a única possível, para a

realização do direito no seio de uma organização social.”196

No mais, salienta-se que, em sendo a vontade geral o fundamento da

norma jurídica197 e a democracia o acesso da vontade geral ao poder estatal e a

sua incorporadora ao mundo jurídico, então a democracia é o instrumento que

viabiliza a melhor prática do Direito. Assim, o Estado Solidarista Utópico é o

modelo ideal, pois finalmente encontra a prática da primazia do Direito. Até por

196 FARIAS, José Fernando de Castro. A origem do direito de solidariedade. Rio de Janeiro:
Renovar, 1998. p275.
197 VASCONCELOS, Arnaldo. Teoria geral do direito: teoria da norma jurídica. Edição
comemorativa dos 90 anos de Fundação da Faculdade de Direito do Ceará. São Paulo: Malheiros,
1993, p. 105.
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serem todos os Estados Solidaristas, desde o primeiro da seqüência, o Estado

social, classificados dentre os Estados de Direito. Ressalta-se, essa primazia do

Direito dá-se com o Direito em estado de perfeição, ou seja, na perfeita aplicação

da experiência fatico-juridico-axiológica.

5.4 O PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE NO ESTADO

BRASILEIRO ATUAL – CF/88

O Estado brasileiro atual constitui um Estado Democrático de Direito.

Logo, é identificado como uma fase embrionária do denominado Estado

Democrático-Participativo. Então, pode-se afirmar, com base no que fora exposto

até então, que o Estado brasileiro atual é um Estado Solidarista, quer dizer, que

tem como fundamento o princípio da solidariedade.

Como já se concluiu, a solidariedade passa a ter juridicidade, dada a

sua importância para a sociedade, bem como para o próprio Direito. E desse

ponto de partida, denota novas características, próprias do Direito, as quais

interferem no valor e regem as normas jurídicas. Por vezes é difícil diferenciar se

a atuação da solidariedade é através unicamente do valor ou da norma jurídica

solidária – essa já sofre a influência do valor solidariedade – e, enquanto norma

jurídica, se o próprio princípio (postulado normativo) da solidariedade ou se uma

norma-regra.

Ao se tratar das normas jurídicas, já ficou explícito em tópico anterior,

enquanto princípio, objetiva-se transpor todo o conteúdo do valor para à prática

jurídica. Claro, fica difícil diferenciar a atuação do princípio da solidariedade, para

a atuação exclusiva do valor sobre normas diversas. Mesmo assim, o que é de

extrema importância é identificar presença da solidariedade na Constituição. Pois

a Constituição é o centro produtor do ordenamento jurídico; de lá emanam as

normas; ela tem supremacia e força hierárquica superior a todas as demais

normas do ordenamento. A Constituição desenvolve o papel de unificadora e

limitadora do ordenamento jurídico. E é a partir dela que se extraem as
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interpretações possíveis, ou seja, a ela devem estar compatíveis. A

incompatibilidade é afastada no controle constitucional jurisdicional. Assim, estão

submetidas a esse controle tanto normas constitucionais posteriores à sua

promulgação como normas infraconstitucionais adotadas naquele ordenamento

jurídico.

A Constituição é a lei maior que define o Estado: sua estrutura, seu

papel, sua função, seus representantes e suas atribuições (competências). A

Constituição é o instrumento da sociedade de se auto-organizar definindo direitos

e deveres para si e para seus representantes. É o instrumento jurídico delimitador

do poder político. Portanto, é o principal ponto de coincidência entre Estado e

Direito. A Constituição é a formalização jurídica da organização da sociedade em

Estado.

O princípio da solidariedade é fundamento do Estado Social e todos os

demais Estados Solidaristas. Então, ele está presente na Constituição, seja

implícito ou explicitamente. Quer dizer, só por ser um Estado Solidarista, conclui-

se pela existência desse princípio. E obrigatoriamente, seria ele constitucional por

ser a Constituição a fonte produtora do ordenamento jurídico, bem como

determinante da existência estatal.

Então, o princípio da solidariedade fundamental é mais bem

denominado princípio constitucional da solidariedade. E dizer que esse princípio

é constitucional é dizer que ele contém todas as características constitucionais.

Isso se soma a toda uma gama de técnicas hermenêuticas específicas às normas

constitucionais e demais critérios inerentes ao Direito Constitucional que permitem

a sua caracterização constitucional. Portanto, têm-se a aplicação e os efeitos

constitucionais, além dos intrínsecos ao próprio princípio, e ainda a sua carga

política, quer dizer, a sua fundamentalidade para os Estados Solidaristas.

Com isso, o princípio da solidariedade no Estado Solidarista brasileiro

atual é um princípio constitucional fundamental. Portanto, o princípio da

solidariedade deve sempre ser chamado ao uso nas diversas situações que

demonstrem a intervenção, atuação estatal, uma vez que a sua fundamentalidade

em um Estado repercute diretamente na enunciação de deveres ao referido

Estado para com os seus componentes.
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Ressalta-se que a fundamentalidade desse princípio ao Estado não

denota uma hierarquia superior sobre outros princípios constitucionais. Todos os

princípios constitucionais estão equilibrados, nenhum se subordina a nehum

outro. Essa fundamentalidade enuncia o modo de sua aplicação, a qual é de uso

indispensável nas situações referidas, ou seja, nos casos de intervenção estatal.

Entretanto, isso não limita a atuação do princípio unicamente aos casos

de intervenção estatal. O princípio da solidariedade tem também o papel de exigir

a função social às atividades promovidas por particulares. Recai, portanto, sobre

a autonomia das vontades, sobre a liberdade de transigir, dentre outros aspectos

jurídicos próprios dessas atividades e negociações. Quer dizer, atua no âmbito do

direito privado.198 Mas essa característica já estaria exposta pela solidariedade

ainda enquanto norma moral. Por isso, também, sua eficácia não atinge a todos –

claro, nem todos tomam os padrões médios de moral de um homem civilizado.

Acontece que, no ordenamento jurídico brasileiro de 1988, por estar positivada

constitucionalmente, a solidariedade se impõe com todas suas características.

Logo, é dever de toda a sociedade observar a solidariedade, seja enquanto se

relaciona com o Estado ou mesmo enquanto os indivíduos se relacionam uns com

198 E M E N T A: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - ILEGITIMIDADE ATIVA DE
FEDERAÇÃO SINDICAL - LEI Nº 6.194/74 (ART. 7º), COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº
8.441/92 (ART. 1º) - AMPLIAÇÃO DAS HIPÓTESES DE RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA
DAS ENTIDADES SEGURADORAS - ALEGAÇÃO DE OFENSA À CONSTITUIÇÃO - APARENTE
INOCORRÊNCIA - NÃO-CONFIGURAÇÃO DO PERICULUM IN MORA - MEDIDA CAUTELAR
INDEFERIDA. - Federação sindical, ainda que de âmbito nacional, não dispõe de legitimidade
ativa para promover a instauração do controle normativo abstrato de constitucionalidade de leis ou
atos normativos federais ou estaduais, eis que, no âmbito da organização sindical brasileira, e
para os fins a que se refere o art. 103, IX, da Carta Política, somente as Confederações sindicais
possuem qualidade para ajuizar a ação direta de inconstitucionalidade. - Responsabilidade civil
objetiva das entidades seguradoras e seguro obrigatório de danos pessoais: O art. 7º da Lei nº
6.194/74, na redação que lhe deu o art. 1º da Lei nº 8.441/92, ao ampliar as hipóteses de
responsabilidade civil objetiva, em tema de acidentes de trânsito nas vias terrestres, causados por
veículo automotor, não parece transgredir os princípios constitucionais que vedam a prática de
confisco, protegem o direito de propriedade e asseguram o livre exercício da atividade econômica.
- A Constituição da República, ao fixar as diretrizes que regem a atividade econômica e que
tutelam o direito de propriedade, proclama, como valores fundamentais a serem respeitados, a
supremacia do interesse público, os ditames da justiça social, a redução das desigualdades
sociais, dando especial ênfase, dentro dessa perspectiva, ao princípio da solidariedade, cuja
realização parece haver sido implementada pelo Congresso Nacional ao editar o art. 1º da Lei nº
8.441/92. (GRIFO NÃO ORIGINAL).
ADI-MC 1003 / DF - DISTRITO FEDERAL
MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): Min. CELSO DE MELLO
Julgamento: 01/08/1994 Órgão Julgador: Tribunal Pleno
DJ 10-09-1999 PP-00002 EMENT VOL-01962-01 PP-00001
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os outros; seja para exigir direitos, seja para executar deveres, ambos oriundos

da solidariedade norma jurídica constitucional.

Quanto à instituição desse princípio, deu-se com a própria origem

desse atual Estado, ou seja, com a CF/88199, estando positivado explicitamente

no artigo 3º, I que reza:

Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República
Federativa do Brasil:

I - construir uma sociedade livre, justa e solidária;

Mas como já se analisou, a fundamentalidade do Estado, que, por

vezes, vem caracterizar esse princípio, é denotada no caso da atual CF/88 no

artigo 1º, segue texto, pois indica o tipo de Estado. Portanto, a aplicação para que

sejam enunciados os deveres estatais dá-se através da combinação dos dois

artigos.

Com isso, há de se entender que o princípio constitucional da

solidariedade no atual Estado brasileiro, quando inserido na classificação

apontada por José Afonso da Silva, trazida no primeiro capítulo, quanto aos

princípios constitucionais, deve ser incluído não apenas como organizador da

sociedade, pois estaria incompleto, mas, também, ou principalmente, como

princípio relativo ao tipo do Estado, pois é exatamente daí que decorre a

nomenclatura que se estabeleceu com essa pesquisa de Estado Solidarista.

Quanto à classificação apresentada por Ivo Dantas, também trazida no

primeiro capítulo, o princípio da solidariedade se enquadra como princípio

fundamental.

Passou a ser exigível a partir da promulgação da Constituição em cinco

de outubro de 1988. Incide como as demais normas constitucionais com

retroatividade mínima200, portanto, sobre os fatos anteriores vincendos. Sua

199 BRASIL, CONSTITUIÇÀO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, promulgada em 05 de
outubro de 1988.
200 Nesse sentido: ADIn nº493-0/DF, decisão por maioria do Plenário do STF, rel.Min.Moreira
Alves. Julgado em 25 de junho de 1992. Segue trecho do voto:

[...]
“Dá-se a retroatividade máxima (também chamada restitutória, porque em geral

restitue as partes ao “statu quo ante”), quando a lei nova ataca a coisa julgada e os fatos
consumados (transação, pagamento, prescrição). Tal é a decretal de Alexandre III que, em ódio
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eficácia e aplicabilidade é imediata, direta e integral, portanto, segundo José

Afonso da Silva, se denomina de eficácia plena.

Contém supremacia sobre as normas infraconstitucionais, das quais é

considerada produtora, segundo aponta Kelsen, quanto à função desenvolvida

pelas normas constitucionais.

Assim, por exemplo, todo o ordenamento jurídico deve ser interpretado,

e as demais normas aplicadas à luz do princípio da solidariedade, ou seja, pôr em

prática aquelas características as quais foram expostas em tópico anterior.

E, diante das normas constitucionais posteriores a ela, pode opor-se,

assim, provocando o controle constitucional em todas suas modalidades.

No caso de o princípio da solidariedade não estar sendo aplicado, cabe

a utilização de inúmeros instrumentos jurídicos processuais, da ação ordinária ao

mandado de segurança, o que só pode ser determinado diante da situação fática

à usura, mandou os credores restituírem os juros recebidos. À mesma categoria pertence a
célebre lei francesa de 2 de novembro de 1793 (12 brumário do ano II), na parte em que anulou
e mandou refazer as partilhas já julgadas, para os filhos naturais serem admitidos à herança dos
pais, desde 14 de julho de 1789. A carta de 10 de novembro de 1937, artigo 95, parágrafo único,
previa a aplicação da retroatividade máxima, porquanto deve ao Parlamento a atribuição de
rever decisões judiciais, sem excetuar as passadas em julgado que declarassem inconstitucional
uma lei.
A retroatividade é média quando a lei nova atinge os efeitos pendentes de ato jurídico

verificados antes dele, exemplo: uma lei que limitasse a taxa de juros e não aplicasse aos vencidos e não
pagos.

Enfim a retroatividade é mínima (também chamada temperada ou mitigada),
quando a lei nova atinge apenas os efeitos dos atos anteriores produzidos após a data em que ela
entra em vigor. Tal é, no direito romano, a lei de Justiniano (C, 4, 32, “de usuris”, 26, 2 e 27
pr.), que, corroborando disposições legislativas anteriores, reduziu a taxa dos juros vencidos
após a data da sua obrigatoriedade. Outro exemplo: o Decreto-Lei nº 22.626, de 7 de aril de
1933, que reduziu a taxa de juros e se aplicou, “a partir da sua data, aos contratos existentes
inclusive aos ajuizados (art. 3º)” (págs. 22/23).
Nas duas primeiras espécies, não há dúvida alguma de que a lei “age para trás”, e, portanto,

retroage, uma vez que, inequivocamente, alcança o que já ocorreu no passado. Quanto à terceira espécie – a
da retroatividade mínima -, há autores que sustentam que, nesse caso, não se verifica, propriamente, a
retroatividade, ocorrendo, aí, tão somente a aplicação imediata da lei. Assim, por exemplo, PLANIOL
(“Traité Élémentaire de Droit Civil”, vol. I, 4ª ed., nº 243, pág. 95, Libraire Générale de Droit e de
Jurisprudence, Paris, 1906), que salienta:

“... a lei é retroativa quando ela se volta para o passado, seja para apreciar as
“condições de legalidade de um ato”, seja para modificar ou suprimir os “efeitos de um direito
já realizados”. Fora daí, não há retroatividade, e a lei pode modificar os “efeitos futuros” de
fatos ou atos anteriores, sem ser retroativa” (“... la loi est rétroactive quand elle revient sur le
passé soit pour aprécier les “conditions de légalité d’um droit déjà réalisée”, Hors de là il n’y a
pas de rétroactivité, et la loi peut modifier les “effets futurs” de faits ou d’actes mêmes
antérieurs, sans être rétroactive).”

[...]
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concreta. Obviamente, não é cabível o mandado de injunção, uma vez que o

princípio da solidariedade tem eficácia plena, é autoaplicável, dispensa a

intermediação de legislação para regulamentá-lo.

Ademais preenche as características de postulado normativo aplicativo

específico; então, determina critérios a serem observados na aplicação de outras

normas jurídicas, ou ainda, diretamente aos fatos. Com isso, viabiliza-se a

fiscalização de sua aplicação, tolhendo abusos e aplicações tendenciosos e

demais erros. Mesmo assim, é enquadrado segundo a divisão clássica bipartite

das espécies normativas, princípios e regras, como sendo princípio. Então, se

insere perfeitamente nas classificações apresentadas no primeiro capítulo quanto

aos princípios.

O princípio constitucional da solidariedade é previsto em diversos

momentos na CF/88 subdividindo-se em dois grupos:

A) que o caracteriza como princípio fundamental do modelo pátrio de

Estado;

A1) sendo que, quando explícito no artigo 3º, I, ele é indicativo da

fundamentalidade do Estado:

A2) se encaixaria também nessa situação, mas de forma implícita,

enunciado normativo que dita ser o Brasil um Estado

Democrático de Direito no artigo 1º;

B) já sem que exprima a sua fundamentalidade no nosso

oredenamento jurídico atual, portanto sendo indiferente enumerar

deveres ao Estado, bastando-se definir a cooperação, a função

social a ser desempenhada pelos componentes na medida e todos

os demais aspectos que caracterizam o princípio da solidariedade,

inclusive as características constitucionais que se somam às

primeiras. Podem-se identificar:

B1) o pacto federativo201;

B2) a tributação202;

201 ARAÚJO, Francisco Regis Frota. Solidaridad constitucional en Brasil. 2. ed. Fortaleza-Ce:
Associação Ibero-Americana de Direito Constitucional Econômico, 2005.

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

http://www.pdfdesk.com


205

B3) a repartição de receitas tributárias;

B4) previdência social203;

202 AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA PROVISÓRIA nº 2.152-2, DE
1º DE JUNHO DE 2001, E POSTERIORES REEDIÇÕES. ARTIGOS 14 A 18. GESTÃO DA CRISE
DE ENERGIA ELÉTRICA. FIXAÇÃO DE METAS DE CONSUMO E DE UM REGIME ESPECIAL
DE TARIFAÇÃO. 1. O valor arrecadado como tarifa especial ou sobretarifa imposta ao consumo
de energia elétrica acima das metas estabelecidas pela Medida Provisória em exame será
utilizado para custear despesas adicionais, decorrentes da implementação do próprio plano de
racionamento, além de beneficiar os consumidores mais poupadores, que serão merecedores de
bônus. Este acréscimo não descaracteriza a tarifa como tal, tratando-se de um mecanismo que
permite a continuidade da prestação do serviço, com a captação de recursos que têm como
destinatários os fornecedores/concessionários do serviço. Implementação, em momento de
escassez da oferta de serviço, de política tarifária, por meio de regras com força de lei, conforme
previsto no artigo 175, III da Constituição Federal. 2. Atendimento aos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, tendo em vista a preocupação com os direitos dos
consumidores em geral, na adoção de medidas que permitam que todos continuem a utilizar-se,
moderadamente, de uma energia que se apresenta incontestavelmente escassa. 3.
Reconhecimento da necessidade de imposição de medidas como a suspensão do fornecimento de
energia elétrica aos consumidores que se mostrarem insensíveis à necessidade do exercício da
solidariedade social mínima, assegurada a notificação prévia (art. 14, § 4º, II) e a apreciação de
casos excepcionais (art. 15, § 5º). 4. Ação declaratória de constitucionalidade cujo pedido se julga
procedente.
ADC 9 / DF - DISTRITO FEDERAL
AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): Min. NÉRI DA SILVEIRA
Relator(a) p/ Acórdão: Min. ELLEN GRACIE
Julgamento: 13/12/2001 Órgão Julgador: Tribunal Pleno
DJ 23-04-2004 PP-00006 EMENT VOL-02148-01 PP-00001

203 EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSS. PENSÃO
POR MORTE. LEI N. 9.032/95. APLICAÇÃO RETROATIVA. NÃO OCORRÊNCIA. EXTENSÃO
DO AUMENTO A TODOS OS BENEFICIÁRIOS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 1. O aumento da
pensão por morte, previsto na Lei n. 9.032/95, aplica-se a todos os beneficiários, inclusive aos que
já percebiam o benefício anteriormente à edição desse texto normativo. 2. Inexiste aplicação
retroativa de lei nova para prejudicar ato jurídico perfeito ou suposto direito adquirido por parte da
Administração Pública, mas sim de incidência imediata de nova norma para regular situação
jurídica que, embora tenha se aperfeiçoado no passado, irradia efeitos jurídicos para o futuro. 3. O
sistema público de previdência social é baseado no princípio da solidariedade [artigo 3º, inciso I,
da CF/88], contribuindo os ativos para financiar os benefícios pagos aos inativos. Se todos,
inclusive inativos e pensionistas, estão sujeitos ao pagamento das contribuições, bem como aos
aumentos de suas alíquotas, seria flagrante a afronta ao princípio da isonomia se o legislador
distinguisse, entre os beneficiários, alguns mais e outros menos privilegiados, eis que todos
contribuem, conforme as mesmas regras, para financiar o sistema. Se as alterações na legislação
sobre custeio atingem a todos, indiscriminadamente, já que as contribuições previdenciárias têm
natureza tributária, não há que se estabelecer discriminação entre os beneficiários, sob pena de
violação ao princípio constitucional da isonomia. Agravo regimental não provido.

Decisão
A Turma negou provimento ao agravo regimental no recurso

extraordinário, nos termos do voto do Relator. Unânime. 1ª. Turma,
31.05.2005.

RE-AgR 422268 / SP - SÃO PAULO
AG.REG.NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): Min. EROS GRAU
Julgamento: 31/05/2005 Órgão Julgador: Primeira Turma
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B5) meio ambiente204;

DJ 24-06-2005 PP-00039 EMENT VOL-02197-6 PP-01128

204 E M E N T A: MEIO AMBIENTE - DIREITO À PRESERVAÇÃO DE SUA INTEGRIDADE
(CF, ART. 225) - PRERROGATIVA QUALIFICADA POR SEU CARÁTER DE
METAINDIVIDUALIDADE - DIREITO DE TERCEIRA GERAÇÃO (OU DE NOVÍSSIMA
DIMENSÃO) QUE CONSAGRA O POSTULADO DA SOLIDARIEDADE - NECESSIDADE DE
IMPEDIR QUE A TRANSGRESSÃO A ESSE DIREITO FAÇA IRROMPER, NO SEIO DA
COLETIVIDADE, CONFLITOS INTERGENERACIONAIS - ESPAÇOS TERRITORIAIS
ESPECIALMENTE PROTEGIDOS (CF, ART. 225, § 1º, III) - ALTERAÇÃO E SUPRESSÃO DO
REGIME JURÍDICO A ELES PERTINENTE - MEDIDAS SUJEITAS AO PRINCÍPIO
CONSTITUCIONAL DA RESERVA DE LEI - SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO EM ÁREA DE
PRESERVAÇÃO PERMANENTE - POSSIBILIDADE DE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA,
CUMPRIDAS AS EXIGÊNCIAS LEGAIS, AUTORIZAR, LICENCIAR OU PERMITIR OBRAS E/OU
ATIVIDADES NOS ESPAÇOS TERRITORIAIS PROTEGIDOS, DESDE QUE RESPEITADA,
QUANTO A ESTES, A INTEGRIDADE DOS ATRIBUTOS JUSTIFICADORES DO REGIME DE
PROTEÇÃO ESPECIAL - RELAÇÕES ENTRE ECONOMIA (CF, ART. 3º, II, C/C O ART. 170, VI)
E ECOLOGIA (CF, ART. 225) - COLISÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS - CRITÉRIOS DE
SUPERAÇÃO DESSE ESTADO DE TENSÃO ENTRE VALORES CONSTITUCIONAIS
RELEVANTES - OS DIREITOS BÁSICOS DA PESSOA HUMANA E AS SUCESSIVAS
GERAÇÕES (FASES OU DIMENSÕES) DE DIREITOS (RTJ 164/158, 160-161) - A QUESTÃO DA
PRECEDÊNCIA DO DIREITO À PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE: UMA LIMITAÇÃO
CONSTITUCIONAL EXPLÍCITA À ATIVIDADE ECONÔMICA (CF, ART. 170, VI) - DECISÃO NÃO
REFERENDADA - CONSEQÜENTE INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR. A
PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE DO MEIO AMBIENTE: EXPRESSÃO CONSTITUCIONAL DE
UM DIREITO FUNDAMENTAL QUE ASSISTE À GENERALIDADE DAS PESSOAS. - Todos têm
direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Trata-se de um típico direito de terceira
geração (ou de novíssima dimensão), que assiste a todo o gênero humano (RTJ 158/205-206).
Incumbe, ao Estado e à própria coletividade, a especial obrigação de defender e preservar, em
benefício das presentes e futuras gerações, esse direito de titularidade coletiva e de caráter
transindividual (RTJ 164/158-161). O adimplemento desse encargo, que é irrenunciável,
representa a garantia de que não se instaurarão, no seio da coletividade, os graves conflitos
intergeneracionais marcados pelo desrespeito ao dever de solidariedade, que a todos se impõe,
na proteção desse bem essencial de uso comum das pessoas em geral. Doutrina. A ATIVIDADE
ECONÔMICA NÃO PODE SER EXERCIDA EM DESARMONIA COM OS PRINCÍPIOS
DESTINADOS A TORNAR EFETIVA A PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE. - A incolumidade do
meio ambiente não pode ser comprometida por interesses empresariais nem ficar dependente de
motivações de índole meramente econômica, ainda mais se se tiver presente que a atividade
econômica, considerada a disciplina constitucional que a rege, está subordinada, dentre outros
princípios gerais, àquele que privilegia a "defesa do meio ambiente" (CF, art. 170, VI), que traduz
conceito amplo e abrangente das noções de meio ambiente natural, de meio ambiente cultural, de
meio ambiente artificial (espaço urbano) e de meio ambiente laboral. Doutrina. Os instrumentos
jurídicos de caráter legal e de natureza constitucional objetivam viabilizar a tutela efetiva do meio
ambiente, para que não se alterem as propriedades e os atributos que lhe são inerentes, o que
provocaria inaceitável comprometimento da saúde, segurança, cultura, trabalho e bem-estar da
população, além de causar graves danos ecológicos ao patrimônio ambiental, considerado este
em seu aspecto físico ou natural. A QUESTÃO DO DESENVOLVIMENTO NACIONAL (CF, ART.
3º, II) E A NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE DO MEIO AMBIENTE (CF,
ART. 225): O PRINCÍPIO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL COMO FATOR DE
OBTENÇÃO DO JUSTO EQUILÍBRIO ENTRE AS EXIGÊNCIAS DA ECONOMIA E AS DA
ECOLOGIA. - O princípio do desenvolvimento sustentável, além de impregnado de caráter
eminentemente constitucional, encontra suporte legitimador em compromissos internacionais
assumidos pelo Estado brasileiro e representa fator de obtenção do justo equilíbrio entre as
exigências da economia e as da ecologia, subordinada, no entanto, a invocação desse postulado,
quando ocorrente situação de conflito entre valores constitucionais relevantes, a uma condição
inafastável, cuja observância não comprometa nem esvazie o conteúdo essencial de um dos mais
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B6) o princípio democrático.

Estariam incluídos no conteúdo do princípio constitucional da

solidariedade; portanto, poderiam ser denominados subprincípios da

solidariedade, os abaixo enumerados:

a) princípio democrático como meio atual de explicitar a vontade

coletiva, a qual é conteúdo do princípio da solidariedade, assim, não

significativos direitos fundamentais: o direito à preservação do meio ambiente, que traduz bem de
uso comum da generalidade das pessoas, a ser resguardado em favor das presentes e futuras
gerações. O ART. 4º DO CÓDIGO FLORESTAL E A MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.166-67/2001:
UM AVANÇO EXPRESSIVO NA TUTELA DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. - A
Medida Provisória nº 2.166-67, de 24/08/2001, na parte em que introduziu significativas alterações
no art. 4o do Código Florestal, longe de comprometer os valores constitucionais consagrados no
art. 225 da Lei Fundamental, estabeleceu, ao contrário, mecanismos que permitem um real
controle, pelo Estado, das atividades desenvolvidas no âmbito das áreas de preservação
permanente, em ordem a impedir ações predatórias e lesivas ao patrimônio ambiental, cuja
situação de maior vulnerabilidade reclama proteção mais intensa, agora propiciada, de modo
adequado e compatível com o texto constitucional, pelo diploma normativo em questão. - Somente
a alteração e a supressão do regime jurídico pertinente aos espaços territoriais especialmente
protegidos qualificam-se, por efeito da cláusula inscrita no art. 225, § 1º, III, da Constituição, como
matérias sujeitas ao princípio da reserva legal. - É lícito ao Poder Público - qualquer que seja a
dimensão institucional em que se posicione na estrutura federativa (União, Estados-membros,
Distrito Federal e Municípios) - autorizar, licenciar ou permitir a execução de obras e/ou a
realização de serviços no âmbito dos espaços territoriais especialmente protegidos, desde que,
além de observadas as restrições, limitações e exigências abstratamente estabelecidas em lei,
não resulte comprometida a integridade dos atributos que justificaram, quanto a tais territórios, a
instituição de regime jurídico de proteção especial (CF, art. 225, § 1º, III).

Decisão
O Tribunal, por maioria, negou referendo à decisão que deferiu o pedido

de medida cautelar, restaurando-se, desse modo, em plenitude, a
eficácia e a aplicabilidade do diploma legislativo ora impugnado nesta
sede de fiscalização abstrata, nos termos do voto do relator, vencidos
os Senhores Ministros Carlos Britto e Marco Aurélio. Votou o
Presidente, Ministro Nelson Jobim. Ausentes, justificadamente, o Senhor
Ministro Carlos Velloso e, neste julgamento, o Senhor Ministro Gilmar
Mendes. Falaram, pelo requerente, o Dr. Antônio Fernando Barros e Silva
de Souza, Procurador-Geral da República; pela Advocacia-Geral da União,
o Dr. Álvaro Augusto Ribeiro Costa, Advogado-Geral da União; pelos
amici curiae, Estados de São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo;
Confederação Nacional da Indústria-CNI e Instituto Brasileiro de
Mineração-IBRAM, respectivamente, os Doutores José do Carmo Mendes
Júnior, Procurador-Geral do Estado, em exercício; Lyssandro Norton
Siqueira, Procurador-Geral do Estado; Maria Cristina de Moraes,
Procuradora-Geral do Estado, em exercício; Maria Luiza Werneck dos
Santos e Marcelo Lavocat Galvão. Plenário, 1º.09.2005.

ADI-MC 3540 / DF - DISTRITO FEDERAL
MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): Min. CELSO DE MELLO
Julgamento: 01/09/2005 Órgão Julgador: Tribunal Pleno

DJ 03-02-2006 PP-00014 EMENT VOL-02219-03 PP-00528
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se concebendo a existência desse princípio enquanto norma

constitucional em uma ditadura, por exemplo;

b) princípio da dignidade da pessoa humana como sendo o respeito ao

indivíduo componente da sociedade, bem como seus semelhantes,

nesse contexto se inserindo toda a sua individualidade, portanto,

direitos e garantias que lhes são resguardados, inclusive a

igualdade, a liberdade e a propriedade privada;

c) princípio da segurança jurídica como forma de manutenção da vida

em sociedade, ou seja, da convivência pacífica entre os

componentes, a qual é propiciada pelo Direito.

Existem outros princípios que decorrem do princípio da solidariedade,

então podendo ser denominados princípios decorrentes. Tanto os princípios

decorrentes como os subprincípios enunciam o princípio constitucional da

solidariedade. No entanto, os subprincípios são exigência de existência da

solidariedade enquanto norma jurídica constitucional, assim, devendo

obrigatoriamente ser adotado em qualquer modelo estatal, independente de ser

ou não um Estado Solidarista. Enquanto os princípios decorrentes são exemplos

de normas jurídicas solidárias, no caso de sua ausência não descaracterizando o

princípio da solidariedade, ainda que algum desses seja exigência do Estado de

Direito, ambiente propício para a solidariedade como princípio constitucional.

Exemplificando, no ordenamento pátrio ter-se-ão os princípios da capacidade

contributiva, princípio federativo205, princípio da separação dos poderes.

Esses princípios, sejam decorrentes sejam subprincípios, bem como

demais normas que reflitam a presença constitucional do princípio da

solidariedade na constituição, representam deveres assumidos pelo Estado

brasileiro em prol da sociedade. Trazem-se explícitos esses deveres estatais

constitucionais, apontados na CF/88, que identificam o princípio da solidariedade:

a) dignificar a pessoa humana, valorizando sua individualidade;

205 ARAÚJO, Regis Frota. O princípio constitucional da solidariedade nos sistemas constitucionais
ibérico e brasileiro: uma tentativa de inserção epistemológica deste princípio na teoria geral dos
direitos fundamentais. Revista Ibero-Americana de Direito Constitucional Econômico (Jurisdição
Constitucional no mundo globalizado). Ano I - nº 1, Fortaleza – abril de 2002, p. 34-68.
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b) respeitar as liberdades, direitos e garantias206;

206 Segue transcrição de Ementas:
EMENTAS: 1. Inconstitucionalidade. Seguridade social. Servidor público. Vencimentos. Proventos
de aposentadoria e pensões. Sujeição à incidência de contribuição previdenciária. Ofensa a direito
adquirido no ato de aposentadoria. Não ocorrência. Contribuição social. Exigência patrimonial de
natureza tributária. Inexistência de norma de imunidade tributária absoluta. Emenda Constitucional
nº 41/2003 (art. 4º, caput). Regra não retroativa. Incidência sobre fatos geradores ocorridos depois
do início de sua vigência. Precedentes da Corte. Inteligência dos arts. 5º, XXXVI, 146, III, 149,
150, I e III, 194, 195, caput, II e § 6º, da CF, e art. 4º, caput, da EC nº 41/2003. No ordenamento
jurídico vigente, não há norma, expressa nem sistemática, que atribua à condição jurídico-
subjetiva da aposentadoria de servidor público o efeito de lhe gerar direito subjetivo como poder
de subtrair ad aeternum a percepção dos respectivos proventos e pensões à incidência de lei
tributária que, anterior ou ulterior, os submeta à incidência de contribuição previdencial. Noutras
palavras, não há, em nosso ordenamento, nenhuma norma jurídica válida que, como efeito
específico do fato jurídico da aposentadoria, lhe imunize os proventos e as pensões, de modo
absoluto, à tributação de ordem constitucional, qualquer que seja a modalidade do tributo eleito,
donde não haver, a respeito, direito adquirido com o aposentamento. 2. Inconstitucionalidade.
Ação direta. Seguridade social. Servidor público. Vencimentos. Proventos de aposentadoria e
pensões. Sujeição à incidência de contribuição previdenciária, por força de Emenda
Constitucional. Ofensa a outros direitos e garantias individuais. Não ocorrência. Contribuição
social. Exigência patrimonial de natureza tributária. Inexistência de norma de imunidade tributária
absoluta. Regra não retroativa. Instrumento de atuação do Estado na área da previdência social.
Obediência aos princípios da solidariedade e do equilíbrio financeiro e atuarial, bem como aos
objetivos constitucionais de universalidade, equidade na forma de participação no custeio e
diversidade da base de financiamento. Ação julgada improcedente em relação ao art. 4º, caput, da
EC nº 41/2003. Votos vencidos. Aplicação dos arts. 149, caput, 150, I e III, 194, 195, caput, II e §
6º, e 201, caput, da CF. Não é inconstitucional o art. 4º, caput, da Emenda Constitucional nº 41, de
19 de dezembro de 2003, que instituiu contribuição previdenciária sobre os proventos de
aposentadoria e as pensões dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações. 3. Inconstitucionalidade. Ação direta.
Emenda Constitucional (EC nº 41/2003, art. 4º, § únic, I e II). Servidor público. Vencimentos.
Proventos de aposentadoria e pensões. Sujeição à incidência de contribuição previdenciária.
Bases de cálculo diferenciadas. Arbitrariedade. Tratamento discriminatório entre servidores e
pensionistas da União, de um lado, e servidores e pensionistas dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, de outro. Ofensa ao princípio constitucional da isonomia tributária, que é
particularização do princípio fundamental da igualdade. Ação julgada procedente para declarar
inconstitucionais as expressões "cinquenta por cento do" e "sessenta por cento do", constante do
art. 4º, § único, I e II, da EC nº 41/2003. Aplicação dos arts. 145, § 1º, e 150, II, cc. art. 5º, caput e
§ 1º, e 60, § 4º, IV, da CF, com restabelecimento do caráter geral da regra do art. 40, § 18. São
inconstitucionais as expressões "cinqüenta por cento do" e "sessenta por cento do", constantes do
§ único, incisos I e II, do art. 4º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, e tal
pronúncia restabelece o caráter geral da regra do art. 40, § 18, da Constituição da República, com
a redação dada por essa mesma Emenda.
Decisão
O Tribunal, por unanimidade, rejeitou as preliminares. Votou o
Presidente. Em seguida, após os votos da Senhora Ministra Ellen Gracie,
Relatora, e Carlos Britto, que julgavam procedente a ação e declaravam
a inconstitucionalidade do artigo 4º, caput, parágrafo único, incisos I
e II, da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, e do
voto do Senhor Ministro Joaquim Barbosa, que a julgava improcedente,
pediu vista dos autos o Senhor Ministro Cezar Peluso. Falaram, pelas
requerentes, Associação Nacional dos Membros do Ministério
Público-CONAMP, o Dr. Aristides Junqueira Alvarenga e pela Associação
Nacional dos Procuradores da República - ANPR, o Dr. Artur de Castilho
Neto; pelas amici curiae, Federação Nacional dos Auditores Fiscais da
Previdência Social-FENAFISP; Sindicato dos Policiais Civis de Londrina
e Região-SINDIPOL; Associação Nacional dos Advogados da União e dos
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c) divulgar os deveres e incentivar o cumprimento;

d) oferecer segurança jurídica;

e) separar os poderes tanto como forma de cooperação, como para

fiscalização do bom uso do poder do povo pelos representantes;

f) pôr em prática e aperfeiçoar a democracia;

g) instrumentalizar a defesa dos direitos e execução dos deveres,

dentre outros meios, através do processo;

h) resguardar a soberania, como instrumento de proteção da nossa

sociedade de interferências abusivas de outrem que não vise ao

bem comum da sociedade e também como instrumento de

identificação do poder político do povo enquanto coletividade;

i) resguardar o direito de propriedade privada e torná-lo cada vez

mais voltado ao atendimento da função social;

j) oferecer a seguridade social, assistência social, saúde e organizar,

fomentar e ajudar a custear a previdência social;

k) oferecer educação, cultura, desporto, ciência e tecnologia como

forma de desenvolvimento, progresso da sociedade;

Advogados das Entidades Federais-ANAJUR; Sindicato Nacional dos
Docentes das Instituições de Ensino Superior-ANDES; Associação Nacional
dos Auditores Fiscais da Previdência Social-ANFIP; Federação Nacional
dos Sindicatos de Trabalhadores do Judiciário Federal e Ministério
Público da União-FENAJUFE; Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da
Receita Federal-UNAFISCO SINDICAL; Sindicato dos Trabalhadores do Poder
Judiciário e do Ministério Público da União no Distrito
Federal-SINDJUS-DF, os Drs. Mauro Menezes e José Luiz Wagner; pela
Advocacia-Geral da União, o Dr. Álvaro Ribeiro Costa e, pelo Ministério
Público Federal, o Dr. Cláudio Lemos Fonteles, Procurador-Geral da
República. Presidência, em exercício, do Senhor Ministro Nelson Jobim,
Vice-Presidente. Plenário, 26.05.2004.
Renovado o pedido de vista do Senhor Ministro Cezar Peluso,
justificadamente, nos termos do § 1º do artigo 1º da Resolução nº 278,
de 15 de dezembro de 2003. Presidência do Senhor Ministro Nelson Jobim
ADI 3105 / DF - DISTRITO FEDERAL
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): Min. ELLEN GRACIE
Relator(a) p/ Acórdão: Min. CEZAR PELUSO
Julgamento: 18/08/2004 Órgão Julgador: Tribunal Pleno
DJ 18-02-2005 PP-00004 EMENT VOL-02180-02 PP-00123

RTJ VOL-00193-01 PP-00137
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l) intervir no domínio econômico como forma de organizar e pacificar

a vida em sociedade, exemplo, normatizando as relações de

trabalho e as de consumo;

m) entender o povo brasileiro como integrante da sociedade maior a

humanidade, assim articulando ações de bom relacionamento com

a comunidade internacional, bem como adotando técnicas que o

elevem ao mesmo grau de melhor expectativa de vida, saúde,

educação dentre outras ações que mantenham a espécie, bem

como a convivência em sociedade.

Ressalta-se que não se limita a essas enumerações. Bem como, essas

enumerações podem representar mais de um enunciado normativo, ou, ao invés,

estarem representadas em mais de um enunciado normativo. Enfatizou-se o

papel do Estado para com a sociedade. Mas as normas solidárias constitucionais

não obrigatoriamente precisam indicar deveres ao Estado, logo, direcionando-se

apenas à sociedade, seja de uma forma geral ou a grupos mais especificados.

Inclusive, a solidariedade pode ser identificada em normas individuais como se

explicou em tópico antecedente reportando-se aos contratos. Assim, na

Constituição, vêem-se normas mais específicas, como as que elencam deveres

aos partidos políticos, aos sindicatos, à família, aos cidadãos.

Logo abaixo, faz-se uma análise do próprio conteúdo da solidariedade

frente ao próprio texto da Constituição, mas limita-se a abordar o preâmbulo dos

princípios fundamentais e o caput do artigo 5º, tendo em vista querer-se enfatizar

o papel e a característica do Estado brasileiro como Estado Solidarista. Restando

por suficiente a indicação dos temas acima feita para a identificação geral na

CF/88 do princípio constitucional da solidariedade e as demais normas jurídicas

constitucionais que demonstram sua influência.
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QUADRO 7 - EXCERTOS DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA

DO BRASIL DE 1988 QUE MANIFESTAM O VALOR SOLIDARIEDADE

EXCERTOS QUE

MANIFESTAM O VALOR SOLIDARIEDADE

INTERPRETAÇÃO DAS MANIFESTAÇÕES

DO VALOR SOLIDARIEDADE

PREÂMBULO

Nós, representantes do

povo brasileiro, reunidos em Assembléia

Nacional Constituinte para instituir um

Estado Democrático, destinado a assegurar

o exercício dos direitos sociais e individuais,

a liberdade, a segurança, o bem-estar, o

desenvolvimento, a igualdade e a justiça

como valores supremos de uma sociedade

fraterna, pluralista e sem preconceitos,

fundada na harmonia social e

comprometida, na ordem interna e

internacional, com a solução pacífica das

controvérsias, promulgamos, sob a proteção

de Deus, a seguinte CONSTITUIÇÃO DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL.

O termo “fraterna” é empregado

como sinônimo de “solidária”, então,

demonstra-se a intenção de que o Estado

brasileiro observe os laços de solidariedade.

Ademais, faz alusão da conseqüência e dos

deveres de uma norma solidária: a harmonia

social, e o compromisso entre os membros e

dos membros, e do Estado para com os

membros interna e externamente. Bem

como, em uma visão mais vanguardista, há

de se entender que os indivíduos que

compõem esta sociedade também têm

deveres para com a humanidade em geral,

indicada no termo ordem internacional,

portanto ultrapassando as fronteiras deste

Estado do qual são componentes.

Art. 1º A República

Federativa do Brasil, formada pela união

indissolúvel dos Estados e Municípios e do

Distrito Federal, constitui-se em Estado

Democrático de Direito e tem como

fundamentos:

I - a soberania;

II - a cidadania;

III - a dignidade da pessoa

humana;

IV - os valores sociais do

trabalho e da livre iniciativa;

Federação é um exemplo de

associação que é eminentemente solidário,

tendo em vista a divisão dos trabalhos entre

os entes federados.

Estado Democrático de Direito,

a ser o Estado Democrático-Participativo que

está em uma fase mais inicial; com isso, quer

dizer que é um dos denominados modelos de

Estado Solidarista.

A soberania, como se afirmou e

demonstrou, ela é decorrente da

solidariedade no Estado. A soberania é

instrumento de proteção do povo.
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V - o pluralismo político.

Parágrafo único. Todo o

poder emana do povo, que o exerce por

meio de representantes eleitos ou

diretamente, nos termos desta Constituição.

Cidadania representa a maior

efetivação da solidariedade, representa a

democracia posta em prática. Portanto, é

instrumento de divulgação da vontade de

toda a coletividade. Em conseqüência,

atualiza-se o que se entende por interesse

público. Assim, otimizando-se a efetivação

da solidariedade.

A dignidade da pessoa humana

é elemento inerente ao princípio da

solidariedade, pois a coletividade só pode ter

sua manutenção se valorizar seus membros.

Porém, não se deve confundir com defesa de

interesses particulares.

Os valores sociais do trabalho e

da livre iniciativa refletem a divisão do

trabalho a qual é uma das modalidades da

solidariedade. Demonstra que, ainda com a

liberdade, com a autonomia das vontades,

existe a solidariedade. Aliás, ela rege e deve

estar regendo essas situações, até também

como maneira de equilibrá-las com a

coletividade, com o interesse público, Bem

como, a identificação da solidariedade nesse

inciso é meio implícito de se exigir a

observância da função social.

Pluralismo político é prática da

democracia; então, um dos aspectos que

auxilia a difusão da solidariedade.

Povo é o objeto sobre o qual

recai a solidariedade, podendo estar ou não

organizado em subgrupos inseridos na

sociedade, no caso Estado.

Art. 3º Constituem objetivos

fundamentais da República Federativa do

Momento em que se registra o

princípio constitucional da solidariedade

neste ordenamento jurídico, assim,
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Brasil:

I - construir uma sociedade

livre, justa e solidária;

caracterizando-o como norma jurídica

positiva explícita.

Art. 4º A República

Federativa do Brasil rege-se nas suas

relações internacionais pelos seguintes

princípios:

I - independência nacional;

II - prevalência dos direitos

humanos;

III - autodeterminação dos

povos;

IV - não-intervenção;

V - igualdade entre os

Estados;

VI - defesa da paz;

VII - solução pacífica dos

conflitos;

VIII - repúdio ao terrorismo

e ao racismo;

IX - cooperação entre os

povos para o progresso da humanidade;

X - concessão de asilo

político.

Parágrafo único. A

República Federativa do Brasil buscará a

integração econômica, política, social e

cultural dos povos da América Latina,

visando à formação de uma comunidade

latino-americana de nações.

Esse artigo foi escolhido para

demonstrar que o Estado assume deveres

para com seus membros, tendo sido

destacados nessa lista aqueles de proteção

dos membros, inclusive proporcionando-lhes

a defesa do território e de sua organização

jurídica. Tudo isso frente a outras

sociedades, Estados. Além da defesa, frisa-

se a cooperação, tendo em vista sermos

todos pertencentes a uma sociedade maior;

portanto, estarmos submetidos à

solidariedade, norma dessa sociedade, que é

a própria humanidade. É por esse aspecto

que se defende uma visão vanguardista dos

deveres de todos para com todos além das

fronteiras dos Estados.

E a exemplo da superação das

fronteiras, portanto, evidenciando-se a

solidariedade além do Estado, tem-se a

possibilidade “jurídica-estatal” de uma

comunidade latino-americana.
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Art. 5º Todos são iguais

perante a lei, sem distinção de qualquer

natureza, garantindo-se aos brasileiros e

aos estrangeiros residentes no País a

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade,

à igualdade, à segurança e à propriedade,

nos termos seguintes:

Registra-se a limitação do

Estado em favor de seus componentes, do

seu povo, por lhes resguardar direitos,

principalmente aqueles que são exigência

mínima à existência de cada um.

No mais, registra-se que a exemplificação também se deu com base

em jurisprudências nacionais que retratam aplicação do princípio da solidariedade

em vias de processo, as quais foram expostas nas notas de rodapé. Ressalta-se,

inclusive, a importância e atualidade da aplicação do princípio. Destacam-se com

teor semelhante as Adin 3128 e 3105207, que se referem à EC nº41/2003, que

trata da contribuição dos inativos para a previdência privada, tendo sido a decisão

fundada no princípio, não cabendo analisar se teriam observado detalhadamente

todos os critérios inerentes aqui expostos. Com isso, então, demonstra-se que o

tema é relevantíssimo e eminentemente constitucional.

207 Extraídas do REPOSITÓRIO de jurisprudência do STF. Disponível em: <www.stf.gov.br>. Acesso em: 2
de novembro de 2006..
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6 CONCLUSÕES

Pode-se dizer que este tema é relativamente novo, tendo em vista só

recentemente se buscar aplicá-lo e conseqüentemente estudá-lo. No Direito

brasileiro, então, existe um grande vácuo doutrinário, mas não legislativo. Então,

supõe-se ter grande utilidade esta pesquisa.

A pesquisa também se supõe ser bem-sucedida, tendo sido atingidos

todos os seus objetivos, como identificados na introdução, aliás, indo-se além.

Serve à comunidade jurídica em geral. É um instrumento valioso para se

conterem abusos contra o povo, pois apresenta critérios para a aplicação do

princípio da solidariedade. Então, o tempo de relacioná-lo com falácias acabou.

A solidariedade originariamente é um valor, que se completa como um

bem, portanto, um guia, uma expectativa normativa, exteriorizada em objetivos.

Esse termo é muitas vezes empregado para identificar formas parciais de sua

expressão. Pois, como todo valor, ela é muito mais abrangente do que se

costuma reproduzir em ações ou em linguagem.

A solidariedade é o elo que mantém os homens unidos, mas é a razão

que motiva a convivência humana em sociedade. Mesmo assim, ela proporciona

a permanência em sociedade. Logo, ela se distingue dos motivos que fazem com

que o homem busque o apoio um do outro e, assim, vivam em sociedade. Mas

uma vez motivados, a solidariedade permite o entendimento pacífico entre eles,

promove a aceitação ou a dissolução das diferenças, das contrariedades.

Esses aspectos se constataram estudando Dürkheim. Ele percebeu

que a solidariedade designava uma função social aos indivíduos componentes de

uma sociedade. Nessa situação, a solidariedade já ultrapassara o valor e se

incorporara a uma norma moral; por isso enunciava deveres. Então, se chega à

conclusão de que a solidariedade assume formas e papéis diferentes, mas todos

têm suas características fundadas na solidariedade valor.
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Essa mutabilidade quanto à natureza e função desempenhada ocorre

devido à agregação da solidariedade a setores sociais. Conclui-se ainda que, a

partir da norma moral solidária, é que se tem a norma jurídica. Então, essa

mutabilidade deve ser definida como uma evolução, um aperfeiçoamento, já que

sempre permanecem características das formas solidárias anteriores, e a elas se

adicionam características inerentes à forma que passa a assumir. A exemplo, a

normatividade assumida na transformação do valor em norma moral vem

caracterizar a solidariedade como um ente que atua sobre condutas humanas

determinando deveres a serem cumpridos com obrigatoriedade. Em seguida, a

positividade é acrescida à norma moral; assim, a solidariedade evolui para a

norma jurídica.

Evidencia-se que a evolução não identifica somente acréscimos, mas

também perdas. A evolução que parte do valor solidariedade à solidariedade

norma jurídica reflete uma relativização do valor, conseqüência de qualquer tipo

de especialização, pois se enfatiza um último foco apenas.

Assim como a solidariedade tem muitas funções decorrentes de sua

evolução, também tem muitas maneiras de se exteriorizar. Entretanto, essas

exteriorizações não devem ser confundidas com o corpo total da solidariedade. O

conjunto dessas expressões é que vem identificar verdadeiramente a

solidariedade. Ao se tomar uma expressão isoladamente, como se a

solidariedade fosse, então, conseqüências desastrosas provavelmente surgiriam.

Exemplo é tomar-se a solidariedade como se sinônima de coletivismo, ou ainda,

enfatizando-se supremacia absoluta da coletividade sobre o indivíduo. Com essa

deturpação, muitas vezes, os indivíduos foram desprezados e ofendidos física e

psiquicamente, o que contraria totalmente o conteúdo da solidariedade.

Então, a aplicação da solidariedade deve ser cautelosa, para que se

consiga inserir todo o seu conteúdo e características próprias, importando

principalmente a solidariedade norma jurídica a esta pesquisa.

Enquanto norma jurídica, a solidariedade costuma ser como se um

princípio, mas também outras normas podem conter o valor solidariedade, até por

serem decorrentes do princípio da solidariedade. Assim todas são denominadas

de normas jurídicas solidárias.
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Conclui-se que o princípio da solidariedade desempenha o papel de

postulado normativo, o que, na doutrina mais recente, designa uma terceira

espécie de normas jurídicas, que enuncia critérios de aplicação dos princípios e

das regras. Na doutrina clássica, seria simplesmente um princípio, tendo-se

optado por continuar reportando-se ao postulado normativo solidariedade como

princípio da solidariedade.

Admitindo-se que a solidariedade é um postulado, identificou-se, dentre

suas duas modalidades, que ela constitui o denominado postulado normativo

aplicativo específico, o qual enuncia critérios específicos que determinam o seu

uso sobre outros princípios, regras e diretamente aos fatos.

Constitui-se êxito muito grande ter-se conseguido definir quais seriam

esses critérios, o que foi resultado da caracterização da solidariedade.

São então esses os critérios que definem o postulado da solidariedade

e ainda o caracterizam como sendo da modalidade de uso específico:

a) coletividade-individualidade;

b) igualdade-liberdade dos membros, no desempenho dos

direitos-deveres;

c) manutenção-desenvolvimento da espécie;

d) interesses particular-público, analisados na função social da

divisão do trabalho;

e) a divisão de tarefas e/ou funções complementares similares-

distintas;

f) distribuição e tolerância de encargos-benefícios.

Registra-se que sua aplicação se dá em um movimento dialético em

cada binômio, e que todos os itens devem ser analisados e aplicados

obrigatoriamente, inclusive uns diante dos outros, podendo ser modificada a

prioridade de algum, mas não a ponto de excluir o outro, ou seja, esse itens

compõem o conteúdo da solidariedade, e o equilíbrio deles é que varia diante da

situação que se lhe apresenta. Portanto, sempre devem ser expressos todos os

itens que foram expostos nos critérios. Assim, a situação fática é que identificará
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a necessidade de até mesmo um dos pólos de qualquer dos binômios ser mais

privilegiado que o outro, contanto que seja para se obter o fim axiológico do

Direito: a justiça.

Enfatiza-se que a análise do Cristianismo, dentre outras etapas da

pesquisa, foi essencial para se concluir que o indivíduo não deve ser jamais

desprezado. Ademais, concluiu-se que, no âmbito jurídico, a coletividade fica mais

bem retratada na expressão “interesse público”.

Conclui-se que o princípio da solidariedade terá algumas

características especiais devido a costumar ser um princípio constitucional.

Portanto, sua aplicação e efeitos se assemelham aos demais princípios

constitucionais gerais.

Entretanto, em alguns modelos de Estado, o princípio constitucional da

solidariedade apresenta além das características inerentes à sua qualidade de

postulado, de princípio constitucional geral, a característica de ser fundamento do

Estado. Isso repercute diretamente no posicionamento do Estado para com a sua

sociedade. O Estado assume deveres em prol da sociedade.

Observou-se que o primeiro Estado a ser identificado como tendo o

princípio constitucional como sendo fundamento da solidariedade teria sido o

Estado Social, ou seja, é indispensável o papel do Estado como provedor da

sociedade, da coletividade.

Entendia-se que o Estado Liberal seria um Estado Insolidário, porém se

concluiu que a solidariedade pode estar presente nele. Aliás, constata-se a sua

presença, inclusive na Constituição, mas seu papel no Estado Liberal estaria

restrito a enumerar deveres aos indivíduos para com a sociedade.

Então, se concluiu que o princípio da solidariedade estará sempre na

sociedade, e na própria Constituição, pois é o ápice do ordenamento jurídico, ela

é inerente à convivência social e o Direito desempenha o papel de permitir essa

convivência pacífica entre as pessoas. Ela então estará positivada ainda que

implicitamente. E isso independe do modelo estatal adotado.

Concluiu-se também que, quando o princípio constitucional da

solidariedade apresenta a característica de fundamento do Estado, ele vem

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

http://www.pdfdesk.com


220

determinar uma série de características ao Estado, as quais, pela própria mutação

dos valores sociais, sofrem algumas diferenças do original. Entre outras coisas,

isso vem denotar uma evolução estatal, um aperfeiçoamento, bem como o

ordenamento jurídico cada vez mais aprimora seu conteúdo moral, devido à

própria evolução do Direito, que passa por uma humanização e uma moralização.

Assim, conclui-se que o princípio constitucional da solidariedade vem

fundamentar não somente o Estado Social, mas uma série de Estados que

componham uma seqüência evolutiva, um aperfeiçoamento, contanto que entre

outras características resguardem a característica de Estado Constitucional ou

Estado de Direito. E a essa série de Estados que compõem uma seqüência

evolutiva que contém o princípio da solidariedade como seu fundamento se

denominou, no presente estudo, de Estados Solidaristas. O primeiro da seqüência

seria o Estado Social e o último, podendo existir infinitos modelos entre ambos,

inclusive o identificado por Bonavides como Estado Democrático-Participativo,

bem, então o último seria um Estado Solidarista ideal, utópico.

Esse Estado Solidarista Ideal serviria de inspiração aos demais

Estados da seqüência, que o teriam como paradigma, como fim a ser alcançado.

Sua característica principal é ter o princípio constitucional da solidariedade

traduzindo o mais fielmente o valor absoluto da solidariedade e não apenas a sua

relatividade decorrente da especificação e caracterização em norma jurídica,

dentre outros aspectos.

Ademais, identificou-se o Estado brasileiro que se baseia na CF/88

como sendo um Estado Solidarista, portanto, contendo o princípio constitucional

da solidariedade como sendo seu fundamento.

Diante de tudo isso, tem-se a certeza de que a aplicação do princípio

constitucional da solidariedade poderá realmente traduzir o que há de nobre e

valoroso no que se fala da solidariedade, pois esta pesquisa talvez seja um

marco. Modestamente, mas com extrema felicidade, faz-se essa declaração. A

partir de então, existem critérios preestabelecidos para que se possa efetivamente

fiscalizar a sua aplicação e inibir efeitos desastrosos, os quais eram ocasionados

por um mau uso, Assim essa pesquisa intenta servir de fundamento científico

principalmente à jurisprudência constitucional pátria.
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