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PREFÁCIO
O tema das políticas públicas oferece ao Brasil um dos
seus maiores desafios. Ao longo de nossa história como
Nação não conseguimos construir uma trajetória que tenha
assegurado os protocolos elementares para a construção de
políticas públicas eficientes. Como regra, os gestores públicos
produzem iniciativas e programas governamentais sem dispor
dos competentes diagnósticos a respeito dos problemas que
pretendem enfrentar, sem envolver mais amplamente aqueles
que serão concernidos pelas suas decisões em um debate
público, sem lidar com indicadores que permitam o devido
monitoramento das intervenções e sem medir os resultados
alcançados.
Não se trata de culpabilizar os gestores, mas de
reconhecer a presença, ainda hegemônica na administração
pública, de uma cultura avessa ao planejamento e marcada
por mazelas como o autoritarismo e a tecnocracia. Como
resultado, temos obras que começam e não terminam,
programas ineficientes que são mantidos ao longo de décadas
sem uma avaliação sequer, distorções que se consolidam e
criam hábitos difíceis de contrastar, fenômenos que, como se
sabe, resultam em expressivo desperdício de recursos
públicos. Nesse quadro mais geral de tanta precariedade,
natural que a própria discussão sobre as políticas públicas seja
limitada a pequenos círculos de especialistas e pesquisadores.
Nesse sentido, a publicação desta obra “O Município
e as Políticas Públicas: democracia, cidadania e controle”,
assinala um importante passo adiante. Os textos aqui
reunidos, pela sensibilidade dos organizadores Felipe
Dalenogare Alves, Leopoldo A. de Vasconcelos Neto e
Silomar Garcia Silveira, dialogam com questões cruciais para

os Municípios brasileiros e, por decorrência, para a
população.
O leitor tem em mãos uma publicação de importância
estratégica, com artigos de qualificados pesquisadores
comprometidos com a busca por políticas públicas eficientes
e que propõem novas abordagens sobre temas que vão dos
desafios propostos em temas tão diversos como o dano
ambiental, a atenção à Saúde Mental, a atualização do valor
venal dos imóveis e o aperfeiçoamento de dinâmicas
democráticas como o orçamento participativo, chegando até à
difícil realidade do exercício da cidadania no Brasil, do
controle social, das possibilidades de mediação comunitária e
da pacificação de conflitos.
Cada uma dessas questões merece ser tratada a partir
do diálogo entre as evidências disponibilizadas pelas Ciências
com as necessidades da população. As soluções para os
problemas que o Brasil enfrenta e para a qualificação das
respostas oferecidas pelo Poder Público nem sempre estão na
dependência de novos investimentos ou de mais recursos.
Frequentemente, situam-se na necessidade de uma nova
mentalidade e de uma gestão competente. O alerta vale
também para o papel dos Tribunais de Contas, órgãos
essenciais no sistema de controle externo. Já há alguns anos,
cresce nos Tribunais a convicção de que nossa maior
responsabilidade está diretamente vinculada ao exame da
qualidade do gasto público. Assim, para além das atribuições
corriqueiras das chamadas auditorias de conformidade, que
examinam, sobretudo, os aspectos legais e contábeis da
gestão, nos cabe construir e desenvolver outra tradição mais
atenta às dimensões operacionais da gestão pública. Nesse
caminho, deveria importar mais o grau de resolutividade
alcançado pelas iniciativas governamentais do que o
cumprimento formal de determinadas obrigações.

Nada disso será, entretanto, possível sem a pesquisa e
a qualificação do debate na sociedade em torno das políticas
públicas. Também por isso, essa obra é tão importante.
Porto Alegre, RS, Novembro de 2017.
Marco Peixoto

Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul (TCE-RS)
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A ATUALIZAÇÃO DO VALOR
VENAL DOS IMÓVEIS EM SEDE
DE IPTU E SUA RELAÇÃO COM A
AUTONOMIA LOCAL: interconexões
entre a governabilidade municipal e a
autonomia
Felipe Dalenogare Alves
Guilherme Estima Giacobbo
Leopoldo Ayres de Vasconcelos Neto
Introdução
Um dos grandes marcos do municipalismo brasileiro,
com a edição da Constituição Federal de 1988, foi o
reconhecimento do federalismo trino – União, Estados e
Municípios, com reserva de competência exclusivas a cada um
dos entes federadas, reservando ao ente municipal legislar
tudo aquilo que for pertinente ao interesse local, organizar sua
própria lei orgânica e arrecadar tributos de forma originária
como o IPTU, ISS e ITBI.
Em boa parte dos municípios brasileiros o IPTU, em
especial, é o tributo que mais gera receita, dentre aquelas de
arrecadação originária, constituindo importante fonte de
subsistência financeira e garantindo a autonomia do
município para às suas tarefas precípuas previstas
constitucionalmente. A definição da alíquota, das zonas fiscais
e a atualização do valor venal dos imóveis é tarefa originária
do poder público municipal, tanto legislativo quanto
executivo.
No entanto, mesmo constituindo uma importante
fonte de receita, muitos governos municipais, visando à
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governabilidade diante de sua base aliada, ou, com receio de
comprometer a base de apoio popular, em uma futura eleição,
acabam por não realizar o levantamento e a atualização do
valor venal dos imóveis do município, utilizando, tão
somente, índices de correção monetária vinculados à inflação
do ano anterior.
O problema apresentado no presente texto cinge-se
aos limites da autonomia local, ou seja, ainda que se busque a
efetiva descentralização política, administrativa e financeira,
com aplicação concreta do princípio da subsidiariedade, será
sempre mais vantajosa relegar ao ente local decisões sensíveis,
como a de eventualmente aumentar a base de cálculo de
tributos? Uma das hipóteses é negativa, ou seja, em decisões
que possam comprometem a viabilidade financeira dos
municípios em prol da governabilidade, seria adequada a
existência de legislação federal que prescrevesse a atualização,
ao menos quinquenal, dos valores venais dos imóveis. A outra
hipótese, positiva, é de que, embora possam ocorrer prejuízos
para a administração municipal em termos de arrecadação
financeira, esta é uma decisão própria do ente local, que deve
definir os meios próprios de arrecadação dos impostos
originários de acordo com a conveniência.
O objetivo geral do presente trabalho é demonstrar
que apesar do esforço das entidades municipais, prefeitos,
vereadores e teóricos municipalistas em efetivar a autonomia
municipal e a aplicação concreta da subsidiariedade, deixar a
cargo do ente municipal algumas questões sensíveis, como a
iniciativa própria de atualização de bases de cálculo de
tributos municipais, que impactam no apoio eleitoral e na
governabilidade, muitas vezes o administrador municipal ou a
câmara municipal põe em cheque a governança local e sua
autonomia financeira, deixando de adotar medidas que
possam ser impopulares, ainda que necessárias.
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A partir disso, o trabalho divide-se em quanto pontos:
o primeiro traz uma contextualização do grau de autonomia
municipal alcançado a partir da Constituição Federal,
analisando criticamente a consolidação de um federalismo
ainda
centralizado
e
meramente
desconcentrado
administrativamente. No segundo ponto, analisa-se o
princípio da subsidiariedade no contexto brasileiro,
especialmente na questão financeira, cuja realidade apresenta
um quadro de dependência de recursos pela maioria dos
municípios brasileiros, em especial do Fundo de Participação
dos Municípios (FPM) bem como aponta a necessidade de
profissionalização da gestão municipal, especialmente no trato
da arrecadação de receitas originárias.
O terceiro ponto trata de conceituar e contextualizar
o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), que em
alguns municípios corresponde à média de 30% das receitas
originárias, bem como sua forma de arrecadação, base de
cálculo e o poder de iniciativa do poder público municipal no
que tange a atualização do valor venal dos imóveis.
O método de procedimento utilizado no trabalho é
monográfico e a técnica empregada será a pesquisa
bibliográfica, a partir da teoria de base da subsidiariedade,
com contextualização do federalismo brasileiro e os conceitos
de governança e governabilidade, utilizando ainda a consulta à
legislação local de alguns municípios no que tange ao
tratamento tributário do IPTU.
2 Autonomia municipal na Constituição Federal
A Constituição Federal de 1988 foi o primeiro
documento
constitucional
com
viés
notadamente
municipalista, buscando romper com um histórico de
centralização estatal, projetando um Estado de viés mais
centrífugo, com atribuição de competências exclusivas,
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conferindo ao município um acréscimo autonomia que jamais
havia experimentado, estabelecendo, entre outras inovações,
capacidade de edição de Lei Orgânica própria e a assunção de
diversas tarefas constitucionais por meio de processos de
municipalização.
Com tal acréscimo de autonomia dos municípios,
verifica-se que inexiste na atualidade outra forma de união
federal onde tal princípio da autonomia municipal “tenha
alcançado grau de caracterização política e jurídica tão alto e
expressivo quanto aquele que consta da definição
constitucional do novo modelo implantado no País com a
Carta de 1988” (BONAVIDES, 1996, p. 314). A respeito
disso, pode-se afirmar que “sob a óptica do Direito, é a
faculdade que a pessoa política Município tem de, dentro do
círculo de competência pré-traçado pela Constituição,
organizar, sem interferências, seu governo e estabelecer, sponte
propria, suas normas jurídicas” (CARRAZA, 2013, p. 189).
Ainda que inconteste o grau de descentralização que o
novo arranjo federalista brasileiro alcança, inédito na história
constitucional brasileira, bem como a clara intenção do
constituinte de reduzir o caráter centrípeto do Estado
brasileiro, pode-se firmar críticas pontuais sobre esse
(re)arranjo institucional, o qual consolidou
uma
uniformização de regras em um Estado de proporções
continentais, outorgando o mesmo tipo de obrigações a
municípios de diferentes tamanhos,
possibilidades e
realidades. Esse fato fica evidente tanto no tocante às
desigualdades regionais, quanto no que se tocante às
diferentes matizes dos municípios, suas capacidades
financeiras e os mais variados perfis demográficos existentes.
A cultura de adoção de regras uniformes para todo o Brasil
muitas vezes encobre a realidade regional e local, sufocando-a em
todos os sentidos. O Brasil adotou um modela de federalismo
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simétrico em uma federação assimétrica. As relações intergovernamentais devem ser mais e melhor exploradas.
(FIGUEIREDO, 2008, p. 119)
As federações, em regra, apresentam três atributos em
comum: rigidez de sua Constituição (podendo ser absoluta ou
relativa); existência de um poder supremo estabelecido para
resolver disputas de estados federados entre si ou destes com
a União; e a partilha constitucional de competências federais,
estaduais e, no caso brasileiro, municipais. Desse modo, tanto
as leis federais quanto as estaduais e municipais encontram-se
na mesma condição hierárquica, extraindo seu “fundamento de
validade na própria Carta Magna, apresentando campos de
atuação exclusivos e muito bem discriminados. Por se
acharem igualmente subordinadas à Constituição, as várias
ordens jurídicas são isonômicas” (CARRAZA, 2013, p. 161).
O princípio federativo concretizado na Constituição
veda o tratamento jurídico distinto, que possam gerar
distinções e privilégios - inclusive tributários - entre os entes
políticos federados. Entretanto, o federalismo brasileiro ainda
opera sob a influência de uma práxis centrípeta, gerando um
federalismo assimétrico, onde se constata a dependência de
Estados e Municípios em relação à União, especialmente em
consequência do sistema constitucional de repartição
tributária.
Ainda assim, o município, a partir deste acréscimo de
competências, torna-se ator preponderante na tarefa de criar
de uma nova lógica político-administrativa que pressupõe a
descentralização de uma série de tarefas e atividades de
interesse local, especialmente no concernente à criação e
implementação de políticas públicas próprias, deliberando
com sua base social acerca das matérias correlatas ao seu
contexto. Essa autonomia está disposta como um tripé,
baseado capacidade do município se autogovernar, auto-
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administrar e auto-organizar, este último concernente à
possibilidade de legislar assuntos de interesse local, organizar
sua lei orgânica, elaborar seu plano diretor e, ainda, a sua
competência legislativa suplementar.
Importa referir que a simples descentralização de
atribuições não implica conferência automática de autonomia
aos
municípios,
pois
resultaria
absolutamente
ineficazconsagrar um estatuto jurídico com notável
autonomia local seesse novo rol de competências não
estivesseprovido de“meios jurídicos e materiais adequados à
sua efetivação, particularmente em matéria de dinheiros
públicos, procurando-se garantir aos órgãos de governo
próprio da região os meios necessários à prossecução das suas
atribuições”1. Para tanto, tratar-se-á no ponto seguinte da
indissociável relação do princípio da subsidiariedade, que
confere preferência à atuação das instâncias locais em relação
às instâncias superiores, com sua autonomia financeira para
viabilização dos objetivos de uma gestão pública municipal
autônoma.
3 Princípio da Subsidiariedade e autonomia financeira
Mesmo reconhecendo que o rol de atribuições e
competências adquirido pelos municípios tenha corroborado,
do ponto de vista formal, para o processo de autonomia,
permanecem ainda hoje sensíveis questões de dependência ao
poder central. A concentração de recursos nos níveis de
governo superiores tem inviabilizado ações mais incisivas do
poder público local no que se refere ao combate de
problemas históricos, como saneamento básico, educação e
programas de saúde familiar. Esse contexto tem limitado o
1ROCHA,

Joaquim Freitas da. Direito financeiro local:(finanças locais). Braga:
CEJUR, 2009, p.25.

- 22 -

O Município e as Políticas Públicas: democracia, cidadania e controle

município a execução de atividades de mera ornamentação de
logradouros, construção de praças, serviços de coleta de
resíduos e pagamento do quadro de pessoal, ou ainda
executando tarefas de mera desconcentração administrativa2.
O município, assim, está na linha de frente de
reivindicações, pressionado pelas demandas do espaço local,
cercado da mais variada ordem de carências, contendo, de
maneira emergencial, as questões mais urgentes, sem dispor
dos recursos necessários para realizar uma gestão plenamente
eficiente.
Como atribuir competências importa conferir poderes, mas
também deveres, para cujo cumprimento são indispensáveis
recursos financeiros suficientes, torna-se evidente a importância
de uma equilibrada distribuição constitucional de rendas,
mormente de receitas tributárias, entre os integrantes da
Federação, para que possam desempenhar suas funções sem
dependência financeira. Sim, porque a dependência financeira
acaba sempre descaracterizando o federalismo, como qual é
incompatível a dependência política que aquela provoca.
(STRECK, CANOTILHO et al., 2013, p. 110)
O município herda um histórico de deficiências e
obrigações em demasia com escassos meios financeiros de
saná-los.A questão preponderante, contudo, não remonta a
uma crise fiscal nacional, panorama comum até a década de
1990, mas, fundamentalmente, revela uma crise de engenharia
institucional, com forte concentração orçamentária nos
órgãos da União do bolo tributário.
A desconcentração mantém hierarquizada e relação entre órgãos centrais
e locais, ou seja, a função é atribuída a um órgão cuja responsabilidade é
da pessoa jurídica ao qual aquele se submete na hierarquia da
administração pública (BANDEIRA DE MELLO, 2008).
2
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Ainda que a lógica global tenha alterado
substancialmente as relações sociais no Estado Brasileiro,
modificando sua tessitura e contando com uma população
majoritariamente urbana3, a mentalidade dominante no
âmbito político-administrativo ainda remonta ao século
passado: A tendência de pressupor que as formas de
organização da vida no cotidiano local devem ser geridas e
administradas por um ente superior e de que as deficiências
regionais devam ser sanadas por instâncias centralizadas e
distantes do espaço local.
Em oposição a esse dogma, é possível retirar,
implicitamente, da leitura combinada do artigo primeiro4,
artigo 18 e artigo 34, inciso VII, alínea “C”5 da CF6, o
princípio da subsidiariedade. Sua leitura implícita se coaduna
perfeitamente com o modelo federal adotado, visto que a
organização descentralizada dessa forma de Estado se desvela
como campo fértil à aplicação do princípio: é dizer, o
federalismo
fornece
uma
base
organizacional
substancialmente favorável para que a subsidiariedade possa
desenvolver seu conteúdo e extensão. É o que se depreende
também da capacidade de elaboração de Lei Orgânica pelo
ente municipal:

Segundo o Censo Demográfico do IBGE (2010), de 190.755 milhões de
habitantes, 160.925 milhões constituem a população urbana do país, o que
resulta na marca aproximada de 85%.
4 Constituição Federal, Art. 1º: [...] estabelece que a República Federativa
do Brasil é formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do
Distrito Federal
5 Constituição Federal, Art. 34, Inciso “VII - assegurar a observância dos
seguintes princípios constitucionais [...] c) autonomia municipal;”
6 [...] a organização político-administrativa da República Federativa do
Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição.
3
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Incluirá a lei orgânica de qualquer dos Municípios brasileiros
regras para cooperação com associações para planejamento
municipal. Tem-se aqui a confirmação do princípio da
subsidiariedade, uma vez que a proximidade da unidade menor
não tem como deixar de fora a palavra e o pensamento dos que
nela habitam7. (STRECK, CANOTILHO et al., 2013, p.
785)
A subsidiariedade preceitua que uma ação primária
deve ter gênese nas comunidades de menor instância,
partindo da ação dos indivíduos para, apenas em uma
perspectiva subsidiária, admitir a atuação do poder público
estatal. O conteúdo originário da subsidiariedade advém das
encíclicas papais, cabendo ressaltar que, por seu conteúdo
social, que pressupõe que a lógica subsidiária, jamais desvela
no risco de retrocesso às propostas liberais clássicas, de
notáveis lacunas no concernente aos direitos sociais,
implicando abstenção estatal e, consequentemente, negação
das garantias fundamentais (HERMANY, 2012, p. 12).
Assim, é possível sintetizar o princípio subsidiariedade
como a faculdade de aproximação das decisões às menores
instâncias de poder, ou seja, as decisões públicas têm de estar
adjacentes aos cidadãos tanto quanto for possível, só
abstendo-se de realização quando, por razões ligadas à
eficácia e à economicidade, a instância superior deva realizála.
En primer lugar, que los objetivos de la acción pretendida no
puedan ser alcanzados de manera suficiente por los Estados
O Estatuto da Cidade (Lei 10.257/2001), baseado nesse preceito,
determina que o Plano Diretor dos municípios seja discutido e aprovado
pelos poderes executivo e legislativos municipal mediante realização de
audiências públicas e participação de associações representativas dos
diversos segmentos sociais.
7
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miembros. Es el requisito o criterio de la “insuficiencia de la
acción estatal”, o, dicho de otro modo, de la «necesidad de la
intervención comunitaria».
Y, en segundo lugar, que, por consiguiente, dichos objetivos
puedan lograrse mejor, debido a la dimensión o a los efectos de
la acción contemplada, a nivel comunitario. Es el criterio de la
mayor “eficacia de La intervención comunitária”.
(CARRERA, 1994, p. 784)
A subsidiariedade refuta a exclusividade da
administração central na consecução do interesse público,
propiciando o envolvimento dos cidadãos e reforçando a
ideia de democracia participativa. A subsidiariedade se funda
na ideia de que “não deve se transferir a uma sociedade
maior, aquilo que pode ser realizado por uma sociedade
menor” (BARACHO, 1996, p. 52)., devendo atuar a
comunidade maior apenas “quando, e na medida em que,
havendo necessidade de tal intervenção, esta se revele mais
eficaz do que a actuação da comunidade menor”, portanto,
somente nessas situações “os grupos superiores deverão
executar aquelas tarefas que não possam ser eficientemente
executadas pelos grupos inferiores” (VILHENA, 2002, p. 30).
Subsidiariedade e descentralização são institutos
logicamente articulados considerando que ao antepor as
manifestações de poder das instâncias menores, concretiza-se
a figura da descentralização como pressuposto indissociável
da subsidiariedade, figurando como única exceção, os casos
em que, por razões de economia e eficácia política,
administrativa ou financeira, outorga-se a competência às
esferas superiores.
Se a descentralização implicar, contudo, a manutenção de relações de supremacia entre entidades superiores e inferiores tais
que não haja efectiva autonomia, como antes se frisou, então a
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subsidiariedade deixará de fazer sentido na medida em que
sempre a entidade de grau superior poderá intervir no exercício
dos poderes da entidade de grau inferior, anulando a relação de
subsidiariedade em favor da relação de tutela. (MARTINS,
2003, p. 461)
No entanto, sem os meios financeiros que
possibilitem o atendimento das necessidades face às novas
tarefas advindas com a descentralização, tal acréscimo de
competências se revela inócua e substancialmente formal,
relegando ao princípio da subsidiariedade papel secundário na
consecução da finalidade pública.
A nova organização constitucional alterou as normas
de distribuição da receita tributária da União, com aumento
do aporte de recursos aos municípios e, em contrapartida,
com novas atribuições constitucionais e responsabilidades aos
entes municipais conforme determinadas no capítulo IV do
título III da Carta. As modificações estruturais ocorridas no
período pós-constituinte proporcionaram uma intensificação
da urbanização, multiplicando a demanda por serviços e
equipamentos sociais em saúde, educação, habitação e
segurança.
Assim, o que se verifica na gestão local e na
consequente atribuição de efeitos concretos ao princípio da
subsidiariedade é um verdadeiro paradoxo: se de um lado
deve-se operar uma ótica de descentralização efetiva de
competências com a inserção do espaço municipal no centro
das políticas públicas; de outro lado, é imperioso registrar a
profunda disparidade e deficiência no que tange ao volume de
receitas que os gestores municipais podem se valer para
atender a este novo patamar do Município como efetivo ente
com competências cada vez mais destacadas.
Em relação às alterações de natureza conjuntural,
pode-se destacar a retração econômica gerada pela política
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recessiva do governo federal nos anos seguintes à
promulgação da Constituição – década de 1990 – e a
consequente redução da base de cálculo das receitas do
Fundo de Participação dos Municípios, tendo como resultado
prático a redução da arrecadação federal e, por conseguinte,
das transferências de recursos aos municípios, gerando uma
grande dependência financeira, especialmente dos municípios
de pequeno porte.
Tabela 1 – Quantidade de Municípios em relação ao
número de habitantes:
QUANTIDADE DE MUNICÍPIOS EM RELAÇÃO
NÚMERO DE HABITANTES
Quantidade
Porte
Número de
Porcentagem
de
Municípios Habitantes
Municípios
Municípios
Pequeno
< 50.000
4.932
88,55%
50.001
Médio
570
10,23%
350.000
Grande
> 350.000
68
1,22%

AO
de

Total
5.570
100%
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE –
Estimativa Populacional 2016.

Se analisarmos os dez maiores municípios em termos
de Produto Interno Bruto, identifica-se que eles representam
quase 30% de toda riqueza produzida no país, evidenciando
que a concentração de renda fica mais evidente na região do
Sudeste, onde 6 municípios estão entre os 10 primeiros.
Tabela 2 – Produto Interno Bruto dos Municípios em
2011:
Municípios
respectivas
Unidades
Federação

e
da

Posição

Produto
Interno Bruto
a
preços
correntes (1
000 R$)
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São Paulo/SP

1º

477.005.597

11,51%

Rio de Janeiro/RJ

2º

209.366.429

5,05%

Brasília/DF

3º

164.482.129

3,97%

Curitiba/PR

4º

58.082.416

1,40%

Belo Horizonte/MG

5º

54.996.326

1,33%

Manaus/AM

6º

51.025.146

1,23%

Porto Alegre/RS

7º

45.506.017

1,10%

Guarulhos/SP

8º

43.476.753

1,05%

Fortaleza/CE

9º

42.010.111

1,01%

Campinas/SP
10º
40.525.214
0,98%
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – Contagem
populacional 2013 – Elaboração própria.

Portanto, fica evidente que os municípios de médio e
pequeno porte, maiores prejudicados na repartição do bolo
tributário e mais dependentes dos repasses dos fundos de
participação tem de desenvolver estratégias de qualificação de
arrecadação de receitas originárias próprias. Dentre aqueles
municipais cuja atividades industrial e comercial não são
desenvolvidas – especialmente os rurais e agrícolas – o
Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ISS)
não representa um grande percentual de arrecadação, dando
mais peso à necessidade de efetuar uma correta avaliação do
montante de IPTU a ser arrecadado, considerando suas
alíquotas, atualização monetária e, principalmente, atualização
dos valores venais dos imóveis cuja valorização não
corresponde necessariamente à oscilação inflacionário do
país. É sobre esse tributo que recairá a análise do próximo
ponto.
4 Das receitas originárias do município: o IPTU e a
atualização do valor venal do imóvel
A possibilidade de um Município arrecadar sua
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própria receita e aplicá-la para fins de interesse local é o que
constitui a sua autonomia financeira. No entanto, a receita
municipal não é suficiente para que o ente local seja capaz de
elaborar todas as políticas públicas que a sociedade
contemporânea demanda. Por tal motivo, os municípios, em
grande
parte,
acabam
tornando-se
dependentes,
financeiramente, da União e do respectivo Estado,
especialmente dos fundos de participação e das transferências
voluntárias. Os municípios, especialmente de médio e
pequeno porte, devem profissionalizar sua gestão no atinente
à otimização da arrecadação de suas receitas originárias.
A título de contextualização, a CF, ao trabalhar as regras de tributação e orçamento, respeitando ao Princípio do
Pacto Federativo, inscreveu sob o título de Repartição de
Receitas Tributárias, 03 (três) modalidades distintas de participação dos Estados, Distrito Federal e Municípios na Receita
Tributária da União.
Essas modalidades dizem respeito especificamente à
participação direta dos entes federados, no produto da
arrecadação de imposto de competência impositiva da União,
conforme artigos 157, I e 158, I da CF e às parcelas de
Imposto de Renda retido na fonte incorporada às respectivas
receitas correntes; (ii) à participação no produto de imposto
de receita partilhada, consubstanciada nos artigos 157, II, 158,
II, III e IV e 159, III da CF e (iii) à participação em fundos de
redistribuição.
As receitas municipais, portanto, são todos aqueles
valores acrescidos ao patrimônio público, sejam provenientes
de capital estatal ou de capital privado. Pela delimitação
metodológica do presente trabalho, abordar-se-á apenas o
Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), o qual, sendo
uma espécie de tributo, provém da contribuição de cada
pessoa, física ou jurídica, que possua uma propriedade
registrada em seu nome, que chega a representar 30% do total
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das receitas originárias municipais em boa parte dos
municípios brasileiros.
O IPTU, desde sua instituição em 1946, sempre foi de
competência e receita municipal originária. Nos termos do
artigo 156 da CF, possui função eminentemente fiscal, isto é,
a de obter recursos financeiros para a Administração Pública
local, não obstante possa ter função extrafiscal8, como
quando utilizado instrumentalmente para desestimular
comportamentos errôneos definidos em lei que estejam em
desacordo com as diretrizes do plano diretor municipal.
Os municípios cobram o IPTU anualmente, através
do envio de um carnê de cobrança aos contribuintes. Esse
carnê é a notificação do lançamento do imposto. Trata-se de
um imposto cobrado por lançamento de ofício, cabendo ao
Poder Público a responsabilidade de liquidar a obrigação
tributária, identificar o sujeito passivo, a ocorrência do fato
gerador, a matéria tributada e o valor do imposto a pagar,
conforme arts. 142 e 149, Código Tributário Nacional - CTN
(FRAGA, 2010, p. 340).
O fato gerador do dever jurídico de pagar o imposto
em questão é uma situação da vida do contribuinte,
relacionada a seu patrimônio, sendo a sua propriedade, o
domínio útil ou a posse do bem imóvel por natureza e
respectivas acessões, o que engloba todas as suas edificações.
A localização de tal imóvel na zona urbana é fundamental
para a definição da hipótese de incidência, observando-se os
requisitos do art. 32 do CTN. Se localizado na zona rural,
incorrerá outro imposto: o Imposto Territorial Rural, de
competência da União (ATALIBA, 1996, p. 84).
O cálculo do imposto é feito aplicando-se uma
alíquota ao valor venal do imóvel. Este, sendo a base do
Como no caso do IPTU progressivo aplicável em terrenos não
edificados.
8
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cálculo, conforme art. 33, CTN, corresponde ao preço de
venda, levando-se em consideração o terreno acrescido de
suas edificações, se houverem, estimado por critérios técnicos
prescritos em lei municipal. É o valor real do imóvel, aquele
que o imóvel alcançará para compra e venda à vista,
conforme as condições usuais do mercado imobiliário.
Em regra, cabe à Administração apurar o correto
valor do imóvel, o que normalmente é feito através da
elaboração da Planta Genérica de Valores, documento que
define a valorização dos imóveis, por meio de critérios
jurídicos e técnicos de valoração, apuração e enquadramento
dos imóveis, levando em conta as informações presentes no
Cadastro Imobiliário para, em conjunto com os dados
constantes da planta genérica de valores, apurar o valor venal
dos imóveis e, após a multiplicação pela alíquota aplicável,
calcular o valor do IPTU a ser lançado (FRAGA, 2010,
p.341).
Ao contrário do valor venal, que é fixado e somente
poderá ser majorado por lei, as alíquotas variam conforme
cada município, posto que não são limitadas por norma de
caráter geral editada pela União. Todavia, na fixação das
alíquotas, o município deve ater-se aos princípios
fundamentais que regem a legislação tributária, especialmente
ao disposto no art. 145, §1º, da CF.Quanto à atualização
monetária do imposto, a teor do disposto no art. 97, §2º, do
CTN, pode ser estabelecida de um ano para o outro pelo
Poder Executivo municipal através de um decreto, a qual será
corrigida até o percentual máximo da inflação anual (BRAZ,
p. 713, 2010).
Essa prerrogativa do poder público municipal decidir
por conveniência e oportunidade o melhor momento de
atualizar os valores venais dos imóveis não é tarefa simples.
Uma variada gama de municípios trata o IPTU de modos
distintos, ora reajustando apenas conforme inflação, ora
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deixando de atualizar o valor das zonas fiscais, ora evitando
atualizar os valores venais, mediante comissão própria, por
mais de uma década, abdicando de um aumento de receita
própria e mitigando sua própria capacidade de investimentos
e governança em decorrência do possível prejuízo que sua
governabilidade pode sofrer caso a majoração tenha impacto
negativo sobre sua base eleitoral ou caso o executivo
municipal não tenho apoio legislativo para aprovar a proposta
de reajuste apresentada por comissão. É sobre os conceitos
de governança e governabilidade aplicado ao caso específico
dos municípios na aferição do IPTU que o próximo e
derradeiro ponto trata.
5 Governança e Governabilidade Municipal: os limites
da autonomia local no caso específico do IPTU
Quando se refere à governabilidade, se está referindo
ao conjunto de condições necessárias ao exercício do poder, o
qual deriva da legitimidade dada pela sociedade ao Estado e a
seu governo. No caso do governo municipal, por sua comunidade local – base eleitoral – e sua capacidade de mobilizar
apoio na Câmara municipal às suas proposições regulamentares.
Diz-se que um sistema político é dotado de capacidade governativa se for capaz de: (i) identificar problemas da
sociedade e formular políticas públicas, isto é, oferecer soluções; e (ii) implementar as políticas formuladas, mobilizando
para isso meios e recursos políticos, organizacionais e financeiros necessários. (SANTOS, 1997, p. 06)
A governabilidade não encerra um fenômeno
completo, mas é um processo em andamento, são as relações
complexas entre componentes de um sistema político
(GIULIANI, 1994, p. 1163). Assim, a governabilidade se
coaduna às condições sistêmicas mais gerais sob as quais se dá

- 33 -

Felipe Dalenogare Alves, Leopoldo Ayres de Vasconcelos Neto e Silomar Garcia Silveira

o exercício do poder numa sociedade, tais como as
características do regime político (democrático ou autoritário),
a forma do governo (parlamentarismo ou presidencialismo),
as relações entre os poderes (VIEIRA, 2001, p. 85).
Já o conceito de governança, que não é excludente ou
oposto ao conceito de governabilidade, mas complementar, é
a competência do governo de praticar as decisões tomadas
ou, em outras palavras, a capacidade de governo do Estado.
Ou seja, a capacidade abrangente financeira e administrativa
de uma organização de praticar políticas. Portanto, a
viabilidade econômica e financeira de efetuar determinada
ação pública municipal, por parte da gestão, relaciona-se mais
diretamente com a governança.
A governança reflete a capacidade de inserção do
Estado na sociedade, rompendo com a tradição de governo
fechado e enclausurado na alta burocracia governamental
(O’CONNOR, 1994, p. 550). Refere-se ao modus operandi das
políticas governamentais – que inclui, dentre outras, questões
ligadas ao formato político institucional do processo
decisório, à definição do formato adequado de financiamento
de políticas e ao alcance geral dos programas (SANTOS,
1997, p. 4).
Assim, a governança diz respeito à capacidade
governativa em sentido amplo, isto é, capacidade de ação
estatal na implementação das políticas e na consecução das
metas coletivas. Refere-se ao conjunto de mecanismos e
procedimentos para lidar com a dimensão participativa e
plural da sociedade (VIEIRA, 2001, p. 85).
Tomando como exemplo o município de Santa Cruz
do Sul, no Rio Grande do Sul, o cálculo do valor do IPTU
segue o modelo constitucional, sendo baseado no valor venal
do terreno somado ao valor venal da construção, se houver,
conforme tabelas de alíquotas definidas por lei. Para o
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cálculo, ainda são levadas em conta características como o
valor da zona fiscal do terreno, os padrões de construção.
Conforme o art. 11, caput, do Código Tributário
Municipal9 de Santa Cruz do Sul, o valor venal dos imóveis é
atualizado pelo Poder Executivo, anualmente, através da
constituição de uma comissão específica a esse fim, em
função das alterações de suas características, decorrentes de
melhorias recebidas pela área onde se localizam, bem como
dos preços correntes do mercado.
Desde 1998, o município de Santa Cruz do Sul utiliza
esta forma de correção, anualmente, através de decretos
expedidos no início de cada ano pelo executivo municipal,
fixando o valor da UPM – a Unidade Padrão Monetária,
instituída pelo art. 339 do Código Tributário Municipal. Ou
seja, ainda que haja a previsão de comissão específica, o
município muitas vezes deixa de atualizar os valores venais do
imóvel por diversas circunstâncias que impactam diretamente
a governabilidade.
Majorar tributos é sempre questão sensível para o
gestor público, geralmente é recebido com resistência por
parte do contribuinte. Além do fator do apoio local – ou falta
dele – impacta diretamente nas pretensões eleitorais do
mandatário municipal. Além disso, o levantamento realizado
pela comissão além de ter um custo para os cofres públicos,
se realizado por empresa de consultoria, tem de ser efetuado
Art. 11 - Será atualizado pelo Poder Executivo, anualmente, antes do
término do exercício, com base em trabalho realizado por comissão
constituída para esse fim específico, o valor venal dos imóveis, em função
das alterações de suas características, dos equipamentos urbanos e das
melhorias decorrentes de obras públicas recebidas pela área onde se
localizem, bem como os preços correntes do mercado.
§ 1º - Quando não forem objeto da atualização prevista no caput, os
valores venais dos imóveis serão obrigatoriamente atualizados pelo Poder
Executivo, com base nos índices oficiais de correção monetária.
9
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por lei, o que implica a necessidade de maioria parlamentar da
base governista para garantir que o reajuste dos valores venais
entre em vigor no ano seguinte.
Para um efetivo recolhimento do IPTU, o prefeito
deve ter boa governabilidade, a qual guarda grande relação
com a sua legitimidade, já que ela é considerada como a
capacidade do governo de tomar decisões a partir da
intermediação de interesses dentro de um determinado
governo. (Portal Administração, 2015).
No entanto, vincular a governabilidade à construção
de maiorias eventuais na Câmara de vereadores, além do
receio de perder apoios eleitorais, comprometendo a
governança municipal com renúncia de acréscimo de
arrecadação parece um dos raros casos em que o princípio da
subsidiariedade deveria ser aplicado, ou seja, a decisão de
atualizar os valores venais do IPTU poderia estar acima da
municipalidade, como uma lei federal geral, tornando a
decisão administrativa de proceder a avaliação dos imóveis
vinculada.
Uma eventual lei complementar ou emenda
constitucional que previsse a atualização dos valores a cada
quinquênio, por exemplo, evitaria o lapso dos poderes
públicos municipais em proceder a sua correção a não ser por
mero reajuste inflacionário, despersonificando a decisão e
tornando-a vinculada. Isso encerraria com boa parte dos
problemas dos gestores públicos municipais em assumir tal
tarefa impopular, aos olhos do contribuinte, mas
extremamente necessária do ponto de vista da governança
local.
Ainda, evitaria a necessidade de formação de um
governo de coalizão, para que o levantamento da comissão de
atualização fosse aprovado pela casa legislativa, nos casos
onde o executivo não tem maioria parlamentar. O caso em
tela da atualização dos valores do IPTU mostra-se um
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exemplo raro, mas importante, de fragilidade do processo de
descentralização política e autonomia local, onde poder-se-ia
aplicar o princípio da subsidiariedade, mantendo a
competência tributária do município inalterada, mas com
regras a cumprir para seu bom desenvolvimento.
6 Conclusão
A tônica municipalista brasileira tenha sido pela
descentralização política, administrativa e financeira, por um
viés mais centrífugo do estado brasileiro e pela melhor
repartição do bolo tributário. A dependência financeira,
especialmente dos municípios de médio e pequeno porte, dos
fundos de participação municipal e a baixa arrecadação de
receitas próprias exigem um novo olhar do administrador
público municipal.
O IPTU é um exemplo claro da falta de uniformidade
no tratamento tributário nos mais de cinco mil e quinhentos
municípios brasileiro. Responsável por quase um terço do
total de receitas tributárias próprias em boa parte dos
municípios, a tarefa de atualização do valor venal do imóvel é
de iniciativa do poder executivo municipal, que o fará
diretamente ou mediante comissão de levantamento. Depois
de realizado o estudo, o aumento do valor venal – que
impacta diretamente na base de cálculo – só pode ser feita por
lei. Tal situação leva o administrador municipal a um duplo
ônus: enfrentar o descontentamento dos cidadãos
contribuintes, face à futura majoração tributária, e a formação
de maioria parlamentar para a aprovação da lei. Tal
dificuldade tem feito com que os municípios, entre eles o de
Santa Cruz do Sul, tenham realizado a atualização dos valores
apenas mediante decreto, através de índices de reajuste
inflacionário.
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Tal situação é um nítido caso em que o princípio da
subsidiariedade, sob a perspectiva vertical, poderia ser
aplicado, editando regra geral mandamental para que os
municípios atualizassem o valor venal dos imóveis mediante
comissão especializada a cada certo período de tempo,
retirando do poder executivo a iniciativa de efetuar a
atualização, comprometendo ou sua governança – em caso de
negativa – ou sua governabilidade – em caso de ação positiva.
A autonomia local deve ser resguardada, pois a
decisão pública deve ser tomada sempre mais próxima de sua
base subjacente – a sociedade – e é sempre mais salutar que a
decisão seja legitimada pelos atores públicos. Há exceções,
casos em que por economia ou eficiência, algumas tarefas são
melhor prescritas ou desempenhadas por instâncias
superiores. O caso da necessidade de editar regra geral que
torne imperiosa a atualização real dos valores imobiliários
para fins tributários parece razoável sob o ponto de vista da
governança local e da gestão pública responsável.
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A EMANCIPAÇÃO DO SUJEITO E A
CONSOLIDAÇÃO DOS DIREITOS
DE CIDADANIA: DESAFIOS A
SEREM ENFRENTADOS PELA
COMUNIDADE LOCAL NA
PACIFICAÇÃO DE CONFLITOS10
Rodrigo Cristiano Diehl
Nicole Garske Weber
Introdução
Não se esperava num mundo turvado pelas
instabilidades econômicas e sociais, cinismo político, vazio
cultural e desesperança pessoal, aquilo apenas aconteceu.
Governos foram denunciados, ficaram desacreditados. A
mídia se tornou suspeita e a confiança que aglutina a
sociedade, o mercado e as instituições desvaneceram-se. O
contrato social dissolveu-se com as vozes dos indivíduos que
saíram as ruas. Nos últimos tempos jamais se imaginaria que
em um mundo globalizado, seria persistente e crescente a
insatisfação da sociedade com as respostas dadas pela justiça
tradicional às situações de conflitos, discutindo até que ponto
ocorre as transformações dos indivíduos e qual os benefícios
aos envolvidos e para a sociedade como um todo.
Nesse contexto atual, o presente estudo tem por
objetivo central analisar o processo de emancipação do sujeito
e da consolidação dos direitos de cidadania a partir dos
10Esse

estudo é fruto dos debates e reflexões oportunizados pelo Grupo
de Pesquisa Direito, Cidadania e Políticas Públicas ligado ao Programa de
Pós-Graduação em Direito – Mestrado e Doutorado da Universidade de
Santa Cruz do Sul e financiado com recursos da CAPES.
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desafios e das perspectivas enfrentados pela comunidade na
pacificação dos conflitos. Assim, questiona-se: quais os
desafios e as perspectivas da atuação das comunidades locais
na pacificação de conflitos ao emancipar o sujeito e
consolidar os direitos de cidadania?
Para responder a tal problematização, o estudo foi
dividido em dois subcapítulos, no qual cada um corresponde
respectivamente a um objetivo especifico traçado, desse
modo, o primeiro subcapítulo objetiva compreender a
efetivação dos direitos de cidadania ao acesso à justiça,
levando em consideração os desafios de uma sociedade
contemporânea e globalizada e suas consequências para as
comunidades e para a pacificação de conflitos.
Assentadas essas bases, o segundo subcapítulo tem
por foco compreender a pacificação dos conflitos na
comunidade e os seus reflexos na emancipação do sujeito,
uma vez que se propõe a construção de métodos adequados
(antigamente denominado de métodos alternativos) de
pacificação de conflitos em que devolvam para os indivíduos
o direito/dever de pacificarem os seus conflitos como um
instrumento de fortalecimento de vínculos e de reconstrução
do sentimento de pertencimento.
Para a correta construção do trabalho utiliza-se o
método dedutivo como método de abordagem, que
desenvolve-se sobre proposições gerais a análise de um caso
concreto que é a pacificação de conflitos nas comunidades.
No que se refere aos métodos de procedimento utiliza-se o
histórico e o monográfico e o aprofundamento do estudo
realiza-se com base em pesquisa bibliográfica e documental,
fundamentada em dados primários e secundários, como por
exemplo, livro, artigos científicos, decisões judiciais, revistas e
períodos qualificados dentro da temática proposta.
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2 A efetivação dos direitos de cidadania ao acesso à
justiça: desafios atuais
Os direitos de cidadania englobam direitos de todos
os seres humanos, independentemente de sua origem, etnia,
raça, cor, sexo, religião e cultura, isto é, são fundamentais pelo
fato de serem vitais para a existência da pessoa com
dignidade, assim como os de liberdade, igualdade, vida, saúde
e educação, e também as garantias processuais, que incluem o
efetivo acesso à justiça – não somente estatal, como um meio
de pacificar os conflitos que surgem. Desta forma, no
pensamento jusnaturalista, os direitos fundamentais são
frequentemente qualificados de originários, pré-estatais,
universais, inatos e inalienáveis.
Neste mesmo sentido, se mostra apropriada a
conceituação que tem como ponto de partida a consagração
dos direitos de cidadania pelo ordenamento constitucional
nacional, uma vez que podem ser compreendidos como
direitos e liberdades tutelados por meios de instrumentos
processuais estabelecidos pela Constituição, a exemplo das
ações constitucionais típicas, e pela instituição de cláusulas
pétreas, tornando certas disposições imutáveis pelo legislador.
Por esse viés, ou direitos de cidadania são imutáveis ou
estabelecem um procedimento mais complexo, dificultando sua
modificação. Nesse sentido, alguns direitos apenas podem ser
modificados mediante emenda à Constituição. Isso acontece
devido o critério exclusivamente material, ou seja, os direitos
fundamentais sofrem variações conforme a ideologia, a
modalidade do Estado e a espécie de valores e princípios que a
Constituição abriga.
Consequentemente, os direitos de cidadania,
compreendidos como direitos positivados pelo ordenamento
constitucional, têm por finalidade primária o resguardo da
dignidade da pessoa humana contra o abuso do Estado –
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eficácia vertical, e dos particulares – eficácia horizontal. Isso
significa que envolve a defesa e a proteção contra a miséria, a
exploração, a violência e todo e qualquer tipo de ato que se
destine ao ferimento daquele núcleo de direitos reconhecidos
como essenciais à pessoa humana, seja por Constituições
democráticas ou por declarações internacionais de direitos,
ratificadas pelo Estado.
Desde os primórdios, as organizações humanas
tiveram como qualidade comum, independentemente de
cultura, a existência de regras sociais para uma melhor
convivência. Não é demais lembrar, contudo, que a
institucionalização do exercício do poder, imprescindível para
maior organização das sociedades, deu origem ao Estado, que
também passou a exercer o controle das normas sociais e do
órgão estatal sobre os indivíduos (MATTOS, 2011). Do
mesmo modo que o Estado, o direito processual e a
jurisdição surgem em resposta para as necessidades de se
definirem formas de resolução e pacificação dos conflitos e que
seriam as autoridades responsáveis para oferecer alternativas
aos conflitos apresentados.
A propósito, não é desprezível assegurar que o Poder
Judiciário, forma tradicional de acesso à justiça, enfrente
bruscas crises, o que torna custoso ao Estado proporcionar a
efetivação do almejado direito. Além disso, salienta-se que
esse mesmo judiciário, por si só, não consegue promover com
exclusividade o mencionado acesso. Para abrandar o
crescente descrédito da sociedade, sem falar no sentimento de
insegurança jurídica, também o Judiciário tem sido forçado a
adotar ou conviver com práticas adequadas (e comunitárias)
de pacificação de conflitos, sendo que essas alternativas aos
obstáculos erguidos vão desenhando um novo enfoque que
deve ser dado para a questão do acesso à justiça tanto no
Brasil quanto no mundo.
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A impossibilidade de acesso à justiça, especialmente,
pelas camadas sociais classificadas como hipossuficientes e
marginalizadas, é uma grave violação de direitos
fundamentais, e que, devido à globalização e às relações cada
vez menos humanizadas, vem sendo esquecidas, como se a
justiça fosse um tanto inatingível para o comum dos mortais.
Desta forma, o acesso à justiça, há algum tempo, tem
marcado presença nos catálogos dos direitos fundamentais,
assim sendo reconhecido por Constituições estatais e
declarações internacionais de proteção dos direitos humanos
e fundamentais. Contudo, o seu significado pode ser
analisado por mais de um ângulo e muitas concepções sobre
ele podem se ter, e seu significado certamente sofrerá
variações conforme o ordenamento jurídico constitucional
em concreto em que for situado.
O acesso à justiça deve ser visto não somente a partir
do acesso aos meios estatais de resolução de conflitos, mas
também por meio da própria tutela dos direitos subjetivos,
uma concepção mais ampla, qual prestigia outras formas de
pacificação de conflitos, como, a exemplo, os métodos
adequados e comunitários, uma vez que se enquadram melhor
na atual configuração dos conflitos sociais.
Sendo assim, inicialmente se faz necessária a análise
do conceito de justiça, segundo o qual a ideia central de
justiça consiste na aplicação do princípio da igualdade, ou
melhor, desde Platão e Aristóteles, passando por Santo
Tomás de Aquino, até os juristas, moralistas e filósofos
contemporâneos, esse conceito de justiça está presente. No
entanto, o essencial é definir essa aplicação de tal forma que,
mesmo constituindo o elemento comum das diversas
concepções de justiça, ela possibilite as suas divergências
(PERELMAN, 2000).
No mesmo entendimento, a discussão de acesso à
justiça, assim como os direitos de cidadania, incide na busca
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por valores próprios que cada ser humano define e elege em
tal patamar, utilizando como base as circunstâncias em que
vive e contrapondo a satisfações e necessidades de cada
indivíduo dentro do seu próprio grupo social. Neste sentido,
em um conceito de justiça ligado à instituição do Poder
Judiciário, acredita-se que cabe a esse a obrigação de
encontrar meios de atingir o sentimento de justiça e de
pacificar a sociedade em todos os seus segmentos. “Cidadão,
em sentido estrito, a respeito do qual não se possa apresentar
nenhuma exceção é unicamente aquele que tem o poder de
tomar parte na administração deliberativa ou judicial da
cidade” (LOUREIRO, 2009, p. 175).
A busca por um acesso à justiça justa e de todos, sem
dúvida, perpassa pela valorização da cidadania, ou além, o
fato de o direito, principalmente em um contexto social, ser
um propulsor do desejo permanente do homem na realização
da justiça, e que, segundo Monreal (1988, p. 62), numa
concepção ética, afirma que a justiça, “[...] constitui um dado
primário do espírito humano, isto é, todo homem aspira, nas
relações com os demais, e experimenta uma reação colérica
quando ela é ofendida”.
Neste sentido, a pacificação dos conflitos pelas vias
formais, isto é, pela prestação jurisdicional estatal, é cara e
dispendiosa. Entretanto, essa alta onerosidade não abarca
somente as custas processuais, mas também todas as despesas
que podem envolver um conflito, sem contar o envolvimento
emocional das partes em um processo à espera de uma
solução. Esses fenômenos é que afastam o cidadão do
Judiciário e da justiça.
Se, por um lado, o Estado avoca para si a função tutelar jurisdicional, por
outro lado, em matéria de direitos subjetivos civis, faculta ao interessado
(em sentido amplo) a tarefa de provocar (ou invocar) a atividade estatal
que, via de regra, remanesce inerte, inativa, até que aquele que tem a
necessidade da tutela estatal quanto a isso se manifeste, pedindo
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expressamente uma decisão a respeito de sua pretensão (WAMBIER,
2007, p. 125).

Ademais dos labirintos emaranhados que os processos
judiciais devem percorrer de forma lenta, as denominadas
custas desanimam até mesmo aqueles que dispõem de
recursos
financeiros.
Para
os
hipossuficientes
economicamente, a justiça é mais barreira intransponível que
uma porta aberta. As manifestações de desalento e descrença
quando uma ofensa ao direito é constatada não são muitas
vezes mais numerosas que as palavras ou gestos de confiança
(SANTOS, 2003). Atrelado a isto, percebe-se, a inadequação
ou até mesmo a desatualização em que se encontram os
tribunais, os quais, oficialmente, seriam os guardiões da
justiça e da paz social.
A priori, o maior esforço que a ciência jurídica pode
realizar é na concretização dos direitos fundamentais,
principalmente aqueles voltados à autêntica realização por
parte do Estado e de toda sociedade, no fortalecimento dos
meios necessários para que haja acesso à justiça com o
objetivo central muito além do melhoramento e celeridade da
prestação jurisdicional, mas também de pacificação social
(MENEZES, 1998).
Neste contorno, de acordo com Cappelletti e Garth
(2002, p. 12), “[...] o acesso à justiça pode, portanto, ser
encarado como o requisito fundamental – o mais básico dos
direitos humanos [...]”, que objetiva não somente garantir e
proclamar o direito de todos, mas sim efetivar os demais
direitos fundamentais, mas isso implica uma expansão e um
aprofundamento dos objetivos e métodos da moderna
ciência.
E assim, o acesso à justiça está diretamente ligado às
relações entre a sociedade e a justiça social, entre a
desigualdade socioeconômica e a igualdade jurídico-formal.
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Da mesma forma, a procura por um sentimento de justiça
cumprida está mais estritamente acoplada ao âmbito civil do
que ao penal. De acordo com Santos (2014), definidas as
suas características internas e medido o seu âmbito em
termos quantitativos, é possível compará-la com a oferta da
justiça produzida pelo Estado.
Até mesmo porque, a justiça tardia não pode ser
considerada justiça, senão uma injustiça qualificada. Porque o
processo por muito tempo nas mãos do julgador contradiz o
direito, fazendo com que lese as partes no patrimônio,
liberdade e honra. A culpa desta morosidade, em parte, é dos
juízes, que a lassidão comum vai tolerando. Mas sua culpa
tresdobra com a terrível agravante de que o lesado não tem
meio de reagir contra o delinquente poderoso, em cujas mãos
jaz a sorte do litígio pendente (BARBOSA, 1947).
Não se trata apenas de assegurar o acesso à justiça
enquanto ingresso ao Judiciário ou a qualquer sistema de
resolução/tratamento/pacificação de conflitos, esses métodos
devem ser aptos, como lembra Wambier (2007), a
proporcionar decisões que sejam efetivamente justas,
tempestivas e uteis para os interessados, e dessa forma,
assegurando concretamente as relações sociais e os bens
jurídicos.
O acesso à justiça, como um direito fundamental,
requer a atuação sintonizada e firme por parte do Estado e de
outras estruturas organizadas nas comunidades, em uma ação
conjunta, para que se procure pacificar determinadas situações
que normalmente não chegariam ao Poder Judiciário, seja
devido à ausência dos poderes, ou pelos altos custos que um
processo acarreta, ou ainda, como visto, pela demora na
tramitação. Este último, já é considerado uma marca que se
dissemina e se torna, lamentavelmente, em uma verdade
constrangedora e desestimulante na busca de justiça nos fóruns
brasileiros.
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Portanto, os juristas necessitam reconhecer que as
técnicas processuais servem a funções sociais, e que os
tribunais não podem ser entendidos como as únicas formas
de pacificar os conflitos, e assim encorajar métodos
adequados ao sistema judiciário, como é o caso dos meios
aplicados na própria comunidade, que é executado em
benefício de quem, com quem, e por quem o impacto social
daquele conflito é maior. “Uma tarefa básica dos
processualistas modernos é expor o impacto substantivo dos
vários mecanismos de processamento de litígios”
(CAPPELLETTI; GARTH, 2002, p. 11).
A completa efetivação do direito fundamental,
humano e de cidadania ao acesso à justiça perpassa pelos mais
variados métodos de gestão de conflitos, e entre eles estão os
meios adequados e comunitários de pacificação social – a
mediação comunitária e as práticas restaurativas –, que
formam um espaço de diálogo e resgatam a comunicação
rompida entre as partes em função do litígio instalado e pela
espera de um terceiro – leia-se, o Estado, para resolvê-lo.
Entretanto, apesar da responsabilidade do Estado em solucionar o conflito e
as suas consequências, no modelo de Justiça Restaurativa o Estado cede
alguma autoridade para representantes da sociedade civil, que melhor possam
intermediar o problema, propiciando ambientes mais acolhedores às partes, o
que talvez não ocorresse na presença de representantes da Justiça
(OXHORN; SLAKMON, 2005, p. 188).

Os desacordos e os conflitos fazem parte do meio
comunicativo quando analisados em seu formato amplo, e
assim, o surgimento das experiências que atordoam os
aspectos rotineiros e tidos como adquiridos, constituindo
uma fonte de contingências. As experiências são sempre
novas, compondo uma contrapartida a tudo aquilo a que se
está habituado, e é diante desse contexto que o risco de
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haver um desacordo inerente à comunicação linguística é
absorvido, regulado e controlado nas práticas cotidianas.
Nestes termos, sem ter a pretensão de suprimir com o
sistema coercitivo mínimo de pacificação dos conflitos, mas
sim de efetivar o acesso à justiça, e não somente ao Poder
Judiciário, mas uma justiça mais próxima dos cidadãos e
preocupada com as suas consequências, é que a pacificação
dos conflitos na comunidade, enquanto mecanismos
instigadores da comunicação entre os conflitantes, surgem
como um método democrático para reorganizar as relações
em conflitos e baseada na formação de um consenso e na
emancipação do sujeito.
3 A pacificação dos conflitos na comunidade e a
emancipação do sujeito
O empoderamento na perspectiva comunitária está
ligado às mudanças sociais, cujos segmentos excluídos da
cidadania se mobilizam para adquirir controle sobre suas vidas.
Essa comunidade desenvolve seus próprios regramentos e
padrões para resolver suas disputas e, durante esse processo, as
relações sociais são fortalecidas. A ideia fundamental é remover
os obstáculos estruturais para que haja uma efetiva participação
local com o exercício do autogoverno. O empoderamento
comunitário também é proclamado como uma técnica capaz de
administrar a diversidade de opiniões ali presentes.
Sociologicamente tem um sentido positivo,
essencialmente associado com a ideia de autonomia,
desenvolvimento humano, justiça social, auto realização, paz e
comportamento altruísta. O empoderamento é percebido
como um processo de transformação pessoal pelo qual “[...]
as pessoas ganham controle sobre suas vidas e criam
alternativas à relação de dominação e de dependência. Já o
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conceito de poder tem um sentido negativo, associado ao
poder sobre, coerção e autoridade” (FOLEY, 2010, p. 105).
Não sendo o poder uma estrutura, mas uma relação, a
concepção de poder remete a uma relação horizontalizada,
compartilhada. Nesse sentido, os métodos adequados e
comunitários de pacificação de conflitos podem ser palco do
exercício de empoderamento, na medida que promovem a
capacitação para a autogestão, sob uma perspectiva relacional.
Há, pois, uma profunda relação entre empoderamento e
reconhecimento da condição de sujeito do indivíduo.
Neste ambiente, o empoderamento não significa
balancear as disparidades de poder ou redistribuir poder
dentro dos processos comunitários, com a finalidade de
proteger a parte mais fraca, mas se trata de um conceito
relacional e, como tal, praticado por ambas as partes. Da
mesma maneira, não tem a pretensão de atingir resultados
que, em substância, produzam redistribuição de recursos ou
de poder. Essa abordagem, apesar de transformadora, “[...]
parece não enfrentar de forma suficiente a questão do
desequilíbrio de poder, em especial, na sociedade brasileira, na
qual a desigualdade social é a marca predominante” (FOLEY,
2010, p. 109). Há que se refletir, de uma maneira mais
objetiva, como esses métodos comunitários de emancipação
podem lidar com as diferenças de poder entre as partes e qual
o papel do mediador nesse processo.
É de se admitir que as iniciativas das comunidades
locais podem ser capazes de ampliar visivelmente as ações no
campo das políticas sociais, quando promovem programas
direcionados para o desenvolvimento local, com projetos
integrados e dirigidos a um determinado público, de maneira
que seja possível focalizar uma área de intervenção ou um
segmento da sociedade, com a finalidade de formular políticas
integrais, ultrapassando barreiras, como a da setorialização e
da fragmentação institucional (FARAH, 2001).
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Com efeito, a gestão pública compartida
desenvolvimento um papel importante na consolidação da
capacidade dos cidadãos de implementarem políticas públicas
no âmbito local, promovendo ações solidárias e orientadas ao
alcance coletivo, supondo mecanismos de interlocução entre
diversos atores sociais, além do fortalecimento de parcerias.
Nesse intuito, as comunidades locais assumem um papel de
liderança e de coordenação, interagindo com atores
governamentais e não governamentais, com o propósito de
satisfazer interesses e necessidades locais comuns entre os
cidadãos membros (FARAH, 2001).
Na atualidade, presencia-se uma crise de legitimidade
do Estado em face das sociedades pluralistas e com sérias
dificuldades de pôr em prática uma gestão pública
compartida. O Estado tem se mostrado indiferente em
relação à situação que vive a população ou parcela integrante
da mesma, de forma que se omite no atendimento das
aspirações e das reais demandas da sociedade, uma vez que o
espaço público é gerido por corporações que se apoderam do
Ente Estatal e do poder político, transformando-os em meros
mecanismos e aparelho satisfatórios de seus interesses
privados (LEAL, 2006).
O espaço público é constituído pelos diversos
indivíduos que pela relação de alienação com o mercado,
fazem desse habitat, um local de hostilidades e de busca pelo
acolhimento e desejo infindável pela satisfação das
necessidades básicas, entre elas a luta pela sobrevivência e
pelo reconhecimento de pertencimento a uma determinada
comunidade. Esse local ao que se está mencionando é a
comunidade? Afinal como defini-lo? Pode-se considerá-lo
como uno e complexo e se valer do mesmo ao referir-se ao
Estado, a sociedade, aos municípios e as comunidades. O que
importa é que nele transitam pessoas e redes de comunicação
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que se formam para que o entendimento seja mútuo e os
conflitos solucionados.
Ações voltadas para o espaço público local, que
transcendem a esfera estatal, provocam autonomia e
emancipação dos atores sociais que, imbuídos nos pressupostos
do empoderamento, buscam meios adequados de pacificação
de seus próprios conflitos. Neste liame, o conflito pode ser
entendido como uma realidade complexa e multidimensional
que vai além do simples desentendimento de opiniões, de
posicionamentos, de valores ou de culturas. O desejo é
seguidamente o motor da máquina tenso/conflitiva. Assim,
quando dois posicionamentos colidem, nasce o conflito, isto
é, dessa desarmonia advinda do confronto de desejos resulta,
muitas vezes, a submissão de um aos desejos do outro, de
modo que se pode individualizar um ganhador e um
perdedor.
Este fenômeno ocorre porque o conflito não é uma
realidade confinada na seara apenas dos fenômenos
humanos, sejam eles individuais ou coletivos, e sim uma
realidade profunda. Para entender a complexidade de um
conflito, é necessário pensar em articulações dinâmicas entre
muitas dimensões: “[...] o ambiente, os organismos nele
inseridos, as variáveis seguidamente escondidas e
introduzidas nos processos de longa duração”
(SPENGLER, 2012, p. 109).
Desta maneira, o conflito social possibilita elaborações
evolutivas e retroativas no que concerne a instituições,
estruturas e interações da comunidade, possuindo a
competência de se erguer em um espaço em que o próprio
conflito se apresenta como um ato de reconhecimento, e
assim produz a transformação nas relações entre seus
membros. O conflito é tido como um processo dinâmico de
interação humana e de confronto de poder, no qual uma das
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partes influencia e qualifica o movimento da outra, em meio a
influências da comunidade da qual são membros.
Diante desse cenário, a partir da ótica conflitiva, o agir
é sempre local, isto é, ninguém percebe, pensa, age em uma
perspectiva abstrata. Nenhum indivíduo age sozinho; todo o
conflito e todo o movimento por ele causado, seja para
aprofundá-lo ou para pacificá-lo, são comuns. Essa comunhão
acontece entre duas pessoas, dois grupos ou até mesmo dois
povos, mas é sempre um acontecimento comum, comunitário.
Analisando o conflito como um elo comunitário entre
os conflitantes, e olhando com atenção seus aspectos préhumanos, percebe-se como resultado que o conflito não pode
ser resolvido, solucionado ou tratado, mas, sim, pacificado.
Igualmente, os conflitos não são inteligíveis apenas do ponto
de vista de sua resolução, uma vez que se encontram na
origem de toda e qualquer ação. A tarefa deve ser sempre
aquela de encontrar o fio comunicativo interrompido e religálo. Isso ocorre porque conflito não pode ser reduzido a um
problema pendente de solução, mas ser considerado uma
oportunidade de aperfeiçoamento e de crescimento em
comum.
A própria autoridade, entretanto, enquanto poder
legítimo, pode dar vazão a conflitos individuais e de grupos
dentro de uma comunidade. Para pacificar os conflitos
nascidos da comunidade, o Estado, enquanto detentor do
monopólio da força legitimada, utiliza-se do Poder Judiciário,
e o juiz é chamado para decidir os litígios, porque o sistema
social não suportaria a perpetuação do conflito. A
legitimidade estatal de decidir os conflitos nasce do contrato
social, ao qual os homens outorgam a um terceiro o direito de
fazer a guerra buscando a paz.
Portanto, a comunidade local possui condições, a
partir de todos os seus atores sociais, para aturar de forma
efetiva na prevenção e no combate ao conflito, uma vez que,
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ao devolver a ela parte da responsabilidade de prevenir e
pacificar esses conflitos, torna-a empoderada e seu membros
emancipados da alienação social estruturante que existe nas
sociedades contemporâneas.
Os atores sociais ao reunirem-se e centrarem-se nos
pontos peculiares que visam abordar no discurso com essa
práxis, ou seja, agindo de acordo com o processo
argumentativo e inclusivo de valoração e respeito às
diferenças, como a concretude de políticas públicas protetivas
à infância, estarão se arguindo de princípios como o da justiça
e da solidariedade. Nessa relação contextual de projeções
argumentativas com pressupostos ideais de fala a cada
interlocutor envolvido no mundo da vida em dicotomia com
o mundo dos sistemas, considera que o agir com
corresponsabilidade e consciência de que em uma
comunidade ideal e local, cada ator tem seu papel e tarefa a
desempenhar. Sendo assim, é possível considerar que a justiça
e a solidariedade como princípios autônomos, se
complementam e possibilitam construir ocasionalmente a
idéia de uma justiça com performance de solidariedade.
E, com tais assertivas, pode-se pontuar que, para tirar o
sujeito da sua condição de inatividade, é necessário que haja a
transformação do indivíduo em ator inserido nas relações
sociais. Assim, o sujeito e os atores tornam-se noções
inseparáveis na construção de uma efetiva cidadania construída
dentro do paradigma democrático da modernidade e da
globalização (COSTA; REIS, 2007).
No espaço da cidadania, onde essas formas adequadas
e comunitárias de pacificação dos conflitos possibilitam a
radicalização da democracia, uma vez que, ao restituir ao
cidadão a sua capacidade de autodeterminação, concretiza os
direitos de cidadania, transforma as relações de poder, e assim
emancipa o sujeito. Igualmente, a articulação em rede de
experiências de justiça comunitária, seja em escala nacional ou
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global, pode constituir um movimento alternativo com
capacidade de promover o diálogo por meio da troca de
experiências, criando um cenário contra hegemônico que, sob
um movimento duplo, localiza o global e globaliza o local.
Portanto, é com base nesse cenário de estímulo à
autodeterminação do cidadão e de edificação das relações
sociais, combinado com o sentimento de pertencimento
daquela comunidade, que se poderá falar em emancipação do
sujeito e, por consequência, em concretização de seus direitos
de cidadania. Esse processo conta com o auxílio dos meios
adequados e comunitários de pacificação de conflitos sociais,
assumidos como uma ferramenta para a democratização da
própria realização da justiça, eis que promovem o
empoderamento social.
Quando desempenhadas sob um modelo comunitário,
isto é, na comunidade, pela comunidade e, principalmente
para a comunidade, a mediação comunitária e as práticas
restaurativas para a emancipação do sujeito estão inseridas na
teoria política, no momento em que trata de
autodeterminação da participação dos atores sociais nas
decisões e, inclusive, porque reelabora o papel que o conflito
exerce na sociedade, reescrevendo o futuro sob bases de
novos paradigmas (FOLEY, 2010).
Até porque, na prestação jurisdicional, os fatores que
desencadearam
aquele
conflito
são
considerados
insignificantes quando comparados ao ato que ora está sendo
objeto de discussão. Neste sentido, a resposta do processo
judicial é direcionada exclusivamente às consequências
geradas e não às suas origens. Trata-se, portanto, de terminar
formalmente com o conflito e não de superá-lo e, deste
modo, a ação das partes é movida pelo receio de que, ao final,
sejam sentenciadas com um resultado desfavorável.
Em contraponto a esse processo judicial, tem-se o
modelo comunitário de justiça, que pode ser analisado a partir
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de quatro pontos, sendo o primeiro a diversidade e a
complexidade da atual vida em sociedade, que promove o
fortalecimento de entidades paraestatais, que se mobilizam
sob o compromisso de compartilhar os recursos sociais e
articular projetos de caráter universal; o segundo, afirma que a
simples supressão do conflito, seja ele individual ou coletivo,
é prejudicial; neste entendimento, o terceiro ponto assevera
que os fóruns e centros de justiça comunitária são meios
eficazes para organizar os instrumentos de pacificação de
conflitos, sendo que o seu desenvolvimento e sua
manutenção abarcam um direito democrático e a
responsabilidade de todos os cidadãos e, por fim, a última
ideia tem o condão de um componente preventivo neste
enfoque, na medida em que o modelo de justiça comunitária é
voltado para o fortalecimento dos recursos da comunidade,
das responsabilidades e habilidades (FOLEY, 2010).
Não se trata de uma mera extensão do aparelho
estatal, uma vez que as atividades desenvolvidas na
comunidade trabalham também na seara da prevenção de
novos conflitos, eis que buscam pacificar as relações
humanas. A mediação comunitária e as práticas restaurativas
constituem um procedimento autônomo, tal que são as
próprias partes que constroem a decisão final juntas e
comprometendo-se a cumprir o que foi acordado,
responsabilizando-se por meio da alteridade.
À vista disso, esses métodos oferecem um efetivo
sentido no momento em que organizam os indivíduos em
torno de objetivos comuns e na construção de fortes laços
sociais com a sua comunidade, deixando para trás os vínculos
meramente formais e o não conhecimento do real sentido de
rede de uma comunidade, como assevera Bauman (2003). Ao
auxiliar as partes a pacificarem seus próprios problemas, esses
métodos adequados e comunitários reduzem a dependência
dos cidadãos das instituições estatais, estimulando a
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emancipação individual ao conduzir à formação da base
comunitária. Assim, em um mesmo ambiente, a pacificação
dos conflitos pelos seus integrantes engloba dois enfoques –
o da justiça social e o de transformador.
Sob esta vertente, a adjudicação e o arbítrio retiram as
possibilidades de empoderamento dos participantes mediante a
perda do controle dos resultados, outorgando o destino da
pacificação dos conflitos aos representantes técnicos do
Estado. Já sob a vertente transformadora, a mediação
comunitária e as práticas restaurativas podem conduzir os
integrantes ao exercício da autodeterminação, auxiliando-os a
mobilizar seus próprios recursos com a finalidade de pacificar
problemas e atingir objetivos. Os participantes de um processo,
seja de mediação ou prática restaurativa, ganham um senso de
autorrespeito e autoconfiança e, a partir dessa perspectiva, esse
é o resultado do empoderamento (FOLEY, 2010).
Embora
a
jurisdição
transmita
elementos
emancipatórios tanto nas práticas restaurativas aplicadas dentro
do processo judicial quanto na mediação processual, ou de
agência/acordista, opera diante de uma retórica persuasiva por
dois motivos. O primeiro, porque o procedimento é tutelado
pelo magistrado, e o segundo, a qualquer momento que as
partes não estejam mais dispostas ao diálogo, quando o curso
do processo e o intrínseco risco da sucumbência é retomado.
Nestes termos, não há nessas modalidades de métodos
adequados uma relação direta com a comunidade onde o
conflito se originou, “[...] no sentido de permitir que o conflito
social possa servir de matéria-prima para a promoção de
coesão social, pacificação e solidariedade” (FOLEY, 2010, p.
100).
Esse fenômeno ocorre em razão da participação
popular ser um dos requisitos da cidadania, e é na esfera local
que será potencializada para a articulação de toda a sociedade,
pois, segundo Costa e Reis (2010, p. 112), “[...] a esfera
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pública é o local da aprendizagem social, além de ser o locus
por excelência de participação dos cidadãos”. E é também o
local onde os cidadãos aprendem com o debate público, que
acaba por instigar a sua emancipação, no momento em que os
retira de um cenário de alienação social.
Em vista desses fatos, o âmbito comunitário representa
um espaço de grande riqueza por sua capacidade em difundir e
aplicar os métodos adequados e comunitários de pacificação de
conflitos, e com isso a tramitação das diferenças. O
desenvolvimento dos métodos adequados constitui um
importante aporte e um avanço concreto em relação à
maturidade de toda a sociedade que colabora verdadeiramente
em prol de um ideal de vida comunitária mais satisfatória.
Assim, tanto a mediação comunitária quanto as práticas
restaurativas aplicadas na comunidade são valoradas como
terreno privilegiado para o empoderamento da comunidade e
a emancipação do sujeito, o que, a partir da atuação
comunicativa, concretiza direitos os direitos de cidadania.
4 Conclusão
Por todo o exposto, pode-se entender as práticas
restaurativas e a mediação comunitária com uma
reformulação de concepção de justiça, tendo como objetivos
trabalhar a compreensão das pessoas sobre a situação
conflituosa para que haja a humanização dos envolvidos,
possibilitando à identificação das necessidades geradas pelo
conflito e a consequente responsabilização de todos os afetos,
direta ou indiretamente, para que, de uma forma ou outra, se
comprometam para a sua solução.
O presente trabalho não tem como objetivo elevar os
métodos adequados de pacificação de conflitos a uma solução
infalível, esta que afastará do Judiciário a quantidade
exorbitante de processos, bem como restabelecerá por inteiro

- 61 -

Felipe Dalenogare Alves, Leopoldo Ayres de Vasconcelos Neto e Silomar Garcia Silveira

a relação entre as partes envolvidas. Até porque, desde os
primórdios da civilização é patente a existência de conflitos
naturalmente causados pela convivência social, sendo criado o
Estado para resolver tais litígios. O cerne da reflexão é o
equívoco de submeter os conflitos apenas à judicialização
para serem sanados.
Nesse diapasão, ao incluir a comunidade na busca de
pacificação adequada de conflitos, todos são colocados na
posição de responsáveis pela pacificação social, noção esta
que deve ser refletida também pelos operadores de Direito. A
sociedade civil precisa ter braços, além do Poder Judiciário, a
fim de superar as falhas do Estado e de renovar a sua crença
nos sistemas de justiça.
Em resposta ao problema de pesquisa aqui
estruturado, tentou-se demonstrar que esses novos métodos
de pacificação aos conflitos, e outros que poderão surgir,
emergem baseando-se em uma proposta de pacificar os
conflitos de forma adequada, com a principal finalidade de
concretizar o acesso à justiça e de realizar uma justiça
efetivamente justa ao mesmo tempo em que propiciam,
dentro do Judiciário, o desenvolvimento de juízes éticos,
preocupados não somente com a diminuição do número de
processos, mas também com a diminuição, em termos
qualitativos, dos litígios na sociedade, corroborando na
superação de suas crises.
Entretanto, um dos principais desafios a serem
enfrentados por toda a sociedade brasileira é a (re)discussão
da revolução democrática da justiça, tendo em vista a
impossibilidade de resposta célere e muitas vezes justa por
parte do Judiciário, decorrente das crises que o assolam, a de
identidade e a de eficiência. Todo o processo de globalização
deve ser voltado a possibilitar o acesso à justiça aos excluídos
e a ampliação da participação dos cidadãos nos principais
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centros decisórios e de construção de uma sociedade que
possa tratar os seus conflitos.
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A RESPONSABILIDADE DO
ESTADO FRENTE AO DANO
AMBIENTAL
Claiton Rossa da Rocha
Cristiano Rossa da Rocha
Introdução
A preocupação com a preservação do meio ambiente
tem sido considerada uma das prioridades da humanidade, na
medida em que o cenário que se apresenta ao homem, hoje,
traz consigo as piores perspectivas acerca da possibilidade da
manutenção da vida do planeta. Na busca pelo resultado
imediato, o equilíbrio entre crescimento econômico e preservação ambiental não tem espaço. Não se prioriza a qualidade
de vida, mas simplesmente o consumo.
Dessa forma, o questionamento se o Estado é ou não
responsável civilmente pelos danos causados ao meio ambiente norteia o presente trabalho. A problemática surge em vista
de que o próprio Ente Público tem, entre outras funções, a
preservação e fiscalização do meio ambiente, mas que, de
forma paradoxal, é um dos maiores responsáveis pela degradação da natureza.
Para responder a essa questão, realizou-se uma pesquisa descritiva exploratória desenvolvida através de leitura e
análise de livros, artigos, resenhas, revistas e da legislação
vigente sobre o tema. Como objetivo geral, buscamos, com
este trabalho, estudar a responsabilidade civil do Estado por
danos causados ao meio ambiente.
Além disso, são tratadas, neste artigo, as questões relacionadas ao meio ambiente, com a sua definição e caracteri-
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zação. A responsabilidade civil do Estado, pelos danos causados ao meio ambiente, com enfoque nas disposições Constitucionais, também será abordada neste estudo.
Por fim, apresentam-se as conclusões decorrentes do
desenvolvimento do presente trabalho, com preposições que
têm como objetivo colaborar para garantir a todos um meio
ambiente equilibrado.
2 Meio ambiente: aspectos gerais

2.1 A conceituação jurídica do meio ambiente
A definição do significado jurídico da expressão meio
ambiente é o primeiro passo para que se possa desenvolver o
presente estudo. Na medida em que, somente tendo conhecimento do que seja meio ambiente (em seu sentido legal), é
que se poderá efetivamente caracterizar a presença do dano
ou ameaça ao bem ambiental e, consequentemente, possibilitar a reparação e a responsabilização de seu agente causador.
A conceituação de meio ambiente pode ser dada pela
observância das disposições legais, pois, em suma, é a partir
delas que se saberá qual a abrangência de atuação da esfera
jurisdicional. Para superar essa dificuldade conceitual é que o
legislador infraconstitucional apresentou, no artigo 3º da Lei
nº 6.938/81, que trata da Política Nacional do meio ambiente,
uma conceituação de meio ambiente, a saber:
Art. 3º. Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:
I – meio ambiente: o conjunto de condições, leis, influências e interações de
ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas
as suas formas.

Essa conceituação, apresentada pela Lei, sofreu críticas por se mostrar em algum momento incompleta, bem
como por supostamente ter deixado de fora o componente
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que segundo alguns doutrinadores seria primordial na questão
ambiental, qual seja: o homem.
O meio ambiente deve ser entendido como o meio
em que o homem vive (NUNES, 2005). Dessa forma, ele
pode ser artificial, cultural e natural. O meio ambiente é
considerado artificial porque é constituído por ações humanas. Também é considerado cultural porque é resultado do
gênio humano.
O movimento ambiental traz a ideia da interdependência entre saúde, desenvolvimento econômico, qualidade de
vida e condições ambientais. Esse novo conceito mostra-se
relevante uma vez em que colabora com o planejamento de
novas ações de promoção e proteção ambientais (AUGUSTO, 2005).
Esses diferentes contextos sociais tornam o sistema
uma unidade ambivalente, mutável, embrenhado na ordemdesordem-interação-organização; o próprio sistema se autoorganiza, produz causas que geram efeitos (MORIN, 2003).
Diante disso, fica evidente que uma conceituação definitiva de meio ambiente, como também ocorre em relação a
muitos objetos de estudo do Direito, não é possível, e sequer
é recomendável, já que encerraria ao jurista possíveis caminhos e oportunidades que venham a surgir dentro de um
cenário social cada vez mais mutante e surpreendente. O
importante é que se tenha uma visão que permita abarcar a
generalidade do que seja o meio ambiente e suas muitas
variantes.

2.2 Meio ambiente na legislação constitucional
A preservação do meio ambiente como objeto primeiro de tutela no plano internacional, encontrou um importante
marco na declaração sobre o ambiente Humano, realizada na
conferência das Nações Unidas em Estocolmo, Suécia, em
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junho de 1972, em que se consagrou solenemente. Conforme
aponta Santos,
[...] o homem tem o direito fundamental à liberdade, á igualdade e ao desfrute de condições de vida adequadas, em um meio ambiente de qualidade tal
que permita levar uma vida digna, gozar de bem-estar e é portador solene de
obrigação de proteger e melhorar o meio ambiente, para as gerações presentes
e futuras. A esse respeito, as políticas que promovem ou perpetuam o
apartheid: a segregação racial a discriminação, a opressão colonial e outras
formas de opressão e de dominação estrangeira permanecem condenadas e devem ser eliminadas. Os recursos naturais da terra, incluídos o ar, a água, o
solo, a flora e a fauna e, especialmente, parcelas representativas dos ecossistemas naturais, devem ser preservados em benefício das gerações atuais e futuras, mediante um cuidadoso planejamento ou administração adequados. Deve ser mantida e, sempre que possível, restaurada ou melhorada a capacidade
da terra de produzir recursos renováveis vitais. O homem tem a responsabilidade especial de preservar e administrar judiciosamente o patrimônio representado pela flora e fauna silvestres, bem assim o seu habitat que se encontram atualmente em grave perigo, por uma combinação de fatores adversos.
Em consequência, ao planificar o desenvolvimento econômico, deve ser atribuída importância á conservação da natureza, incluídas a flora e a fauna silvestres. (SANTOS, 2003)

No Brasil, ao contrário das constituições precedentes,
que não trataram da questão ambiental, a Constituição da
República Federativa do Brasil, promulgada em 05 de outubro de 1988, destinou um capítulo para tratar da questão do
meio ambiente. De acordo com Milaré, a criação da Constituição Federal foi um
[...] marco histórico de inegável valor, dado que as constituições que precederam a de 1988 jamais se preocuparam da proteção do meio ambiente de
forma especifica e global. Nelas sequer uma vez foi empregada a expressão
“meio ambiente”, a revelar total despreocupação com o próprio espaço em que
vivemos”. (MILARÉ, 1991)

O Art. 225 da Constituição Federal já de início estabelece o meio ambiente (ecologicamente equilibrado) como um
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direito do povo, afastando a natureza como coisa possível de
ser considerada propriedade de qualquer indivíduo. Ademais,
determina que é dever de todos a sua preservação, indistintamente.
A Constituição Federal de 1988, mesmo considerando
a existência de leis anteriores que tutelavam de várias formas a
preservação ambiental, representou o mais importante avanço
legislativo no sentido de garantir a preservação do meio
ambiente, bem como a reparação dos danos eventualmente
causados. Isso porque, o fato de elevar o direito ao meio
ambiente equilibrado e preservado ao status de Direito Constitucional, colocou-o como prioridade nas ações do poder
público. Mais ainda, em razão da hierarquia do ordenamento
jurídico, se mostra imperioso que toda e qualquer legislação
esteja em acordo com os preceitos constitucionais, o que
impede que o legislador infraconstitucional venha a promulgar leis que sejam atentatórias ao meio ambiente, em benefício de qualquer outro interesse.
O Brasil possui uma legislação de vanguarda no que se
refere à preservação ambiental, seja por ter dado ao direito do
meio ambiente o nível de garantia constitucional, seja pela
legislação infraconstitucional, através de mecanismos de
preservação, impondo a responsabilidade por danos ambientais às pessoas físicas e jurídicas, com a aplicação de penalidades cíveis e/ou criminais.

2.3 Definindo dano ambiental
Quando se trata da questão da responsabilidade civil,
tem-se, obrigatoriamente, que tratar da questão do dano, na
medida em que este, inclusive, é um dos requisitos para caracterização daquela. Dessa forma, é necessário, que se tenha
uma noção exata do que venha a ser o dano ambiental.
A legislação apresenta esse tema através do Art. 14,§
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1º, da Lei 6.938/81, bem como o tema é também abordado
na lei processual sobre a Ação Civil Pública (Lei nº 7.347/85,
Art. 1º). Entretanto, é de reconhecimento pacífico na doutrina que a questão do que seja um dano ao meio ambiente, tem
de ser embasada na legislação ambiental de cunho material, já
que o dano deve ser decorrente de uma ação ou omissão
antijurídica.
Nesse sentido, é necessário que exista uma “reserva
legal”, de forma que para caracterização do dano ambiental,
exista um comando legislativo, no sentido de regular ou
proibir determinada atividade que seja considerada lesiva ao
meio ambiente. Afasta-se, portanto, a possibilidade de que
qualquer autoridade pública, subjetivamente, imponha penalidade em razão de usa “opinião” acerca da lesividade da conduta.
O art. 3º, III, da lei nº 6.938/81, Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, apresenta um conceito de poluição
que pode servir no sentido de possibilitar a compreensão do
dano ambiental. Segundo o que consta nesse artigo, a
[...] degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que direta
ou indiretamente prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população; criem condições adversas às atividades sociais e econômicas; afetem desfavoravelmente a biota; afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente; lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais
estabelecidos.

O dano ambiental, ultrapassando os limites do desprezível, causa degradação do equilíbrio ecológico. O fato de
que ele seja capaz de provocar uma desvalorização ambiental
merece reflexão. A lesão ao meio ambiente por um ato ilícito
não se apresenta como uma realidade simples. (ANTUNES,
2002)
Diante disso, pode-se vislumbrar que havendo poluição, via de regra, ocorrerá um dano ambiental. Assim, o dano
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ambiental é aquela atividade decorrente de atividade poluidora
e que ocasiona prejuízo ao meio natural.
3 A responsabilidade civil do estado por danos ambientais

3.1 O Estado poluidor
Inobstante à clara e incontroversa determinação apresentada pela Constituição Federal de 1988, em seu art. 225,
que impõe ao Poder Público o dever de defender e preservar
o meio ambiente, a realidade que se apresenta é bastante
diversa.
Movido na grande maioria dos casos por motivações
políticas e/ou econômicas, o Estado afasta-se da Constituição
formal (pautada pela ética e pelo bem estar social) para guiar
seu rumo por uma Constituição Real. Essa “constituição
paralela” está embasada em fatores reais de poder, que representam os interesses mais imediatistas, individualistas e em
última análise, privados de inteligência, já que terá como
reflexo, em curto espaço de tempo, o colapso de seu próprio
sistema.
Apontando tal constatação, Alves afirma que,
[...] finalmente, a triste constatação que o Estado Brasileiro, essencialmente
na sua esfera executiva – Poder Executivo – na regulação, ou atuando como
agente direto de desenvolvimento, é o nosso maior poluidor, e que somente a
sociedade civil organizada poderá, através dos instrumentos jurisdicionais de
tutela coletiva, além da atuação na esfera administrativa, permitir a consecução de políticas públicas que traduzam efetivamente os direitos constitucionais, individuais e coletivos, assegurados pelo poder constituinte de 1988,
além de assegurar efetiva tutela do bem de uso comum do povoado bem ambiental. (ALVES, 2003)

Dessa maneira, desprestigiando a Constituição Federal
e colocando em primeiro lugar interesses nem sempre claros,
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e que tendem a atender o interesse de uma minoria, o Estado,
que deveria ser o guardião primeiro da preservação ambiental,
figura entre os maiores responsáveis pela frágil situação do
meio ambiente que hoje se vivencia.

3.2 A justificação teórica da responsabilidade
objetiva por dano ambiental: a teoria do risco
A regra geral da responsabilidade civil no Direito brasileiro é de natureza subjetiva, tendo como fundamento a
culpa (em qualquer de suas modalidades) do causador de um
dano. No entanto, essa regra sofre algumas violações, quando
se tratam de situações especificas que o legislador entendeu
por bem tutelar de forma diferenciada. Assim, em algumas
situações, tornou desnecessária a comprovação da culpa
(dolo, negligência, imprudência ou imperícia) do agente de
um ato danoso.
Exemplos dessas situações jurídicas nas quais a responsabilidade independe de culpa são aquelas referentes ao
transporte aéreo e ferroviário, aos acidentes de trabalho, bem
como aos danos causados pelo produtor ou fornecedor de
bens de consumo e pela empresa prestadora de serviços,
como determina o Código de Defesa do Consumidor.
Com o advento do avanço tecnológico, houve uma
transformação na sociedade atual, a qual se tornou extremamente complexa, dificultando, assim, a comprovação exata do
grau de culpa do agente causador de danos. Em inúmeros
casos, a desigualdade econômica, técnica e cultural acabou
por mostrar que a teoria clássica da responsabilidade civil se
mostrou insuficiente para tutelar a nova realidade.
Como exigência da nova realidade, mais complexa e
mais desigual, fez-se necessária a assimilação de um novo
conceito: a responsabilidade civil sem comprovação de culpa.
Com a promulgação da Lei nº. 6.938/81 que trata da
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Política Nacional do Meio Ambiente, a responsabilidade civil
para a reparação do dano ambiental passou a ser objetiva (art.
14, § 1º), não sendo mais necessário comprovar a culpa do
responsável pela degradação ambiental.
Essa acolhida da responsabilidade objetiva em relação
aos danos ambientais tem como uma das razões o fato de que
grande parte das agressões ambientais de grande repercussão
são causadas por empresas de grande porte, de alto poderio
econômico (indústrias, construtoras) ou mesmo pelo próprio
Estado (empresas estatais de petróleo, geração de energia
elétrica, prefeituras), o que torna quase impossível a comprovação de culpa concreta desses agentes causadores de degradação ambiental.
Nesse sentido, Krell aponta que:
[...] a teoria do risco-proveito nos parece apontar ao principal motivo da introdução da responsabilidade objetiva no direito brasileiro. Ela é consequência de um dos princípios básicos da Proteção do Meio Ambiente em nível internacional, o princípio do poluidor pagador, consagrado ultimamente nas
Declarações Oficiais da Conferencia da ONU sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (RIO – 92 – UNCED). Uma consequência importante dessa linha de fundamentação da responsabilidade objetiva pelo dano ambiental
é a possibilidade de admitir fatores capazes de excluir ou diminuir a responsabilidade como: o caso fortuito e a força maior, o fato criado pela própria vítima (exclusivo ou concorrente), a intervenção de terceiros e, em determinadas
hipóteses, a licitude da atividade poluidora. (KRELL, 2017)

Na visão de Jucovsky,
[...] o ordenamento jurídico brasileiro segue hoje a teoria da responsabilidade
civil extracontratual do Estado sem culpa por danos de atos comissivos ou
omissivos, lícitos ou ilícitos, materiais ou jurídicos, nos quais o Estado é responsável pela ação ou omissão dos agentes públicos, pela falta anônima do
serviço, o que se insere nos riscos que a Administração toma para si em prol
do interesse público. O texto constitucional acolhe a responsabilidade civil objetiva da Administração por danos ambientais as pessoas, conforme a tese do
risco administrativo, não do risco integral. (JUKOVSKY, 2000)
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Assim, observa-se que a responsabilidade objetiva do
estado por danos ambientais, é decorrente da teoria do risco,
segundo a qual o Estado é de forma inerente à sua natureza,
responsável pela possibilidade de ocorrência de danos ambientais, em função de sua atividade administrativa.

3.3 A Responsabilidade Civil do Estado por Danos Ambientais e os Meios de Efetivação
A responsabilidade ambiental tem sido atualmente
muito discutida, porque, no resultante da sua eficácia, por
meio da reparação efetuada pelos causadores dos danos, é que
reside a possibilidade de frear a degradação ambiental.
Juntamente com a possibilidade de responsabilização
por parte da coletividade, para preservar e reparar o dano
ambiental está constitucionalmente prevista a responsabilidade do Estado, já que a Constituição Federal elege o Poder
Público como responsável pela preservação do meio ambiente. O Poder Público tem a obrigação de tutelar (resguardar) o
ambiente contra qualquer forma de agressão ou degradação.
Nesse sentido é que o Estado pode ser responsabilizado por danos ocasionados ao ambiente, seja por sua atuação comissiva ou omissiva. Até mesmo, solidariamente, por
danos causados por terceiros, o Estado pode ser responsabilizado, visto que tem ele o dever de fiscalizar a atividade de
terceiros que sejam nocivas ao meio ambiente, podendo
exercer o seu direito de regresso em relação ao agente causador direto do prejuízo.
Toda e qualquer atividade que possa acarretar dano ao
meio ambiente está subordinada à Administração, sob a
forma de fiscalização, vigilância ou controle, razão pela qual o
Estado pode e deve ser responsabilizado de forma solidária
com o poluidor em caso de dano à natureza, especialmente
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por se configurar a culpa in omittendo no poder/dever da polícia.
Uma vez observado que o estado deva ser responsabilizado pelos danos ambientais que vier a causar, bem como
por aqueles em que é responsável solidário, quando deixa de
exercer de forma adequada o seu poder de polícia, cabe serem
observados quais os mecanismos de instrumentalização da
responsabilidade civil do Estado.
Agente privilegiado na defesa e interesses difusos e
coletivos, o Ministério Público apresenta as características e
detenção dos meios adequados para fazer valer a responsabilidade Estatal por danos ao meio ambiente, mesmo tendo sua
atuação fiscalizadora por vezes prejudicada por resistências
corporativas, bem como por objeções pseudoideológicas.
Nesse sentido, Tepedino (2004) esclarece que
[...] o Ministério Público deixa de atuar simplesmente nos momentos patológicos, em que ocorre lesão a interesse público, sendo convocado a intervir de
modo permanente, promovendo o projeto constitucional e a efetividade dos valores consagrados pelo ordenamento.
O promotor de justiça, antes identificado quase que exclusivamente com a
promoção da ação penal, transforma-se no promotor de valores, para cuja tutela a ação judicial não é mais do que um de seus instrumentos. Não mais
aguarda o inquérito ou o processo para, só então, pronunciar-se, devendo, ao
contrário, buscar os meios de tutela mais adequados e evocar a si a iniciativa
da defesa da sociedade.
Essa intervenção ativa e direta, por sua vez, através de atuação judicial ou
extrajudicial, não há de ser aleatória, tendo conteúdo claramente estabelecido
pela Constituição em seus princípios gerais, que definem os objetivos e os fundamentos da Republica, suscitando a reavaliação, em sede interpretativa, de
postulados que, por muito tempo, passaram despercebidos pelos juristas.

Assim, mesmo enfrentado uma série de dificuldades
comuns à atuação jurídica (de reflexos políticos e econômicos), é o Ministério Público quem possui as melhores condições de lutar pela preservação ambiental, utilizando-se da
Ação Civil Pública.
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A ação Cívica Pública é instrumento eficaz para a reparação por danos ambientais. Segundo o disposto nessa lei,
Art. 1º. Regem-se pelas disposições desta lei, sem prejuízo da ação popular,
as ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados: I –
ao meio ambiente.

Mais ainda, tal espécie de ação pode ser considerada
eficaz, na medida em que o art. 3º da Lei 7.247/85 determina
que “a ação civil poderá ter por objeto a condenação em
dinheiro ou o cumprimento da obrigação de fazer ou não
fazer”. Dessa forma, consideradas as particularidades de cada
caso concreto, poderá o Ministério Publico ajuizar a ação com
a tutela especifica necessitada em cada caso.
A jurisprudência já tem acolhido a legitimidade do
Ministério Público para promover Ação Civil Pública, para
reparação de danos ambientais, nas quais podem figurar no
polo passivo o Poder Público. Nesse sentido, apresenta-se o
disposto nessa jurisprudência:
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PUBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTERIO PUBLICO. DANOS
CAUSADOS AOS TRABALHADORES NAS MINAS DE
MORRO VELHO. INTERESSE SOCIAL RELEVANTE DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGENEOS. 1 – O Ministério Público tem legitimidade ativa para ajuizar ação civil pública em defesa dos direitos individuais homogêneos, desde que configurado interesse social relevante. 2 – A situação dos trabalhadores submetidos a condições insalubres,
acarretando danos à saúde, configura direito individual homogêneo revestido
de interesse social relevante a justificar o ajuizamento da ação civil publica
pelo Ministério Público. 3 – Recurso especial conhecido e provido. MULTA
POLUIÇÃO MUNICIPIO ADMISSIBILIDADE. AUSENCIA
DE QUEBRA DE AUTONOMIA CONSTITUCIONAL. Pessoa
jurídica de direito publico interno que não esta imune ou isenta do cumprimento da lei. Recursos não providos. A municipalidade não é imune às sanções previstas na legislação que cuida do meio ambiente, e imposta por outra
entidade de direito publico. Alias, o art. 32, IV, da Lei nº 6.938/81 define a figura do poluidor como sendo pessoa física ou jurídica, de direito publi-
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co ou privado, responsável direta ou indiretamente por atividade causadora de
degradação ambiental.11

Diante do exposto, fica claro que, para a efetivação da
responsabilidade civil do Estado, o meio mais eficaz, é a
utilização, pelo Ministério Público, da Ação Civil Pública,
sendo um mecanismo legal e mais eficiente na luta pela preservação ambiental.
4 Conclusão
Após a elaboração do estudo que agora se apresenta,
diversas são as considerações a serem apresentadas. Para que
se possa falar das questões ambientais, é necessário saber o
real significado do termo meio ambiente. A questão ambiental
encerra muito mais componentes do que simplesmente a
fauna e a flora. Os aspectos culturais e de qualidade de vida
não podem ser desprezados, muito menos ainda, pode deixar
de ser levada em consideração a questão humana.
O principal aspecto da questão ambiental são as interações do homem com o meio ambiente. Todavia, atualmente, ao contrário dos momentos históricos antecedentes, nos
quais o antropocentrismo extremado colocava o homem
como senhor de todas as coisas, a relação homem/ambiente
não pode mais ser vista como uma relação senhor/objeto, já
que o ambiente e patrimônio transindividual, não sendo
passível de assenhoramento de forma individual para fins de
exploração comercial. O meio ambiente não é coisa passível
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REsp nº 58682 / MG
(1995/0000546-8) autuado em 05/01/1995. Disponível em:
https://ww2.stj.jus.br/processo/ita/documento/mediado/?num_registro
=199500005468&dt_publicacao=16-121996&cod_tipo_documento=&formato=PDF. Acesso em: 10 set. 2017.
p. 48.
11
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de apropriação, pois pertence de forma indiscriminada à
coletividade.
Por outro lado, verifica-se que a calamitante situação
ambiental que encontramos atualmente é decorrente da impensada utilização e destruição de recursos naturais. O desenvolvimento econômico do homem mostrou-se verdadeiramente insustentável, gerando um déficit impagável para as
gerações futuras, que arcarão com as consequências de vida
do homem liberal-capitalista-moderno.
A necessidade de adoção de medidas saneadoras é
emergencial, principalmente quando observamos que aquele
que deveria, em primeiro lugar, zelar pela conservação ambiental e pela manutenção de um meio ambiente equilibrado, é
o recordista em poluição e degradação, o Estado Poluidor.
Em função dessa necessidade é que o legislador adotou em relação aos danos ambientais, a teoria de responsabilidade objetiva, pela qual o Estado responde independentemente de culpa pelos danos ambientais a que der causa, bem
como de forma solidária, quando for omisso em sua função
fiscalizadora.
Existem mecanismos jurídicos que permitem a responsabilização civil do Estado e devem ser utilizado de forma
incessante, sendo o instrumento jurídico de proteção ambiental por excelência a Ação Civil pública a cargo o Ministério
Público.
Entretanto, esta é uma medida, via de regra, reparadora. É necessária a adoção de políticas públicas que estejam em
consonância com os dispositivos constitucionais, que envolvam a atuação de sociedade, mas primordialmente do Poder
Público, que deverá tomar medidas ativas imediata, sob pena
de, em caso contrário, não poder se prever a existência de um
futuro do homem no planeta.
É inadiável, portanto, que a coletividade, em todos os
seus segmentos, assuma a responsabilidade e que, por meio
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de movimentos de pressão política, obrigue o Estado a dar
voz aos preceitos constitucionais e a proteger o que ainda
resta do equilíbrio ambiental.
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AS (IM)POSSIBILIDADES DO
EXERCÍCIO DE UMA CIDADANIA
ATIVA NO BRASIL A PARTIR DA
COMPOSIÇÃO COM A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: UMA
ANÁLISE DE PRECEITOS DA LEI
Nº 13.140/2015
Helena Pacheco Wrasse
Fabiana Marion Spengler
Introdução
O Brasil é um país peculiar no tocante ao exercício da
cidadania, a história brasileira reflete na cultura do seu povo e
em como este se relaciona com os direitos de cidadania. O
contexto social é marcado por desigualdades, por diferentes
problemas regionais, uma cultura rica e, em muitos casos,
apenas uma lei (em regra as leis federais) que tem o dever de
contemplar toda essa variedade em um dispositivo. Partindose dessa ideia, pretende-se analisar a temática das
(im)possibilidades do exercício de uma cidadania ativa no
Brasil através da Lei nº 13.140/2015, a partir da teoria de
Janoski (1998) e Vieira (2001) que dispõe sobre os
pressupostos/características da cidadania ativa.
Procura-se responder ao seguinte problema: seria a
composição entre o Poder Público e o particular uma
possibilidade de exercício ativo da cidadania no Brasil? Nesse
sentido, acredita-se que a hipótese pode ser positiva ou
negativa, balizando quais os pressupostos teóricos e em quais
deles a lei está enquadrada. A pesquisa está delineada em três
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capítulos, relacionados ao objetivo de verificar se a Lei nº
13.140/2015 é ou não um mecanismo facilitador da cidadania
ativa no Brasil. Por isso, pretende-se explicar em que consiste
a cidadania ativa e passiva a partir da obra de Janoski (1998) e
Vieira (2001), buscando-se na teoria desses autores elementos
que caracterizam a cidadania. Através de um retrospecto
histórico brasileiro explicar a importância desta perspectiva
nas ações das pessoas, bem como a implicação dessa trajetória
no exercício da cidadania. Por fim, averiguar as
(im)possibilidades de exercício da cidadania no Brasil a partir
da composição entre particulares e administração pública,
regulamentada pela Lei nº 13.140/2015.
Ampara-se na metodologia de pesquisa dedutiva, pois
se parte de uma premissa maior (cidadania), a fim de se
chegar a resposta de uma premissa menor (a (im)possibilidade
da autocomposição entre o Poder Público e o particular
enquanto mecanismo de exercício de uma cidadania ativa no
Brasil). Também, recorre-se ao método de procedimento
histórico, uma vez que a trajetória histórica brasileira é
considerada fundamental para a análise acerca do
desenvolvimento da cidadania no país. Como técnica de
pesquisa, utiliza-se a bibliográfica, através de livros e
legislação adequados ao desenrolar da temática.
2 A sociedade civil enquanto agente de transformação da
cidadania
Ao abordar o desenvolvimento da cidadania no final
do século XIX, Marshall (1950) propõe uma divisão da
cidadania em três partes, cuja análise é orientada pelos
aspectos históricos, mais do que lógicos. Ele chama esses três
elementos de civil, político e social. Os elementos civis são os
direitos necessários à liberdade individual, como os direitos de
personalidade, liberdade de expressão, direito à propriedade,
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de contratar e à justiça. Este último é de uma ordem diversa
dos demais, pois é o direito de defender e confirmar os
direitos das pessoas, em termos de igualdade com relação aos
outros e através do devido processo legal. Para o autor (1950)
os direitos civis estão associados aos tribunais. Enquanto, ao
se referir ao elemento político, quer dizer o exercício do
poder político, como membro investido de autoridade ou
eleitor de membros dessa categoria. As instituições
correspondentes seriam os parlamentos e conselhos do
governo local. O terceiro elemento é o social, que seria o
direito à segurança econômica e social, as instituições
conectadas seriam aquelas preocupadas com a educação e
serviços sociais. Outros autores buscaram fundamentação na
teoria de Marshall, como Turner (1986), que voltando sua
atenção para a teoria do conflito e para a natureza social da
psicologia, percebia nos movimentos sociais uma força
dinâmica ao desenvolvimento dos direitos de cidadania.
Para Durkheim (1975), a concepção de vida coletiva
não era uma imagem ampliada do particular e sim um ser
diferente e mais complexo – objeto das ciências sociais. De
modo que não seria a sociedade um somatório de indivíduos,
ela seria algo novo, uma síntese. Ao conceber a sociedade
como um organismo complexo novo, que diverge do
indivíduo, Durkheim tenta comprovar o caráter externo dos
modos de agir, pensar ou sentir. Argumenta que mediante um
processo educativo as crianças internalizam certos
comportamentos e maneiras de ser, como cumprir horários e,
mais tarde, trabalhar. Assim, o que num primeiro momento
equivale à coação, passa a ser um hábito, criando um novo
ser, inserido em uma sociedade. Concluindo que, “se as
maneiras de agir e sentir próprias de uma sociedade precisam
ser transmitidas por meio da aprendizagem é porque são
externas ao indivíduo” (QUINTANEIRO et al., 2009, p. 70).
Desse modo, a cidadania não estaria restrita à lei, pois deve-se
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levar em consideração outro aspecto muito importante: a
virtude cívica. Por isso, “abre-se espaço, para que, na esfera
pública, grupos voluntários, privados e sem fins lucrativos”,
formem a sociedade civil (VIEIRA, 2001, p. 34).
Nesse passo, Marx (1996) acreditava que através da
razão seria possível constituir uma sociedade mais justa. A
teoria marxista utiliza do método do materialismo dialético
sob um ponto de vista histórico, para Marx e Engels (1998)
os processos de produção são transitórios, assim como os
ideais e as crenças que são gerados socialmente e dependem
do modo como os homens se organizam para produzir. As
pessoas produzem os seus meios de vida com a finalidade de
atender suas carências e é nessa atividade que acabam por
recriar-se, reproduzindo um processo que é continuamente
transformado pelas futuras gerações. Os resultados das
experiências são acumulados e transmitidos através da cultura.
Para este autor, a noção de sociedade civil abarcava tudo
aquilo que não fosse atividade estatal (QUINTANEIRO et
al., 2009).
As teorias mencionadas são referenciais históricos de
transformações na concepção do conceito de sociedade civil e
daquilo que se entende por cidadania. A partir dessas ideias,
Janoski (1998) e Vieira (2001) traçam algumas diretrizes no
intuito de compreender a cidadania. Destaca-se que a
cidadania não constitui ideia central nas ciências sociais, mas
esta reúne atributos que auxiliam na construção de uma teoria
da cidadania. Nas palavras de Janoski (1998, p. 9) “citizenship
is passive and active membership of individuals in a nationalstate with certain universalistic rights and obligations at a
specified level of equality”. De acordo com a tradução de
Vieira (2001, p. 34), a “cidadania é a pertença passiva e ativa
de indivíduos em um Estado-nação com certos direitos e
obrigações universais em um específico nível de igualdade”.
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Inicialmente, cidadania quer dizer que a pessoa faz
parte de um Estado Nacional. Internamente, é estabelecida
uma personalidade12 num determinado espaço geográfico. A
cidadania proporciona uma série de direitos específicos, de
modo que, antigamente, esses direitos estavam restritos a um
grupo elitizado, como os homens ricos de Atenas. Janoski
(1998) aponta duas formas de abordagem no estudo desse
pertencimento social: a abordagem interna, que examina
como os não cidadãos (grupos estigmatizados etnicamente,
racialmente, pelo seu gênero, classe, etc.), podem ganhar o
status e o reconhecimento de cidadão. Ou, a abordagem pode
ser externa, analisando como os estrangeiros (estranhos
àquele Estado) conseguem entrar naquele Estado a fim de se
tornarem, de se naturalizarem cidadãos com direitos e
obrigações.
O segundo ponto, atenta ao fato que a cidadania
envolve direitos e obrigações ativos e passivos. A cidadania
pode ser vista enquanto um direito passivo de existência e
também como um direito ativo presente ou futuro de
influenciar decisões políticas. Na perspectiva dos direitos
passivos, pode-se ter um sistema com direitos legalmente
limitados, como uma ditadura, o que não representa,
necessariamente, um sistema sem direitos sociais. Janoski
(1998) elucida que um ditador benéfico poderia manter os
direitos sociais mediante um sistema redistributivo de rendas
e pagamentos, por exemplo. Ao passo que, os direitos ativos
de cidadania pressupõem um sistema democrático que traz
para o primeiro plano os direitos políticos e, até mesmo os
econômicos. Quando os cidadãos se tornarem membros
ativos da sociedade, haverá uma preocupação dos cientistas
Janoski (1998) utiliza a expressão “personhood” que poderia, de
maneira singela, ser traduzida enquanto personalidade ou os direitos de
personalidade que um indivíduo interno a um território possui enquanto
membro daquela sociedade.
12
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sociais em medirem os níveis, as causas e as consequências
dessa participação. Na sociedade brasileira, ainda não se
atingiu um patamar de cidadania ativa plena13, mas se
engatinha no sentido de uma (re)conscientização política mais
participativa, isso quer dizer que, mesmo que timidamente, é
possível avaliar algumas dessas possibilidades de
envolvimento, como níveis, causas e consequências da
participação política14.
O terceiro destaque está relacionado à universalidade
dos direitos de cidadania, que devem estar regulamentados
em lei e ser garantidos para todos. Grupos podem estabelecer
direitos não oficiais que clamam ser de cidadania, mas como
esses direitos não regulamentados podem colidir com o de
outros grupos ou culturas, assim, reforça-se a ideia de que os
direitos de cidadania devem estar legislados. Muitas demandas
ou reclamações podem parecer versar sobre direitos, mas que
nunca poderiam ter a abrangência universal dos direitos de
cidadania. Os direitos ganham esse status de universal,
quando aplicados dentro do país e garantidos pelo Estado
(JANOSKI, 1998).
O quarto elemento aponta a cidadania como uma
afirmação de igualdade, com direitos e obrigações
equilibrados num determinado contexto e limites. A igualdade
não é completa, por vezes ela garante um aumento nos
direitos daqueles subordinados ante a elite dominante. Essa
igualdade é, principalmente, formal, refere-se ao
procedimento, como, por exemplo, acessar locais públicos
como tribunais, câmaras, entidades governamentais, mas
também pode incluir o acesso a direitos substantivos
Se é que isso é possível em qualquer cultura ou Estado.
Essa não é a pretensão desse texto, mas mais adiante discutir-se-á acerca
das possibilidades do exercício da cidadania nos termos da Lei
13.140/2015 quanto a composição de conflitos entre particular e Pessoa
Jurídica de Direito Público.
13
14
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(materiais). A extensão dos direitos, usufruídos pelos
cidadãos, pode variar entre as classes e grupos sociais
(JANOSKI, 1998).
Essa definição de cidadania difere de outras, como a
legal, baseada em questões e processos de naturalização,
outras focam em ser um bom cidadão, atividade que consiste
em conhecer os direitos, mas também em exercer atividades
voluntariamente. A cidadania consiste em um processo
“constituído por uma rede de relações e idiomas políticos que
acentuam a pertença e os direitos e deveres universais em
uma comunidade nacional” (VIEIRA, 2001, p. 35).
Com base nessas premissas, os direitos e obrigações
de cidadania existem quando o Estado valida normas e adota
medidas de implementá-las. De forma que a luta entre grupos
ou classes constituem variáveis para a formação da cidadania,
mas não são, necessariamente, direitos de cidadania. Esses
processos seriam constitutivos da teoria, mas não do conceito
de cidadania. Sendo assim, a cidadania se preocupa com
relação Estado e cidadão, especialmente quanto a direitos e
obrigações (VIEIRA, 2001).
Interessante fazer uma intervenção para esclarecer a
diferença entre cidadania e sociedade civil. A primeira é
reforçada pelo Estado, já a segunda cria grupos e pressiona
em direção a determinadas ações políticas, o que, por
consequência, favorece a produção de estruturas institucionais
em prol da cidadania. Uma sociedade civil fraca tende a ser
dominada pelo Estado ou pelo mercado. Ademais, a
sociedade civil consiste na esfera pública, espaço em que
grande parte dos debates e das lutas sociais são realizadas
através de associações ou organizações engajadas (VIEIRA,
2001).
Tradicionalmente, a construção da democracia tem
sido analisada a partir da relação entre Estado e sociedade
política. Porém, recentemente se passou a observar a
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dimensão quantitativa e qualitativa das associações da
sociedade civil, sobrevindo o processo de democratização
como um mecanismo de mudança na cultura política, nas
práticas sociais e na ação coletiva. Atravessa-se um período de
transformação nas atitudes comportamentais dos atores
sociais e, não somente com base nas relações Estado e
sistema político (VIEIRA, 2001).
Não se trata apenas de pressionar o Estado para reivindicar direitos, mas de
modernizar a própria sociedade civil, transformando as estruturas
tradicionais de denominação, exclusão e desigualdade que, fora do aparelho
de Estado, se encontram enraizadas nas instituições, normas, valores e
identidades coletivas, baseadas em preconceitos de raça, classe e gênero,
configurando o que Foucault denominou ‘micropoderes’ (VIEIRA, 2001,
p. 79, grifado no original).

Assim, tem-se que o Estado não pode mais planejar e
praticar ações sociopolíticas de interesse público deixando de
fora a sociedade. Nesse fluxo, vislumbra-se uma dinâmica
coletiva constituída pela parceria Estado, mercado e sociedade
civil, em que os interesses públicos são discutidos e
negociados.
A sociedade civil desempenha um papel fundamental
na luta e, consequente, conquista dos direitos de cidadania,
devendo esta ser representada por agentes ativos do corpo
social. Nesse sentido, é relevante a análise de alguns aspectos
da obra de Sen (2000), esse autor trabalha o desenvolvimento
enquanto liberdade, bem como quais aspectos contribuem
para a emancipação do indivíduo, sendo estes fundamentais
para o incremento de uma sociedade civil forte.
Procura-se demonstrar que o desenvolvimento pode
ser um processo de expansão das liberdades reais das pessoas.
A liberdade depende de uma série de fatores como o aumento
da renda pessoa, mas não apenas isso, também das
disposições sociais, econômicas e dos direitos civis e políticos,
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além da contribuição da industrialização, do progresso
tecnológico e da modernização social. O desenvolvimento se
caracteriza pela remoção das principais fontes de privação de
liberdades, como a pobreza, tirania, poucas oportunidades
econômicas, destituição social sistemática, negligência na
prestação de serviços públicos e intolerância de Estados
repressivos. A liberdade é fundamental ao processo de
desenvolvimento, pois o progresso pode ser avaliado a partir
do aumento de liberdades e em razão do livre
desenvolvimento das pessoas, que está relacionado à
qualidade de vida e às oportunidades do indivíduo.
Ao abordar a estrutura de mercado, Sen (2000)
destaca que este é relevante para o crescimento econômico,
mas que sua relevância precede a questão do reconhecimento
da liberdade de troca de palavras, bens e presentes. Muitas
vezes, existe uma rejeição de participação do indivíduo no
mercado de trabalho, por exemplo, o que acaba refletindo na
manutenção de uma sujeição e “cativeiro da mão-de-obra”
(SEN, 2000, p. 21). Assim, em oposição à escravidão e
exclusão forçada do mercado de trabalho, destaca-se a
importância do contrato de trabalho. Diversas vezes as
pessoas acabam se submetendo a situações precárias de
trabalho para sustentar suas famílias ou simplesmente para ter
o que comer, de modo que a privação de liberdade econômica
pode gerar a privação de liberdade social, da mesma forma
que a falta de liberdade social ou política pode
repercutir/provocar privação de liberdade econômica (numa
operação cíclica de privações).
O exercício da liberdade é intermediado por valores
influenciados por discussões de caráter público e por
interações sociais, as quais sofrem interferência da liberdade
de participação. São elencados cinco tipos de liberdade, sob
uma perspectiva “instrumental”: a) liberdades políticas, b)
facilidades econômicas, c) oportunidades sociais, d) garantias
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de transparência e e) segurança protetora15. Essas liberdades
auxiliam na promoção da capacidade individual, elas se
complementam e contribuem, de forma geral, com o aumento
da liberdade humana. Desse modo, percebe-se que as
“liberdades não são apenas os fins primordiais do
desenvolvimento, mas também os meios principais” (SEN,
2000, p. 25).
O fortalecimento das liberdades individuais do agente
qualifica a sociedade civil e promove a transformação das suas
estruturas tradicionais, favorecendo o exercício social ativo e
o aperfeiçoamento do exercício da cidadania. Claro que esses
movimentos dependem também de um contexto histórico,
social e cultural, tornando-se imperativo rever algumas
questões históricas e outras atuais do contexto nacional e
global para uma análise mais adequada da lei que se pretende
avaliar (Lei nº 13.140/2015).
3 Aspectos da trajetória da cidadania no brasil e as
influências da globalização

a) liberdades políticas: incluem os direitos civis e são as oportunidades
de determinar quem deve governar e com base em quais princípios,
podendo-se fiscalizar e criticar as autoridades, escolher dentre os
diferentes partidos, etc. Trata-se de possuir direitos políticos e ter
oportunidade de dialogar sobre essas questões. Está associada à ideia de
democracia em sentido amplo. b) Facilidades econômicas: são as
oportunidades que as pessoas têm de utilizar seus recursos para consumir,
produzir ou trocar. c) Oportunidades sociais: são as disposições
estabelecidas na educação e saúde, por exemplo. Influenciam na qualidade
de vida do indivíduo. d) Garantias de transparência (inclui o direito à
revelação): fundamentada na confiança e sinceridade serve como um
instrumento de inibição de corrupção e de atos ilícitos. e) Segurança
protetora (rede social de segurança social): engloba disposições
institucionais, como benefícios ou suplementos de renda que impeçam a
pessoa de cair em miséria absoluta, que pode levar à fome e à morte.
15
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Habitualmente a cidadania é desdobrada em direitos
civis, políticos e sociais, tornando-se cidadão pleno aqueles
que fosse titular desses três direitos. Seriam cidadãos
incompletos os que possuíssem apenas um ou dois. E, não
seriam considerados cidadãos, quem não tivesse nenhum
deles. Esclarece-se que os direitos civis são os fundamentais à
vida, à liberdade, à propriedade, à igualdade perante a lei,
dentre outros. Eles garantem que as relações entre as pessoas
sejam civilizadas e tem por escopo a liberdade individual. É
viável a existência de direitos civis, ainda que sem os direitos
políticos. Estes estão relacionados à participação do cidadão
no governo e na sociedade, estando limitado à capacidade do
indivíduo de fazer demonstrações políticas, organizar-se
partidariamente, votar e ser votado16. Esse direito pressupõe a
existência de direitos civis, pois sem eles os direitos políticos
se tornariam vazios. Por fim, os direitos sociais, caracterizamse pela garantia de participação na riqueza coletiva, visam à
redução das desigualdades e na busca de um bem-estar para
todos, está centrado numa ideia de justiça social. Alude-se que
um obstáculo à construção de uma cidadania plena é a
ausência de uma população educada para esses fins,
tornando-se necessário, ao abordar o tema cidadania no
Brasil, conhecer um pouco mais acerca da história que
marcou esse caminho (CARVALHO, 2016).
Um dos principais fatores negativos no que tange a
cidadania na trajetória histórica brasileira foi a escravidão. A
importação de escravos iniciou na segunda metade do século
XVI e
continuou ininterrupta até 1850, 28 anos após a independência. Calcula-se
que até 1822 tenham sido introduzidos na colônia cerca de 3 milhões de
escravos. Na época da independência, numa população de cerca de 5 milhões,
incluindo uns 800 mil índios, havia mais de 1 milhão de escravos. Embora
16

O exercício da cidadania vai além do direito a votar e ser votado.
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concentrados nas áreas de grande agricultura exportadora e de mineração,
havia escravos em todas as atividades, inclusive urbanas (CARVALHO,
2016, p. 25-26).

Nesse período, houve a outorga da Constituição de
1824, que regeu o país até o fim da monarquia, ela combinava
ideias de constituições da Europa, como a francesa de 1791 e
a espanhola de 1812, além de estabelecer os três poderes
tradicionais: o Executivo, o Legislativo (Senado e Câmara) e o
Judiciário. Como resíduo do absolutismo foi criado um
quarto poder - o Moderador, privativo do imperador. A
principal atribuição desse poder era a livre nomeação dos
ministros de Estado. Tal fato fazia com que o sistema não
fosse autenticamente parlamentar, no estilo do modelo inglês.
Poder-se-ia chamar essa conjuntura de monarquia
presidencial (CARVALHO, 2016).
A independência brasileira não introduziu mudanças
radicais e ela foi relativamente pacífica (se comparada a outros
países latino americanos)17. Esses fatores com certeza
influenciaram na formação da cultura e da sociedade
brasileiras, até 1930 o Brasil ainda não tinha se organizado
politicamente, a participação política nacional se restringia a
pequenos grupos e o povo reagia àquilo que considerava uma
ação arbitrária das autoridades. Esse contexto dá nome ao que
Carvalho (2016) chama de cidadania negativa.
A partir de 1930 até 1964, consolida-se o período
denominado marcha acelerada, consolidando 1930 como um
divisor de águas no cenário político brasileiro. Houve uma
evolução dos direitos sociais, iniciando com a criação do
Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, em seguida
veio a legislação trabalhista e previdenciária, além de uma
evolução mais complexa com relação aos direitos políticos
(CARVALHO, 2016).
17

Proclamação da República em 1889.
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A Constituição de 1946 manteve as conquistas sociais
do período anterior e garantiu os tradicionais direitos civis e
políticos. Até 1964 existia liberdade de imprensa e de
organização política. Apesar de tentativas de golpes militares,
houve eleições regulares para presidente da República,
senadores, deputados federais, governadores, deputados
estaduais, prefeitos e vereadores. Vários partidos políticos
nacionais foram organizados e funcionaram livremente dentro
e fora do Congresso, salvo o Partido Comunista, cassado em
1947. Contudo, por fim, aconteceu o Golpe Militar
(CARVALHO, 2016).
O governo militar durou vinte e um anos e, sob o
ponto de vista da construção da cidadania houve retrocessos
claros, mas, por outro lado, houve avanços também claros.
Quanto aos direitos sociais e políticos, os governos militares
repetiram a tática do Estado Novo18: ampliaram os direitos
sociais, ao mesmo tempo em que restringiam os direitos
políticos. O período democrático (entre 1945 e 1964)
representava o oposto: ampliação dos direitos políticos e
paralisação, ou avanço lento, dos direitos sociais. Pode-se
dizer que o autoritarismo brasileiro procurou compensar a
falta de liberdade política com o paternalismo social
(CARVALHO, 2016). Esse reflexo, vive-se até hoje, pois,
culturalmente o povo brasileiro apresenta dificuldade em se
mobilizar socialmente. A sua história, retratada até este ponto
demonstra isso.
Os avanços dos direitos políticos, civis e sociais, a
partir da promulgação da Constituição de 1988, são inegáveis.
Todavia, na prática, ainda são enfrentados muitos problemas
no exercício desses direitos. Temos um dispositivo legislativo

Também conhecido como a Era Vargas, compreendido entre o período
de 1937 até 1945.
18
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avançado, enquanto, na prática, os mecanismos não
possibilitam executá-lo satisfatoriamente.
Destacados alguns pontos da história brasileira, é
necessário traçar um contraponto com a questão da
globalização e da sua interferência nos tradicionais Estados
nacionais. Nos últimos trinta anos as interações transacionais
se intensificaram, provocando uma ruptura na forma de se
relacionar. A globalização é um fenômeno multifacetado
composto de dimensões econômicas, sociais, políticas,
culturais, religiosas e jurídicas, todas interligadas
complexamente (SANTOS, 2011).
Nessa conjuntura, os Estados enfrentam um cenário
de perda parcial da soberania, pois com a interconexão do
mercado e as influências econômicas externas, o Estado
precisa estar estrategicamente preparado para fazer parte do
jogo.
O poder de agir flutua na direção de manobra da política, o que se constitui
na principal causa da erosão da soberania do Estado. Por isso mesmo é
também esta, certamente, a encruzilhada da cidadania nos primórdios do
terceiro milênio (CORRÊA; CORRÊA, 2012, p. 30).

Na globalização o espaço geográfico é reconfigurado,
ganha novas definições. Os mais poderosos lhes reservam as
melhores fatias de território e o que sobra é deixado aos
demais. Com a predominância de novos sistemas técnicos e
da informação, novas lógicas são impostas. A esquizofrenia
do território, conforme dispõe Santos (2004) tem papel ativo
na formação da consciência. O espaço geográfico revela o
transcurso da história e a forma consciente como os seus
atores dela participaram.
Em virtude da globalização, vive-se em um outro
ritmo, se deu um novo sentido à palavra tempo. O mundo se
encontra marcado por uma maior rapidez e fluidez. A fluidez
potencial aparece no imaginário e na ideologia como se fosse
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um bem de todos, contudo, apenas alguns tem a possibilidade
de usá-la, o que os tornam detentores efetivos da velocidade.
Assim, o grande drama da cidadania na era globalizada reside
na perda de parcela importante da soberania por parte do
Estado, que é encarregado de gerenciar as demandas de
cidadania nos limites geográficos e políticos delineados em
razão da transnacionalização das condições econômicas
necessárias para tanto. Os Estados acabam se tornando
gestores/administradores de um sistema nacional em prol de
um global (CORRÊA; CORRÊA, 2012).
Parece que a cidadania hoje não passa de um meio
cômodo de manifestação acerca do descontentamento com os
dirigentes, perde-se a fundamentação da dignidade dos
homens livres, perde-se a aspiração de formar um corpo
político (CORRÊA; CORRÊA, 2012). Eis o impacto da
globalização dentro do contexto nacional de cidadania.
Identifica-se que a ausência de uma população
educada civil e politicamente obsta a construção da cidadania
e que fatores como a qualidade de vida e as oportunidades do
agente influenciam diretamente na ampliação da capacidade
do indivíduo. Nota-se que o exercício da cidadania possui
múltiplas facetas, sendo preciso encontrar mecanismos de
empoderamento do cidadão para que se possa avançar nas
prerrogativas do exercício de uma democracia cidadã.
4 As (im)possibilidades da cidadania no contexto da Lei
nº 13.140/2015
A cidadania ocupa um lugar de destaque de um novo
modelo disposto à superação de limitações estatais
tecnocratas. Nesse sentido, dois conceitos são interessantes: o
de governabilidade e governança. Governabilidade diz
respeito às condições sistêmicas gerais sob as quais se dá o
exercício de poder numa sociedade, como, por exemplo, as
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características do regime político – democrático ou
autoritário, a forma de governo – parlamento ou presidencial,
as relações entre os poderes, os sistemas partidários –
pluripartidarismo ou bipartidarismo, dentre outros. Por outro
lado, governança é a capacidade governativa, ou seja, a
capacidade da ação estatal de implementar as políticas e de
alcançar as metas coletivas, seria o conjunto de mecanismos e
procedimentos para lidar com a dimensão participativa e
plural da sociedade. Isso não pressupõe abdicar dos
instrumentos de controle e supervisão, mas sim da capacidade
estatal
de
descentralizar
funções
e
transferir
responsabilidades, alargando o universo de agentes
participantes (VIEIRA, 2001).
O que se nota é que o Estado atravessa uma crise de
legitimidade que revela também uma crise da democracia
representativa parlamentar clássica. Os cidadãos têm
dificuldade em se identificar com as instituições que, por
definição, foram criadas por eles. Percebe-se necessária uma
reforma do Estado e o aperfeiçoamento dos instrumentos de
governabilidade, conforme a cultura e o histórico de cada
país. O principal agente na reforma seria o cidadão e, seria na
governança que o Estado teria espaço de retomar a
legitimidade, pois a ação estatal desvinculada das noções de
interesse público, bem comum e responsabilidade, fazem com
que o Estado deixe de ser legítimo (VIEIRA, 2001).
Nesses termos, aumentar a eficácia estatal não
significa apenas aumentar a eficiência de uma máquina
burocrática ou aperfeiçoar mecanismos técnicos de
governabilidade. Essa reforma democrática exige a melhora
das condições de governança do sistema estatal e o
aperfeiçoamento das capacidades de comando e coordenação,
redefinindo as relações com a sociedade civil através da
criação de canais de negociação entre sociedade e Estado. A
fim de realizar essa função integrativa, a cidadania deve se
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tornar um elemento central de uma cultura política
compartilhada. Dessa forma, e existência de um espaço
público não estatal é condição necessária a democracia
contemporânea, que, atualmente sofre uma profunda crise de
legitimidade (VIEIRA, 2001).
Conforme visto, a teoria da cidadania abrange os
processos de uma atuação ativa do cidadão no sentido de
utilização de um espaço público não estatal com a finalidade
de participar das decisões políticas, conferindo legitimidade às
ações estatais. Ao passo que, sendo bem sucedida essa etapa,
a ideia é a incorporação desses direitos pleiteados no
ordenamento legítimo estatal, viabilizando o exercício da
cidadania (conceito elucidado no início do texto). Ante essas
constatações, pode-se dizer que a Lei nº 13.140/2015, de
modo geral, viabiliza o exercício da cidadania. Todavia,
cumpre avaliar alguns pontos da legislação em contraposição
aos elementos conceituais destacados na primeira seção.
Assim, pretende-se estabelecer em quais desses momentos a
lei estaria objetivando uma cidadania, de fato, ativa.
O artigo 32 da Lei nº 13.140/2015 estabelece que:
A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão criar câmaras de prevenção e resolução administrativa de conflitos, no âmbito dos
respectivos órgãos da Advocacia Pública, onde houver, com competência para: [...] II - avaliar a admissibilidade dos pedidos de resolução de conflitos,
por meio de composição, no caso de controvérsia entre particular e pessoa jurídica de direito público; [...].

Isso significa que o cidadão poderá procurar uma
câmara administrativa e pleitear um acordo com a
administração pública. A lei legitima um canal de
comunicação em que as demandas podem ser levadas ao
conhecimento do Estado. Nesse aspecto, a lei atende ao
primeiro ponto elencado por Janoski (1998) e Vieira (2001),
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pois, em tese, qualquer indivíduo19, dentro do Estado
brasileiro, pode acessar a câmara de prevenção e resolução de
conflitos.
A Lei nº 13.140/2015 menciona controvérsia entre
particular e pessoa jurídica de direito público, não faz
qualquer exigência quanto à apresentação de documentos que
comprovem o vínculo com o Brasil, entendendo-se que essa
regra pode ser aplicada ao cidadão nacional, bem como ao
estrangeiro, desde que em conflito com o Estado brasileiro.
No que diz respeito ao segundo elemento, relativo ao
direito ativo presente ou futuro de influenciar decisões
políticas, entende-se que a Administração Pública deve
atender aos princípios da impessoalidade, legalidade e
publicidade, de modo que, se alguma pessoa leva uma
demanda para as câmaras de prevenção e resolução de
conflitos e é realizado um acordo, este deverá ser pactuado de
maneira uniforme para outros que tenham demanda idêntica,
a fim de não discriminar um particular com relação ao outro,
devendo atender às diretrizes legais e dar a devida publicidade
aos acordos efetuados20. Dessa forma, se está influenciando
uma postura administrativa para com seus administrados,
influenciando aquilo que é ou não transigível - esses atos
contemplam decisões políticas (podendo ser uma conduta
comissiva ou omissiva).
Em casos de problemas coletivos, fica mais claro
vislumbrar a autocomposição enquanto promotora de
Ao que parece a lei vai além, pois ela prevê particular, podendo este ser
cidadão ou não.
20 A composição com a Administração Pública deve, em primeiro plano,
respeitar os princípios administrativos, para, então, atender aos princípios
específicos dos diferentes métodos autocompositivos, respeitando-se, por
exemplo, a publicidade – publicidade do termo de acordo e não,
necessariamente, da sessão de composição (negociação, conciliação,
mediação, etc.).
19
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decisões políticas, por exemplo: existe uma população, de um
determinado bairro, que sofre em virtude de cheias periódicas
em um córrego da região, muitos cidadãos pleiteiam seus
direitos junto à Procuradoria do Município, pois é
responsabilidade deste o planejamento urbano. Nesse caso, as
reclamações dos cidadãos podem ser levadas à Secretaria de
Obras e Planejamento Urbano para que se tome alguma ação
que resolva o problema de todos, através de um acordo com
os residentes da região afetada, essa medida seria mais
eficiente do que tratar caso a caso.
Os diferentes casos, por si só, já influenciam a criação
de diretrizes consensuais, pois a administração não pode
oscilar quando o mesmo problema é posto em pauta, o
requerente deve ter o seu direito atendido como os outros
antes ou depois dele, influenciando decisões presentes e
futuras21. O que leva ao terceiro destaque, que versa sobre à
universalidade dos direitos de cidadania. Esses direitos devem
estar regulamentados em lei e ser garantidos para todos,
adquirindo o status de universal ao serem aplicados dentro do
país e garantidos pelo Estado. Assim, quando se comenta
acerca da autocomposição com a Administração Pública,
percebe-se que a legislação brasileira contempla em parte o
terceiro elemento de Janoski (1998) e Vieira (2001), uma vez
que o direito de acesso é assegurado a todos, mas não pode
ser garantido àqueles que não for possível a autocomposição.
Ao pensar em acesso universal, em impessoalidade e
em atendimento semelhante para casos iguais, vem à tona a
última questão suscitada pelos autores, da cidadania enquanto
A transação representa uma espécie de “jurisprudência” administrativa,
a fim de respeitar a impessoalidade, além disso, os atos administrativos
devem estar fundamentados, inclusive, os autocompositivos. Um acordo
deve ser pensado no contexto do ente, devendo haver um planejamento
financeiro e uma verificação da possibilidade de atendimento às diversas
demandas.
21
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afirmação de igualdade, seja formal ou substantiva (material).
Nota-se que a garantia de acesso a todos e a impessoalidade,
estão relacionados com às garantias formais e materiais da lei,
contemplando integralmente o aspecto formal e garantindo a
negociação com relação ao aspecto material, devendo-se levar
em consideração as particularidades do caso concreto.
Em que pese a aplicação da lei comportar desafios
práticos (orçamentários, de pessoal, de estrutura...),
contempla, quase na sua totalidade, os elementos daquilo que
Janoski (1998) e Vieira (2001) entendem por cidadania. A lei é
recente (2015), por isso ainda tímidos os reflexos da sua
implementação22, mas representa um avanço na forma de
relacionamento e atendimento das demandas do Poder
Público para com o cidadão. O fato de termos essa legislação,
amplia a possibilidade do cidadão discutir os problemas
sociais com o Estado, devendo-se haver uma exigência no
sentido de criação e ampliação no controle social e, por
consequência, no exercício da cidadania.
5 Conclusão
No decorrer do texto buscou-se explicar em que
consiste a cidadania ativa e passiva, discorrendo acerca do
aspecto histórico brasileiro e das influências da globalização, a
fim de averiguar as (im)possibilidades de exercício da
cidadania no Brasil através da Lei nº 13.140/2015, avaliando
em quais dos padrões teóricos, daquilo que se entende por

Acredita-se que a implementação dessa legislação seja o grande desafio
de cidadania, são raros os locais que já tiveram avanços nesse aspecto,
visto os desafios práticos serem tantos. Por isso da relevância de trabalhos
científicos que discutam a teoria com a finalidade de auxiliar na
formulação prática de algumas medidas. Especialmente com relação às
temáticas de cidadania.
22
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cidadania, estabelecidos por Janoski (1998) e Vieira (2001),
enquadraria essa legislação brasileira.
A utilização da metodologia de pesquisa dedutiva
possibilitou a análise teórica e legislativa, focalizando para a
resolução de problemas particulares, de conflitos específicos
no âmbito social. Ademais, a partir da verificação histórica,
tornou-se mais clara a importância de entender o contexto
social no qual a legislação (Lei nº 13.140/2015) está inserida,
além do seu papel enquanto facilitadora da cidadania.
A indagação da pesquisa, diz respeito à possibilidade
de composição entre o Poder Público e o particular enquanto
uma forma de exercício ativo da cidadania no Brasil. A
resposta ao problema é positiva. Nesse sentido, a Lei nº
13.140/2015 seria um caminho autorizador e legitimador da
conduta compositiva entre cidadão e Administração Pública,
bem como, a negociação23 entre Estado e particular condiz
com a prática do exercício ativo dos direitos de cidadania.
Essa legislação é um meio facilitador do exercício de
uma cidadania ativa, passível de reivindicação social, uma vez
que a implementação das câmaras de prevenção e resolução
de conflitos auxiliará no atendimento das demandas sociais de
uma forma mais rápida e eficiente, inclusive (ou
possivelmente), do que o próprio Poder Judiciário. Trata-se
de um mecanismo de aproximação entre o Poder Público e o
indivíduo, podendo haver a implementação em qualquer uma
das esferas de poder (municipal, estatal e federal), contudo, na
esfera municipal o contato com as pessoas é mais próximo e
facilita a composição dos interesses, a exemplo do que ocorre
no município de Porto Alegre-RS24.
Em sentido amplo – englobando os diferentes métodos de
autocomposição.
24 A Lei nº 12.003/2016 institui a Central de Conciliação de Porto AlegreRS, formada pelas Câmaras de Indenizações Administrativas; de Mediação
e Conciliação; e de Conciliação de Precatórios.
23
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Assim, sugere-se a formação de parcerias entre o
Poder Público e Universidades, no sentido de desenvolver os
saberes relacionados ao tema, incentivando a construção de
uma cidadania ativa, bem como a implementação das câmaras
de prevenção e resolução de conflitos, ampliando o diálogo
entre o cidadão e o Estado (representado pela Administração
Pública dos entes federados, em especial, os municípios).
“A cidadania não é atitude passiva, mas ação permanente, em
favor da comunidade”
Tancredo de Almeida Neves
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BREVE ANÁLISE SOBRE OS
DESAFIOS DE IMPLANTAÇÃO DA
MEDIAÇÃO COMUNITÁRIA PELO
MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO
COMO POLÍTICA PÚBLICA EM
COMUNIDADES
Eva Eulalia da Silva Almeida
Cinthia da Silva Barros
Introdução
O Brasil vivencia o peso mundial de uma sociedade
líquida25, agravado com a arcaica cultura de buscar solução
dos conflitos pelo Estado-Juiz. Tal fato, ainda atrelado a uma
justiça Brasileira que abrange a uma processual acerbada
tecnicidade, insegurança jurídica diante da prolífera legislação
e suas brechas legais, como as infinitas possibilidades de
recursos, desemboca numa Justiça assoberbada, possuidora
25

Zygmunt Bauman foi o sociólogo polonês que levantou o seu conceito
da "Sociedade Líquida". Ele afirma que vivemos num tempo marcado pela
flexibilidade, na qual, provoca uma certa fragilidade no que tange nossas
relações sobre as coisas ou pessoas. “Nas teorias sociais de Bauman nos
revela que a liberdade perdeu ou se transformou e vive sob a influência
direta da ideologia dominante que delibera sobre o futuro econômico e
social do mundo.Surgem os novos indivíduos, ou simplesmente os
neoindivíduos que por se fecharem acriticamente na sua
hiperindividualidade egoísta, são parte das engrenagens dessa ideologia
totalitária e, colaboram com a opressão, distanciando-se de se libertarem
pela razão e pela crítica reflexiva. A falta de liberdade do indivíduo na
contemporaneidade é permeada por fatos, por vezes, imperceptíveis em
uma sociedade, como a brasileira, voltam a forçar uma análise sobre a
significação e fundação das relações pessoais.”(LEITE, 2017).
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de plena dificuldade de obter sua aplicação de forma bemsucedida, com uma demora de entrega do direito e da justiça
ou até mesmo, muitas vezes, uma entrega tardia. Assim o
preceito Constitucional do Princípio da Solidariedade que,
desencadeia na garantia de condições para a dignidade da
pessoa humana, bem como do acesso à justiça é
verdadeiramente ferido.
Eis que, no neoprocessualismo em suas reformas
legislativas, surge o grito forte pelos Métodos Adequados de
Solução de Conflitos, enfatizando a mediação. A mediação
está em harmonia e sintonia com o preâmbulo da
Constituição Federal Brasileira de 1988, principalmente por se
inserir no Estado Democrático de Direito onde se assegura o
exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a
segurança e a justiça reconhecida como valores supremos de
uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos,
fundada na harmonia social e comprometida com a solução
pacífica das controvérsias.
Seja pela Resolução do Conselho Nacional de Justiça
nº 125, seja pela Lei nº 13.140 de 26 de junho de 2015, a Lei
Sobre Mediação, seja pela Lei nº 13.129/15, que altera e
complementa a abrangência da Lei de Arbitragem, a Lei nº
Lei 9.307, de 23 de setembro de 1996; ou até mesmo o
próprio Código de Processo Civil, Lei nº 13.105, de 16 de
março de 2015, o que se vê é um Estado que abraça aos
métodos de resolução de conflitos. Mas também é necessário
que o mesmo facilite a inclusão destes novos métodos na
cultura social brasileira, por ações em todos os seus entes
federativos, pois só através de informação adequada e
educação continua é que haverá uma transformação fática
para a cultura da desjudicialização.
Nesta frente, o Município, mediante suas políticas
públicas, faz a implantação de centros de mediação em
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comunidades26 do Rio de Janeiro para o meio educativo e
transformador, para que não somente haja uma construção da
cultura da desjudicialização, também chamada de cultura da
paz, que preferimos chamar de cultura do diálogo.
É necessário, também, que não só se desafogue o
judiciário, como também se proponha uma medida de auto
vivenciaão à pacificação e ao convívio social. No presente
trabalho, abordamos a implantação pelo município, de
centros de mediação comunitária, em comunidades no Rio de
Janeiro, onde efetuamos a análise de outras pesquisas de
campo das mais diferenciadas matérias tais como: jurídica,
sociológica, pedagógica e psicológica.
2 Breve histórico sobre as resoluções de conflitos no
brasil
26

Comunidade está em todo o texto escrito no sentido de identificar áreas
anteriormente chamadas de favelas, mas por sua organização interna
dentro outros contextos se revela, às vezes, mais organizadas do que
muitos municípios. Aliás, quantos municípios no Brasil tiveram seu
crescimento totalmente organizado, urbanizado? “Freire (2008) realizou
uma pesquisa em Acari, na qual buscou identificar diferentes significados
para os termos favela e comunidade no discurso de diferentes atores que
entrevistou em sua pesquisa. Birman (2008) define o termo favelado da
seguinte maneira: Favelado, como há muito tempo estamos cientes, é uma
das designações mais segregadoras de uso corrente na cidade. Este termo
participa frequentemente das formas de se criar e se reproduzir como
“enclaves da cidade” as favelas, juntamente com dispositivos de
submissão de seus moradores às políticas de segregação em curso. (p. 103)
A palavra comunidade é utilizada para designar um grupo de pessoas que
possuem algo em comum. Essa palavra assume ainda outro significado,
como local de moradia irregular. Estes locais são por muitas vezes
considerados ambientes à parte da cidade, o que cria uma necessidade de
integração entre a cidade e as favelas. Há uma barreira invisível entre os
dois ambientes e a superação desse obstáculo se faz cada vez mais
necessária devido à insegurança que o cotidiano das favelas oferece.”
(EISENBERG; PORTO, 2012).
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É necessário compreender o contexto histórico sobre
as resoluções de conflitos no Brasil, sendo que nem sempre
os grupos de diversas comunidades passaram pelo desafio dos
conflitos. Neste contexto, a vida de vários indivíduos era
aparentemente tranquila, sem obstáculos, ou seja, obedecia
aos limites estabelecidos pelo Estado na antiguidade.
Contudo, nem sempre os grupos se encontravam em
ambiente de harmonia em sua comunidade. Estas
divergências podem ser de várias formas, desde as culturais,
sociais e econômicas, em que não chegaram a ser levados para
o Estado, a fim de resolver estas problemáticas (PIRES,
2015).
Em 1970, surge o instituto da mediação nos Estados
Unidos, que estendeu-se por vários países como: Canadá,
China e vários países da Europa, com a finalidade de
solucionar os conflitos, adaptaram-se pela prática eminente da
mediação. Os Estados Unidos foi o pioneiro na instauração
deste sistema, que chegou a ser obrigatório antes de qualquer
procedimento judicial, a fim de buscar-se a celeridade e como
meio de fugir das altas custas decorrentes do processo
(PIRES, 2015).
No Brasil, a mediação está inserida há algum tempo.
Em 1907, se destacou no âmbito trabalhista. Ganhou
destaque tempos depois, quando inserida no sistema jurídico
pelo Decreto nº 88.984, de 10 de novembro de 1983, quando
criou-se o Sistema Nacional de Mediação e Arbitragem, como
medida de regulação das relações de trabalho, regido pela
Portaria do Ministério do Trabalho nº 3112, de 5 de julho de
1988 (PIRES, 2015).
Com o advento da Constituição Federal em 1988,
trouxe em seu preâmbulo o seguinte “fundada na harmonia
social e comprometida, na ordem interna e internacional, com
a solução pacífica das controvérsias”, fato que enseja a
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possibilidade de novos meios de iniciativas de acesso a justiça.
É imprescindível abordar a questão das legislações específicas,
com relação a implementação de instrumentos pacificadores
de conflitos, como os Juizados Especiais Cíveis e Criminais,
Lei nº 9.099/1995; e a Arbitragem, e dentre outros (PIRES,
2015).
Nesta esfera, Bolzan e Spengler (2009, p. 139)
dispõem acerca do assunto da seguinte maneira:
[...] os objetivos da mediação dizem respeito ao restabelecimento da
comunicação, mas também à prevenção e ao tratamento dos conflitos (através
de uma visão positiva na pretensão de encará-lo como meio de sociação, de
transformação e evolução social), como meio de inclusão social objetivando
promover a paz social.

De acordo com Pires (2015, s/p), a proposta de os
meios alternativos serem inseridos no ordenamento jurídico
não consiste apenas em auxiliar o judiciário, mas também em
dar o direito e a possibilidade aos cidadãos de buscar a
melhor alternativa para resolverem o seu problema.
3 A política pública como fomentadora para a
construção da cultura do diálogo e da desjudicialização
no Brasil
A postura da sociedade moderna como ser social, a
sociedade líquida, é condutora do crescente aumento da
judicialização de conflitos de forma mundial. No Brasil, este
fato se agrava diante da precariedade de se obter uma
eficiente e eficaz Justiça. Quando a justiça é aplicada, por sua
demora, causa danos às vezes irreversíveis aos atores sociais
envolvidos. Isso sem mencionar que muitas vezes a tão
almejada e esperada decisão judicial, por sua lentidão, chega
tardiamente como solucionadora do conflito inicial.
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A crise de eficiência da jurisdição é consequência de
diversos pontos de ruptura, conforme expõe Spengler (2010,
s/p.), entre eles: crise estrutural, traduzida pelas dificuldades
quanto à infraestrutura de instalações, de pessoal, de
equipamentos, de custos; crise objetiva, relacionada à
linguagem técnico-formal utilizada nos procedimentos e
rituais forenses, bem como ainda, a burocratização, lentidão
de procedimentos e acúmulos de demandas. A crise subjetiva
ou tecnológica se verifica ante a incapacidade dos operadores
jurídicos tradicionais lidarem com novas realidades fáticas que
exigem não só reformulações legais, mas também mudança
cultural e de mentalidade, especialmente quanto ao
mecanismo lógico-formal. Por fim, a crise paradigmática diz
respeito aos métodos e conteúdos utilizados pelo direito para
buscar tratamento pacífico dos conflitos partindo da atuação
prática do direito aplicável a cada caso. Os métodos de
resolução de conflitos por sua vez são encontrados há
milênios na humanidade e trazidos à baila com roupagem
mais atuais pelos neoprocessualistas no Brasil como meios
para melhor equacionar a redução, até extinção, da cultura da
judicialização de conflitos para a cultura da paz, a que
preferimos chamar de cultura do dialogo.
A resolução nº 125, em 2010, do Conselho Nacional
de Justiça, é um marco nas políticas públicas relativas ao
tratamento de conflitos no País, pois prevê uma atuação
conjunta dos órgãos jurisdicionados, sociedade, entidades e
até mesmo universidades, através de orientação e informação
para toda a sociedade, sobre o tema para sua posterior
aplicação e consequente transformação social, estabelecendo
diretrizes para implantação de políticas públicas. Há a
necessidade de se consolidar uma política pública permanente
de incentivo e aperfeiçoamento dos mecanismos consensuais
de solução de litígios, e a conciliação e a mediação são
instrumentos efetivos de pacificação social, solução e
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prevenção de litígios, e que a sua apropriada disciplina em
programas já implementados nos País tem reduzido a
excessiva judicialização dos conflitos de interesses, a
quantidade de recursos e de execução de sentenças.
Os métodos de resolução de conflitos mais
conhecidos são: arbitragem, conciliação, mediação e
negociação. Para seguir esta pesquisa, faz necessária a
observação mínima de distinção entre os métodos, que são:
Arbitragem é de livre e espontânea vontade que as partes
depositam em um terceiro, árbitro ou entidade especializada,
a confiança para resolver seus conflitos e proferir uma
sentença. É um processo semelhante ao judicial e, embora
não seja obrigatória a presença de um advogado, é
aconselhável que ele esteja presente. Há audiências, produção
de provas e a sentença final do árbitro que, diferente do
judiciário, não tem opção de recurso. A decisão sai em até 180
dias.
Na Conciliação, as partes discordantes, com a ajuda
de uma terceira pessoa imparcial, conciliador, procuram
chegar a um acordo que seja proveitoso a ambas. Na
conciliação, resolvem-se questões mais objetivas, sem que
haja necessariamente um relacionamento entre as partes. Já,
na Mediação, as partes discordantes, com a ajuda de uma
terceira pessoa de sua confiança, o mediador, que de forma
neutra e imparcial, as ajudará a restabelecer suas
comunicações, buscando um acordo.
A medição geralmente envolve relacionamentos,
como os sócios de uma empresa que querem dissolver a
sociedade ou até mesmo um divórcio. Tecnicamente, existe
uma grande diferença entre a mediação e a conciliação, que
reside exatamente no papel destinado ao terceiro
interveniente. Enquanto mediador, este terceiro auxilia as
partes para que elas mesmos encontrem a solução, enquanto
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que na conciliação, o terceiro tem a iniciativa de propor às
partes a solução da controvérsia.
Seja qual for o papel deste terceiro na composição do
conflito, não há dúvidas que a mediação e a conciliação são
importantes na posição de apaziguar ânimos e permitir uma
solução amigável de conflitos, contribuindo sobremaneira na
redução das demandas judicializadas. Por conotação da
pesquisa, daremos seguimento a observações da mediação.
4 Abordando alguns aspectos especiais da mediação
A Teoria da Transformação do Conflito, desenvolvida
por Lederach (1995, s/p.), pressupõe que se deve incluir o
respeito e promoção dos recursos humanos e culturais a
partir de um dado contexto, promovendo processos
construtivos nas dimensões pessoais, relacionais, estruturais e
culturais da experiência humana. Sem sombra de dúvidas, a
vedete dos métodos de resolução de conflito é a mediação.
Seja por sua abordagem orgânica, que preconiza condição
pedagógica para que os atores sociais envolvidos abordem a
mentalidade do diálogo entre eles, em que muitas das vezes se
chega à solução do conflito inicial.
Na mediação, pode se inserir um adjetivo, em sua
maioria, qual seja, de solução definitiva. Ou seja, a solução do
conflito é definitiva quase sempre, pois os mediados
cumprem voluntariamente os acordos mediados e não
necessitam de, compulsoriamente, serem exigidos. Isto se dá
pelo fato das partes, os atores sociais envolvidos, serem os
próprios sujeitos que tomam as decisões, que chegam a um
consenso, ou, ao menos, pela abertura do diálogo, obtêm por
empatia ou outra condição, a possibilidade de verificar a
condição do outro lado, e assim, mesmo quando não
resolvem o conflito em si, pelo menos já voltam a ter respeito
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básico em uma relação que haviam perdido entre os sujeitos
mediados.
Por tudo já escrito sobre a mediação, se ressalta que é
o meio mais indicado para utilização de resolução de conflito
comunitário. Por ser muito valioso como meio de resolução
de conflitos em relações contínuas, como p. ex: relações
parentesco, vizinhança, conjugal, amizade e trabalho, alcança
a mediação não só a solução do conflito, mas a mentalidade
implantada demonstrando evidente a mudança de postura e,
consequentemente, evitando a reiteração no conflito a
posterior, por parte dos atores sociais mediados. A mediação
se aplica perfeitamente a este grupo de relações continuas,
por alcançar caráter transformativo dos sentimentos, aspectos
ignorados em procedimentos judiciais ou minorados nos
demais métodos de resolução de conflitos.
Isto se dá pelo empowerment no que o ator mediado é
introduzido. Este empoderamento se dá muito maior do que
somente “tomar posse” de elementos que permitem a
composição, em sua comunidade, nos meandros decisórios,
por ser um cidadão crítico e compositor de uma sociedade
mais justa (BAQUERO, 2005).
Embora existam várias correntes sobre os sentidos, as
funções e o destino da mediação de conflitos, é basal
entender que há estilos de mediação diferenciados, que são:
diante da capacidade do mediador e da natureza do conflito é
que se define os estilo de mediação, na maioria literária, a
exposição de três modelos com técnicas e objetivos
diferenciados, sendo: Mediação Tradicional Linear; Mediação
transformativa; e Mediação Circular-Narrativa. A Mediação
Tradicional Linear objetiva o acordo por ter como meta a
obtenção deste, diminuindo-se as diferenças e aumentando as
semelhanças, valores e interesses entre as partes.
Na Mediação transformativa, objetiva-se a relação,
sustenta-se que o escopo da mediação é a capacitação ou
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empoderamento das partes, para que sejam capazes de
compor seus futuros conflitos e o reconhecimento mútuo de
interesses e sentimentos, objetivando uma aproximação das
partes e a humanização do conflito. Enquanto na Mediação
Circular-Narrativa se objetiva a reflexão e a transformação
das histórias trazidas à sessão e obtenção de acordos, assim
centralizando tanto a relação quanto nos acordos, se tornando
o somatório das duas modalidades anteriores.
Nas comunidades menos abastadas de direitos
básicos, onde, por décadas, houve abandono do Poder
Públicos, surge como resposta a autorregulamentação para
minimizar este abandono. Muitas destas por organizações
paramilitares. O município é o menor dos entes federativos e
o que proporciona o contato direto com o cidadão. Implantar
medidas de políticas públicas adequadas para o contato direto
com o cidadão da comunidade é o lócus desta pesquisa, sendo
os desafios da implantação da mediação nas comunidades,
logo da cidade do Rio de Janeiro.
5 Mecanismos e adversidades a serem enfretados pelo
municipio na inplantação da mediação em comunidades
do rio de janeiro
O município do Rio de Janeiro efetuou parceria com
o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) em
2015. Vem implantando, assim, Centros Comunitários de
Mediação em comunidades do seu território. Isto só se torna
possível por um acordo de cooperação, firmado entre
prefeitura, Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ),
Secretaria de Habitação e Cidadania e Núcleo Permanente de
Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (Nupemec) do
Tribunal.
Os centros são agentes de promoção da cidadania, ao
mesmo tempo em que contribuem para evitar uma sobrecarga
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ainda maior no Judiciário. O objetivo dos mediadores é criar
uma atmosfera positiva e ajudar as partes envolvidas a
encontrar alternativas para se chegar a um acordo. O Tribunal
de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) vai
supervisionar o trabalho desenvolvido no Centro de
Mediação. Os mediadores são moradores da própria
comunidade, capacitados por instrutores do Nupemec.
Enquanto os moradores estiverem no curso de capacitação, o
atendimento ao público será feito por mediadores do
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ). Os
Centros Municipais de Mediação Comunitária da Prefeitura
do Rio estão sendo implantados após a entrada em vigor da
Lei Nacional de Mediação. A legislação dispõe sobre a
mediação em suas mais variadas modalidades com o objetivo
de evitar novas ações junto ao Poder Judiciário.
As duas primeiras comunidades a serem implantadas
foram a Comunidade do Vidigal e a Comunidade da Rocinha,
em virtude de seu tamanho territorial, elevado número
populacional, bem como por serem consideradas
“pacificadas”. Por exemplo, a Rocinha é considerada a maior
comunidade da América Latina, abrigando mais de 150 mil
moradores e contando com cerca de quinze sub-bairros. O
Centro de mediação comunitária da Rocinha encontra-se
instalado no segundo andar do prédio onde funciona a Região
Administrativa da Rocinha.
O Centro de mediação comunitária da Rocinha foi
inaugurado em 09 de março de 2016, “com ampla cobertura
da mídia e divulgação, tanto pela Prefeitura, quanto pelo
Tribunal de Justiça”, sendo que até mesmo o Prefeito da
Cidade esteve presente na inauguração. As entrevistas
também deram conta de explicar que, “quando da
inauguração, ainda não havia sido iniciado o processo de
capacitação dos futuros mediadores”. Então, o espaço só foi
aberto para a comunidade quatro meses depois com a
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formação dos mediadores da própria comunidade, conforme
se verifica na pesquisa de campos de Romaneli e Baptista
(2017, s/p).
A mediação comunitária porta instrumentos que
indicam ao Município como atender na busca de uma forma
amigável e colaborativa de resolução de conflitos enquanto
canais inter-relacionais e confiáveis entre o Governo
Municipal e a Comunidade. É uma forma não só de dar
mínima dignidade e outros direitos constitucionais do cidadão
da comunidade com também conseguir entrar no ciclo desta
comunidade que há décadas o Estado “virou as costas”. A
mediação comunitária como política pública escolhida pelo
município traz o ônus a este ente-federativo de construir
mecanismos de integrar esta sociedade a essa nova cultura,
que é a mediação. Nova para eles, enquanto comunidade, e
nova para as condições brasileiras.
Portanto, o aspecto de localização do Centro de
Mediação Comunitária em comunidades com população e
territórios comparados a metrópoles como, por exemplo, a
Rocinha, deve ser muito bem analisada. O local de disposição
do Centro de Mediação Comunitária deve ser idealizado a fim
de ser de fácil acesso, onde seja mais atrativo entre as opções
que os moradores tenham, ditas também como auto
compositivas.
No caso da Rocinha, por exemplo, foi localizado no
prédio da Região Administrativa, que é de difícil acesso,
sendo que os moradores preferem, por exemplo, as
associações de moradores para solucionar os conflitos, como
mais a frente será exposto. Os quesitos “localização” e
“estrutura de atendimento”, quando não bem atendidos,
podem ser, felizmente, corrigidos com outras medidas, no
intuito de assegurar a implantação e acolhimento da
comunidade pela mediação, para que se chegue a uma
condição de cultura adquirida na comunidade.
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Outros dois aspectos relevantes nos mecanismos de
fixação da mediação na comunidade são: a informação e a
educação contínua. Informar a população da comunidade.
Esta informação obtém dois pontos altos de comentários. O
primeiro é que deve haver medidas para publicar a
informação de que, dentro da comunidade, há um Centro de
Mediação, seu endereço preciso, gratuidade, metodologia,
tudo com linguagem acessível ao público alvo. Observa-se
que de nada adiantou a imensa divulgação do Centro de
Mediação da Rocinha, pois o local não ficou conhecido pelos
indivíduos alvos do projeto.
Em análise de campo proposta na pesquisa que gerou
o artigo “As múltiplas formas de solução de conflitos na
Favela da Rocinha: uma visão empírica da mediação
comunitária”, de autoria de Romaneli e Baptista (2017, s/p),
verificou-se que os profissionais de transporte da comunidade
desconhecem o local do Centro de Medicação Comunitário,
sendo sabido que os profissionais de transporte comunitários,
como taxistas, moto-taxistas, e motoristas de vans são os
profissionais que mais conhecem as comunidades e suas
entranhas.
Outro ponto alto da informação se dá no fato de que
a informação adequada pode e deve ser tomada por diversas
formas, seja por mídias tradicionais, mídias virtuais,
campanhas publicitárias dentro da comunidade, seja por
panfletagem ou utilização da própria rede da comunidade, por
rádios comunitárias, bem como os próprios agentes de saúde,
que poderiam aproveitar suas visitas aos cidadãos da
comunidade e informarem de forma a prospectar verbalmente
o Centro de Mediação Comunitária e seus benefícios.
Educar é um aspecto de grande relevância no
mecanismo da mediação comunitária. Não basta somente
montar e informar a comunidade sobre o Centro de Mediação
Comunitária, tem que haver educação do contexto que
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aborda. O uso pedagógico deve ser contínuo, agrupado aos
meios de informação e publicação. Há de conter uma
aplicação diária junto ao uso da informação e publicação
acerca de seu funcionamento. Explicar ao público alvo que,
pela mediação, não se detém uma ‘decisão enlatada’, emitida
por outra pessoa ou instituição, mas um empoderamento do
indivíduo como ator social, se conscientizando de seus
próprios objetivos, interesses, opções e recursos, na sua
capacidade para organizar e apresentar argumentos e de
tomar a mesma uma decisão consciente.
De fato, esta educação proposta deve ser muito mais
maciça do que os demais aspectos levantados em exposições
anteriores. Por exemplo, quando há a má percepção do
aspecto de localização do centro de mediação este pode ser
contornado com medidas trazidas pela educação. Certo que a
comunidade, entendendo o ganho com o uso adequado no
centro de mediação, passará por cima do fato deste centro ter
sido implantado em local de difícil acesso ou com
dependências de menores infraestruturas. Outro ponto a ser
levantado sobre a educação a ser proposta é a superação do
enraizamento da cultura da judicialização dos conflitos, como
já exposto, e o fato de tentar romper a quebra da crensça do
indivíduo com “posicionamento conformativo”.
Esta última consideração surge do trabalho de
pesquisa de Annette Lareau (2003-2007), no livro “Unequal
Childhoods: Class, Race, and Family Life” (2003), no qual
apresentou o resultado de sua pesquisa, que buscava
compreender como a vida familiar e o tipo de educação que
os pais oferecem aos seus filhos transmitem vantagens às
crianças, e, consequentemente, a leva para o resto de suas
vidas, reproduzindo ou não desigualdades sociais. A
metodologia utilizada pela pesquisadora dividiu as crianças e
suas famílias, em três grupos, por características
socioeconômicas como: 1º grupo - os filhos de classe média,
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são aqueles que vivem em domicílio, no qual pelo menos um
dos pais é empregado em posição que implica autoridade
gerencial ou que necessita de alta escolarização e habilidades
complexas; 2º grupo – os filhos de classe trabalhadora,
aqueles que vivem em domicílios nos quais pelo menos um
dos pais é empregado em uma posição com pouca ou
nenhuma autoridade gerencial e que não necessita de alta
escolarização ou possuir competências complexas; 3º grupo os filhos de classe pobre, aqueles que vivem em domicílios
em que os pais recebem assistência pública e não possuem
trabalho contínuo regular. Constatou-se que os pais de classe
média, em sua maioria, usaram seu maior conhecimento e
nível educacional para ampliar o vocabulário e a retórica de
seus filhos.
Este grupo se relacionava socialmente com amigos e
colegas de trabalho, tinham relacionamentos com pessoas de
posição que implicaria em autoridade gerencial e de alta
escolarização, como também habilidades complexas e
representantes das mais diversas instituições. Neste grupo, as
famílias possuíam experiências e interações com as
instituições para buscar um maior grau de confiança ao
criticar os profissionais com os quais interagiam.
Assim, concluiu que, com a referida criação, os filhos
da classe média americana analisada, possuiam perfil em sua
maioria de indivíduo com comportamento não conformativo,
que os tornariam adultos críticos e gerenciadores de
instituições. Já os dois outros grupos, de classe trabalhadora e
classe pobre, consideraram as famílias menos favorecidas, que
externavam no modo de criação natural as experiências que,
em sua maioria, haviam, seja pelo baixo nível educacional,
pelo desconhecimento ou familiaridade com os termos
usados pelos profissionais com os quais eram levados a
interagir, bem como por instituições educacionais ou de
saúde, expressavam como serem socialmente superiores,

- 119 -

Felipe Dalenogare Alves, Leopoldo Ayres de Vasconcelos Neto e Silomar Garcia Silveira

traduzidos a uma sensação de não lhes criticar. Nestes grupos,
o convício social era familiar, basicamente.
Os filhos das classes menos favorecidas também eram
criados com modo de criação natural, onde se supre as
necessidades básicas de crescimento e não faz ou quase nunca
faz reforço a suplementar e incentivar qualidades e
progressos. Assim concluiu Laureau (2003, s/p.) sobre o
papel na criação dos filhos, as famílias de classe trabalhadora
ou pobre, nos Estados Unidos, nutriram dependência ou
insignificância pessoal sobre as experiências com instituições,
se tornam indivíduos com comportamento conformativos,
não críticos ou exploradores de seus direitos.
Portanto, a informação educativa é essencial para
tentar mudar a cresça individual do ser e ter um
comportamento
conformativo.
O
indivíduo
com
comportamento conformativo tem a maior dificuldade em
sair da cultura da judicialização. Assim, está acostumado a ser
conformado, está dependente da assistência pública, portanto
acomodado e deseja as ‘enlatadas decisões’, proferidas por
aqueles que possuem a mão forte, seja o Estado ou os
paramilitares.
Os indivíduos conformativos não têm costume de se
conscientizarem de seus próprios objetivos, interesses, opções
e recursos em um fato conflituoso. Não usam sua capacidade
de organização e não apresentam argumentos na sua
capacidade de tomada de decisões conscientes, sobre o cerne
do conflito. Observa-se, ainda, que não significa que todos os
indivíduos em situações parecidas com a do estudo de Lareau
sejam de comportamento conformativo, pois cada indivíduo
pode mudar sua crença.
Embora, para um indivíduo com comportamento
conformativo, a princípio, seja difícil a colocação da mediação
em prática, se incluindo como cooperador decisório na busca
da solução do conflito, a própria mediação ajuda o indivíduo
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a sair da postura do comportamento conformativo e se tornar
um indivíduo com comportamento não conformativo.
Outro aspecto a ser tratado refere-se ao
desdobramento do Estado ter se mantido distante das
comunidades por décadas, e nunca ter, de fato, mantido uma
relação adequada com elas. O Estado é criado para
normatizar a vida em sociedade, quando isso não ocorre,
surgem pessoas e/ou ‘instituições’ que atuam em sua
substituição, nestes grupos, comunidades, por ele
abandonadas. As pessoas que começam a autorregulamentar a
vida na comunidade são os líderes comunitários, seguindo
para as instituições legais como ONG’s e associações de
moradores, passando para as organizações paramilitares,
como grupo de extermínio, milicianos e os grupos de
traficantes (organizações onde a autoridade se da pela
violência ou ao menos pelo medo da violência).
Uma sociedade com indivíduos de comportamentos
conformistas busca muito mais a solução do conflito por
ajuda extragovernamentais, a exemplo da Rocinha, em que as
declarações dos “mediadores, moradores e líderes
comunitários, de que todos reconhecem nas associações de
moradores um poder legitimamente constituído e atuante,
nele se confundindo características assistencialistas e
judicantes, posição esta típica de espaços onde a mão do
poder público não alcança”. (ROMANELI; BAPTISTA
2017)
Observa-se que, no exemplo da comunidade da
Rocinha, sendo certo que as questões conflituosas da
comunidade são levadas a diversos espaços locais no sentido
de que o centro de mediação não é o único espaço que os
moradores têm para resolver seus conflitos sem sair da
comunidade, são eles: a associação de moradores, a unidade
de polícia pacificadora (UPP), o conselho tutelar, além do
próprio núcleo de mediação da Rocinha.
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Oportunamente, em pesquisa futura, buscaremos a
resposta do porquê da resolução de conflitos, solucionados
ou ate mesmo impostas por associações de moradores de
comunidades não tem reincidência ou, quando há, quais são
as medidas tomadas para efetuar o cumprimento.
De todo modo, se a mediação do conflito tem sido
oferecida aos cidadãos como um serviço das instituições,
significa que a resolução de conflitos apresenta-se
institucionalizada, significa que a sociedade não consegue
resolver os problemas pelos processos de autorregulação,
buscando-se libertar a vida social das perturbações que a
incomodam, a fim de restabelecer a ordem necessária.
No presente trabalho, não dialogaremos sobre o fato
de haver uma grandiosa evasão de mediadores logo após a
conclusão do curso de capacitação. No início do projeto na
comunidade da Rocinha, participaram do curso quarenta
mediadores, todos membros da comunidade, atualmente,
apenas oito atuam. As insatisfações dos mediadores
comunitários se enquadram nas restrições da mediação, de
não serem julgadores, manifestar opinião, e necessidade de
serem imparciais, bem como atuarem somente nas
dependências do Centro de Mediação (ROMANELI E
BAPTISTA 2017).
Por derradeiro, vale lembrar que o último modelo de
implantação de política pública em comunidades do Rio de
Janeiro se deu no projeto de unidade de polícia pacificadora
(UPP), que possuía um núcleo de mediação comunitária. No
inicio da aplicação da UPP, se teve uma aproximação dos
indivíduos da comunidade aos núcleos da UPP e mediação
comunitária administrada por esta. Ocorre que, com o
declínio das UPP’s, ouve o afastamento e abandono da
comunidade aos núcleos de mediação organizados pelas
UPP’s, o que demonstra como uma relação convencional
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necessita de respeito e confiança, que também se pauta a
comunidade para se relacionar com as instituições estatais.
6 Conclusão
A cultura da judicialização dos conflitos é algo
crescente mundialmente. Seja resultado do comportamento
humano pós-moderno, seja da denominada sociedade líquida.
O fato é que, no Brasil, esta situação se agrava por ineficiência
da prestação jurisdicional do Estado-Juiz. A crise de eficiência
da jurisdição é consequência de diversos pontos de ruptura,
entre eles: crise estrutural, crise objetiva, crise subjetiva ou
tecnológica e crise paradigmática.
Além disso, não se pode desconsiderar a agravada
crise política, financeira e moral que abala o país e, em
especial, o Estado do Rio de Janeiro, o que se percebe com a
falta ou atraso no pagamento de vencimentos e benefícios aos
agentes públicos, aposentados e pensionistas, dentre outros.
A carga emocional sobre isso traz desmotivação aos que estão
em exercício, reduzindo a capacidade laboral do Estado.
O neoprocessualismo traz à baila os Métodos
Adequados de Solução de Conflitos, por suas reformas
legislativas, os quais são encontrados a milênios na
humanidade. Seja com a arbitragem, conciliação, negociação,
ou mediação. A mediação está em harmonia e sintonia com o
preâmbulo da Constituição Federal de 1988, principalmente
por se inserir no Estado Democrático de Direito, em que se
assegura o exercício dos direitos sociais e individuais, a
liberdade e a segurança e a justiça reconhecida como valores
supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem
preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida
com a solução pacífica das controvérsias.
A mediação é a vedete entre os Métodos Adequados
de Solução de Conflitos, pois sua abordagem preconiza
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condição pedagógica para que os atores sociais envolvidos
abordem a sua mentalidade do diálogo, chegando, muitas
vezes, à solução do conflito inicial.
A mediação é o meio mais indicado para utilização na
resolução de conflitos comunitários. Por ser muito valioso
como meio de resolução de conflito em relações continuas
como, p. ex: relações parentesco, vizinhança, conjugal,
amizade e trabalho. A mediação se aplica perfeitamente a este
grupo de relações contínuas, por alcançar caráter
transformativo dos sentimentos, ignorados em procedimentos
judiciais ou minorados nos demais métodos de resolução de
conflitos.
A mediação comunitária como política pública
escolhida pelo município do Rio de Janeiro traz o ônus a este
Ente federativo, de construir mecanismos para integrar esta
sociedade a esta nova cultura, que é a mediação. Nova para
eles, enquanto comunidade, e nova para as condições
brasileiras.
Por fim, vale ressaltar que, embora algumas ressalvas
pontuais inclusas no perfil analisado, de comunidade, todos
os outros aspectos serão enfrentados na implantação dos
métodos de mediação no país. Afinal, vivemos em plena
cultura da judicialização do litígio. A criação de uma nova
cultura requer tempo, trabalho, educação, mudanças de
crenças, hábitos e normas com aplicabilidade.
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CONTROLE SOCIAL DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: AÇÃO
POPULAR COMO INSTRUMENTO
DEMOCRÁTICO DE
PARTICIPAÇÃO POLÍTICA DO
CIDADÃO EM BUSCA DO
INTERESSE PÚBLICO
Carla Luana da Silva
Bruna Henrique Hübner
Introdução
O Estado Democrático de Direito seria o reflexo
das mudanças do constitucionalismo pós II Guerra
Mundial, que iniciou forte movimento de resgate e
fortalecimento da noção de democracia e da própria noção
de Direitos Humanos. Pode-se dizer que esse, se fundará
no princípio da soberania popular, impondo a participação
efetiva e operante do povo na coisa pública, visando
realizar o princípio democrático como garantia geral dos
direitos fundamentais da pessoa humana.
Devido a relevante ligação da Ação Popular com a
questão de soberania e participação popular, princípios da
Democracia nos moldes do Estado Democrático de
Direito, toma-se como tema central a presente pesquisa a
análise deste instituto. Dessa ligação haveria duas
percepções, a de entender a Ação Popular como forma de
democracia participativa e a de colocá-la como meio de
controle social da administração pública, sendo ela um
instrumento democrático em busca do interesse público.
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Tendo em vista as definições apresentadas e
partindo-se do pressuposto da segunda percepção, tem-se
como problema ao trabalho responder a seguinte
indagação: a Ação Popular, a partir de suas características
no Estado Democrático de Direito, pode ser afirmada
como meio de controle social da Administração Pública,
sendo ela um instrumento democrático em busca do
interesse público? Assim, o objetivo ora almejado é
analisar a possível inserção da Ação Popular como meio de
controle social da Administração Pública e como
instrumento democrático.
Para resolver o problema em voga, objetiva-se no
primeiro capítulo delinear as definições de democracia, da
democracia antiga até a democracia contemporânea, dando
enfoque a democracia participativa; posteriormente, no
segundo capítulo, indo ao encontro de resolver o
problema apresentado, analisa-se a democracia no Estado
Democrático de Direito, bem como a Ação Popular, suas
características e sua inserção como meio de controle social
da Administração Pública. Para fazer essas ligações utilizase como técnica de pesquisa a documentação indireta e
como método o dedutivo, partindo da premissa geral de
democracia no Estado Democrático de Direito a definir a
premissa particular da Ação Popular como instrumento
democrático.
2 Teorias da democracia e democracia participativa:
da democracia antiga à contemporânea
Como o objetivo do presente estudo é constatar a
Ação Popular como meio de controle social, sendo um
instrumento democrático a partir de suas características no
Estado Democrático de Direito, e não, como forma de
democracia participativa, torna-se relevante tratar do
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desenvolvimento da democracia, até a formulação específica
da democracia participativa, entendendo os conceitos que
envolvem a sociedade contemporânea27.
Eisenberg (2003) explica que Aristóteles criou uma
tipologia que se tornou um paradigma moderno dos tipos de
governo e dos graus de consentimento para sua legitimação.
Contudo, nessa tipologia haveria uma confusão, visto a teoria
contemporânea. Explica Eisenberg (2003) que formas de governo
é distinguir Monarquia (governo de um), Oligarquia (governo
de poucos) e a Poliarquia (governos de muitos); e que fontes do
poder legítimo seria Monocracia (caso do absolutismo em que o
poder advinha de Deus), Aristocracia (fontes do poder
legítimo é classe dos nobres) e Democracia, que teria muitas
definições.
Conforme explica Dahl (2001), a democracia,
aparentemente, foi inventada mais de uma vez e em mais de
um local. Isso porque, entende que ela pode ser inventada e
reinventada de maneira autônoma sempre que se deparasse
com condições adequadas para tanto. Ao pensar em uma
história da democracia, a questão crucial seria entender, em
primeiro lugar, que ao longo de sua história, sua constituição
se daria por altos e baixos.
Poder-se-ia já falar em democracia há milhares de
anos, constituindo-se de forma primitiva em governos tribais,
em que os seres humanos se juntariam em grupos e nesses
poderia haver a participação na tomada de decisões, e essa
teria sido a forma mais natural de democracia. No entanto,
pode-se dizer que essas foram sendo substituídas ao longo do
tempo por monarquias, despotismos, aristocracias ou
oligarquias (DAHL, 2001).

27Devido

à extensão que é própria de um artigo, a ideia é de tratar
somente aspectos fundamentais de cada teoria da democracia.
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Somente depois, por volta de 500 a.C., surgiram novas
condições favoráveis ao reaparecimento da democracia, onde
alguns pequenos grupos de pessoas começam a desenvolver
sistemas de governo, proporcionando participação de
decisões em conjunto. Dahl (2001, p.21) refere que “os
sistemas de governo que permitiriam a participação popular
de um significativo número de cidadãos foram estabelecidos
pela primeira vez na Grécia clássica e em Roma” e teriam
resistido por muitos séculos, mas que, posteriormente,
entraram em declínio.
Refere-se que foram os gregos que teriam dado
origem ao termo democracia. A palavra democracia seria
derivada de demokratia, cujas raízes seriam demos (povo) e
kratos (governo), onde então, democracia seria uma forma de
governo na qual o povo governa (HELD, 1987).
Por volta do ano 1100 d.C., o governo popular
acabaria por reaparecer em cidades da Itália. Tanto o sistema
desenvolvido na Grécia, como em Roma haveriam por refletir
ainda, uma participação restrita a determinados membros da
sociedade (DAHL, 2001). Viu-se na Europa, o surgimento
das assembleias locais, parlamentos e também ideias e práticas
políticas importantes para as democracias posteriores.
Dahl (2001) refere que todos esses acontecimentos
refletiriam na verdade uma promessa de democratização. Isso
porque, trariam diversos obstáculos à democracia, como
imensas desigualdades, inconsistência para atingir os mínimos
padrões democráticos, a não representação de todo o povo, e
ideias e convicções democráticas não sendo amplamente
compartilhadas e compreendidas. Essa visão faria parte de um
modelo clássico de democracia, de forma direta, ou seja, pela
participação direta do povo nas decisões púbicas.

2.1 Da democracia antiga à contemporânea

- 130 -

O Município e as Políticas Públicas: democracia, cidadania e controle

A partir do século XX surgiu o modelo moderno de
democracia, que em um primeiro momento seria constituído
de forma representativa (PEREIRA, 2005). Na verdade, seu
surgimento ocorreu a partir do século XVIII, com as
revoluções burguesas que derrubaram as monarquias
absolutistas dentre as quais a Revolução Americana de 1776 e
a Revolução Francesa de 1789. Pode-se dizer que a partir
dessas, haveria uma recuperação do princípio da cidadania
(BOBBIO, 1997).
Bobbio (1997) refere que a democracia moderna
nasceria como democracia representativa em contraposição a
democracia dos antigos, nela por meio da representação
política haveria um representante chamado a perseguir os
interesses da nação. Tem-se também que o princípio da
liberdade assumiria papel de destaque. Assim, as teorias da
democracia desenvolvidas nesse período seriam consideradas
democracias liberais como bem explica Cunnigham (2009).
Nesse desenrolar vê-se o desenvolvimento de teorias
por teóricos como John Stuart Mill e Joseph Schumpeter.
Consoante explana Cunnigham (2009, p. 23) “para Mill, a
ideia pura da democracia é governo de todo o povo por todo
o povo, igualmente representado, o que requer representação
proporcional, de tal forma que à minoria não é negada
representantes no governo”. Mill (2006), desse modo,
combinaria a democracia representativa com a participação
direta, entendendo que a educação formal e informal poderia
levar progressivamente as pessoas a valores cooperativos
nessa interação.
Já Schumpeter (1961) refutará a ideia da democracia
clássica, sendo cauteloso com a participação dos cidadãos.
Schumpeter (1961, p.321) irá propor que “o método
democrático é um sistema institucional, para a tomada de
decisões políticas, no qual o indivíduo adquire o poder de
decidir mediante uma luta competitiva pelos votos do
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eleitor”. Em suas afirmações traria que o princípio da
democracia significaria que o comando do governo deveria
ser entregue àqueles que contam com maior apoio do que
outros indivíduos ou grupos concorrentes.
O autor Held (1987), como um teórico da
democracia liberal faz uma análise dos modelos de
democracia e das diferentes posições existentes sob o
tema. Nesse estudo elabora uma estratégia que visa
apresentar sugestões entre as diferentes posições. Para
isso, tenta reconceituar várias tendências do pensamento
político e mostrar que diante dessas perspectivas pode
haver uma posição alternativa, partindo da análise do
princípio da autonomia. Na sua visão, para que a
democracia possa florescer ela deve ser concebida como
fenômeno dual: preocupada, por um lado, com a reforma
do poder do Estado e, por outro lado, com a
reestruturação da sociedade civil.
Refere-se que na teoria Schumpeteriana o cidadão
seria considerado como isolado e vulnerável no embate
competitivo das elites, assim, pouca atenção daria aos
grupos intermediários como associações, grupos religiosos,
sindicatos, organizações e outras instituições (HELD,
1987). Nesse sentido, surgiria ai outra escola de analistas
políticos, os pluralistas clássicos, que tentaram remediar
essa deficiência. Os pluralistas, em termos gerais,
centrariam sua análise nos conflitos entre interesses de
grupos da sociedade, onde um interesse de grupo é
composto de pessoas que são organizadas para buscar
interesses que eles partilham. “A principal pretensão
pluralista forte para sua posição sobre a democracia é que
ela trata diretamente do problema do conflito e prescreve
fóruns democráticos para acomodá-lo” (CUNNIGHAM,
2009, p.61).
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Pereira (2005) explica que a democracia liberal foi o
regime dominante no século XX, tendo por base ainda o
sufrágio universal. Mas, nos países mais avançados estaria
surgindo outros tipos de democracia, diversa da democracia
liberal. Assim, tendo em vista que o debate público se
ampliou e teria ganhado profundidade, foram surgindo novas
formas de democracia, dentre elas a democracia participativa,
indo contra todas as versões de democracia liberal. Teoria da
democracia essa, que será analisada especificadamente no
próximo tópico.
Num desenvolvimento posterior, têm-se as teorias em
torno da democracia deliberativa, apontando-se autores como
Habermas e Marmol. Numa ideia geral, a noção de
democracia deliberativa teria o ideal intuitivo de uma
associação democrática em que a justificação dos termos e das
condições dessa associação procede por meio de argumento e
raciocínio público entre cidadãos iguais. Essa democracia
seria uma condição necessária para se obter legitimidade e
racionalidade com relação à tomada de decisão coletiva
(CUNNIGHAM, 2009). Para Habermas (2007), decisões e
instituições legítimas seriam aquelas que por meio do
consenso devem concordar os envolvidos em um
procedimento democrático, participando como livres e iguais
na formação discursiva da vontade.
Ainda, encontrar-se-á no desenvolvimento das teorias
da democracia avanços com relação ao pluralismo, com o
pluralismo radical e os debates contemporâneos sobre
democracia. Dahl (2002, p.62), por exemplo, dirá que a
democracia não seria apenas um processo de governar.
“Como os direitos são elementos necessários nas instituições
políticas democráticas, a democracia também é inerentemente
a um sistema de direitos. Os direitos estão entre os blocos
essenciais da construção de um processo de governo
democrático”.
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Todas essas correntes teóricas tratariam contribuições
importantes à democracia brasileira. Tendo em vista o
objetivo do presente estudo de tratar a Ação Popular como
meio de controle social da Administração Pública,
instrumento democrático em prol do interesse público, e não
como forma de democracia participativa, dá-se um especial
enfoque a essa teoria para demonstrar as ideias desses
teóricos e posteriormente prescrever quais dessas estariam
refletidas no Estado Democrático de Direito.

2.2 Democracia participativa
A democracia liberal veria a democracia representativa
como uma competição entre as elites pelo apoio dos eleitores,
assim, uma vez obtido o apoio, a elite, teria o direito de tomar
suas próprias decisões independentemente da vontade dos
eleitores. Pereira (2005) refere que quando Schumpeter
desenvolveu essa teoria ela fazia sentido, contudo, no
decorrer do tempo os cidadãos já não mais aceitariam um
conceito tão limitado de democracia.
Nesse sentido, entende-se que a democracia se
tornaria mais e mais participativa. Isso porque haveria, mais
recentemente, um papel cada vez maior de organizações de
responsabilidade social lutando pelo interesse público.
A teoria participativo-democrática se conceberia
contra todas as versões de democracia liberal que veem a
política ativa como o domínio do governo e de líderes de
grupos de interesse. Sua tarefa maior seria maximizar o
engajamento ativo do cidadão na tomada de decisões. Tem-se
que “quase sem exceção os teóricos da democracia
participativa têm apelado como suporte aos trabalhos de JeanJacques Rousseau e em particular ao seu contrato social”
(CUNNIGHAM, 2009, p.91). A tese de Rousseau seria difícil
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de enquadrar com os pontos de vistas democráticos, contudo,
não poderia ser dispensada como essencial a essa teoria.
Pela perspectiva participativa, a democracia seria o
controle pelos cidadãos de seus próprios afazeres. Essa
também incluiria envolver o governo a realizar os desejos dos
cidadãos. Na verdade, para essa concepção de democracia,
Estado e Sociedade Civil não seriam sociedades distintas.
Pode-se dizer que, a preocupação principal nela constituída,
seria de que a democracia seja desenvolvida fora do governo
formal em todas as instituições da sociedade civil
(CUNNIGHAM, 2009).
Em sua concretização o primeiro alvo de atenção para
os participacionistas foram as universidades, onde tentaria se
instituir uma democratização parcial envolvendo estudantes
na tomada de decisão ao nível das aulas, bem como em
comitês e políticas curriculares. Agregando posteriormente,
com propostas de modos de democratizar locais de trabalho,
a família, mídia, vizinhança, escolas pré-universitárias e
creches, e tomada de decisões sobre as relações humanas com
o meio-ambiente natural que seriam sistemas políticos em
sentido amplo, sujeitos à democratização (CUNNIGHAM,
2009).
Rousseau teria sido o autor com grandes
contribuições a democracia participativa. Diz que o objetivo
da democracia participativa seria saber corretamente como a
participação deve ser interpretada e valorada, e de que forma
adquirir uma virtude cívica. Nesse ponto, muitos autores
apontariam a formação por meio de processos políticos nos
quais as pessoas estariam engajadas. Do ponto de vista de
Rousseau, os valores e motivações das pessoas estariam por
se modificar, sendo que a participação política poderia ser a
responsável de efetuar essa transformação como uma espécie
de rotina do programa de treinamento democrático
(CUNNIGHAM, 2009).
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Segundo os participacionistas, a participação direta
seria uma forma de romper com a passividade política e a
continuidade de subordinação. Mas, Pateman (1992) salienta
que para isso os indivíduos deveriam receber uma espécie de
treinamento em democracia, onde a ideia seria tornar esse
indivíduo psicologicamente melhor para participar ainda mais
no futuro. A autora ainda criticará conceitos elitistas e
pluralistas de democracia liberal, discutirá o sistema
republicano participativo de Rousseau e as visões socialistas
de democracia de Cole, construindo sua própria teoria.
As pessoas com o senso de eficácia política28 teriam
mais probabilidade de participar de política do que aquelas
que não teriam essa visão, e por ora teriam também eficiência
pessoal, ou seja, uma espécie de autoconfiança com o mundo.
Pateman (1992) desenvolveria experimentos de confirmação
empírica sobre a importância que haveria nas interações entre
as orientações psicológicas dos indivíduos e a estrutura de
autoridade de suas instituições.
Nos conceitos de democracia participativa envolve-se
diretamente a socialização por meio da participação, onde a
partir de sua análise empírica, observa que o local de trabalho,
como instituição política, deveria ser democratizado.
Na visão de Pereira (2005), cidadãos dotados de
virtudes estariam por trás da democracia, assim, ela seria
impossível sem o papel dos cidadãos críticos dotados dessas
virtudes e comprometidos com o interesse público. Esse tipo
de democracia ofereceria uma visão de como fortalecer o
Estado por meio da participação ativa das organizações da
sociedade civil.
Pereira (2005) explana que a linha de democracia
participativa estaria presente em diversas partes do mundo e
Este senso é desenvolvido com a participação em esferas menores como
as empresas.
5
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que, no Brasil estaria bem estabelecida no sistema político
constitucional brasileiro. Nesse sentido, refere que a
Constituição Federal teria vários dispositivos que se referem a
formas de democracia participativa ou responsabilização
social.
Silva (2005) expõe que quanto à democracia
participativa no Brasil, o princípio participativo seria
concretizado pela participação direta e pessoal da cidadania na
formação dos atos de governo, onde, as primeiras
manifestações consistiriam nos institutos de democracia
semidireta que combinam instituições de participações direita
e indireta tais como: a iniciativa popular (art. 14, III, regulado
no art. 61, § 2º), o referendo popular (art. 14, II e 49, XV), o
plebiscito (art. 14, I e 18, §§ 3º e 4º) e a ação popular (art. 5º,
LXXIII)29.
É a instituição da Ação Popular como forma de
democracia participativa que se busca retirar, para pensá-la, a
partir de suas características, como meio de controle social da
administração pública, instrumento democrático em busca do
interesse público. Para isso, passa-se a analisar a democracia
no Estado Democrático de Direito e o controle social da
Administração Pública através da Ação Popular nesse meio.
3 Características da ação popular como controle social
da administração pública
Devido aos eventos nefastos ocorridos após a II
Guerra Mundial, principalmente nos países mais afetados
Silva diz que a ação popular é uma forma de democracia direta, mas
aqui destaca-se que o objetivo é vê-la de outra forma porque o referendo,
plebiscito e iniciativa popular são formas de participação direta em
decisões políticas, já a ação popular apenas indiretamente pode influenciar
uma decisão política, pois é um instrumento judicial de controle da
Administração Pública.
29
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pelos regimes totalitários, iniciou-se forte movimento de
resgate e fortalecimento da noção de democracia e da
própria noção de Direitos Humanos que passa a ocupar
lugar de destaque nas Constituições, juntamente com o
princípio da dignidade da pessoa humana (LEAL, 2007).
Diz-se que a partir da metade do século XX o
constitucionalismo sofre um momento de refundação.
Assim, segundo Novais (2012), reestrutura-se um novo
constitucionalismo, ao reafirmar a inspiração fundada no
valor da igual dignidade da pessoa humana e nos direitos
fundamentais, que devem assegurar o respeito e proteção
da dignidade humana como norma jurídica constitucional
que vincula todos os poderes do Estado, incluindo
também o legislador, e, cuja supremacia, deve ser
assegurada por um poder judicial.
Houve uma rematerialização do conceito de Estado
de Direito, apontando-se ao Estado Democrático de
Direito, não mais de observância formal da legalidade
vigente, mas, sobretudo, observando os valores de onde
decorrem os direitos (NOVAIS, 2012). Dahl (2002) refere
que nos governos democráticos haveria mudanças no
sentido de deixar de lado a percepção de ser apenas de
homens e nem todos, para somente no século XX, tanto
na teoria como na prática, a democracia vir a exigir que os
direitos de envolver-se na vida política fossem estendidos
a toda população.
O Estado Democrático de Direito se fundará no
princípio da soberania popular, impondo a participação
efetiva e operante do povo na coisa pública, visando
realizar o princípio democrático como garantia geral dos
direitos fundamentais da pessoa humana (BONAVIDES,
2002). Diz Silva (2005) que a Constituição brasileira
empregaria a expressão “Estado Democrático de Direito”,
como aquela advinda da doutrina. O entendimento seria de
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que o termo “democrático” estaria qualificando o Estado,
assim, irradiando os valores da democracia sobre todos os
elementos que compõe a ordem jurídica.
A Constituição Federal de 1988 define em seu art.
1º, parágrafo único que “Todo poder emana do povo, que
o exerce por meio de representantes eleitos ou
diretamente, nos termos desta Constituição”. E o Art. 14.
Diz que “a soberania popular será exercida pelo sufrágio
universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para
todos, e, nos termos da lei, mediante: I - plebiscito; II referendo; III - iniciativa popular”.
Pode-se dizer que o desenvolvimento da
democracia no Brasil teria um misto de contribuição de
várias teorias da democracia existentes. Note-se que
haveria traços da democracia liberal com a representação,
refletindo a definição da Constituição do poder do povo
ser exercido indiretamente por meio de representantes
eleitos, da democracia participativa com as formas de
participação direta do povo nas tomadas de decisão por
meio da iniciativa popular, referendo e plebiscito, bem
como de democracia deliberativa, como, por exemplo, a
deliberação ocorrida nos orçamentos participativos.
Benevides (1996) explica que a combinação da democracia
representativa com a democracia direita com iniciativa
popular, referendo e plebiscito, formaria um modelo de
democracia semidireta.
Ainda, refere Silva (2005) que no Estado
Democrático de Direito a democracia realizada deve ser
um processo de convivência social, numa sociedade livre,
justa e solidária em que o poder emana do povo, e deve
ser exercido em proveito dele, exercício que se dá
diretamente ou por meio de representantes eleitos; deve
ser participativa, no sentido de envolver a participação
crescente do povo no processo decisório e na formação
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dos atos de governo; deve ser pluralista porque respeita a
pluralidade de ideias culturas e etnias; e deve ser um
processo de liberação da pessoa humana das formas de
opressão.
Leal (2011) também explica que o fundamento do
Estado Democrático de Direito está associado à existência
de uma Sociedade Democrática, tendo a tese de que o
conteúdo do conceito de democracia se assenta na
soberania popular (poder emanado do povo) e na
participação popular, tanto na sua forma direta como
indireta, configurando o que chama de princípio
participativo, ou seja, a ideia de que democratizar a
democracia através da participação, significa em termos
gerais, intensificar a optimização das participações dos
homens no processo de decisão.
Baseando-se na soberania e na participação
popular, uma das formas de representar o vigor
democrático do Estado dá-se por meio dos mecanismos
jurisdicionais de controle dos atos do poder público, em
especial pela criação de instrumentos processuais
vinculados à defesa da cidadania, dentre os quais esta a
Ação Popular. A cidadania ativa, através da participação
popular, supõe essa participação como possibilidade de
criação, transformação e controle sobre o poder ou
poderes.

3.1 A Ação Popular no Estado Democrático de
Direito e suas características 30
No intuito de se observar uma maior participação
popular exercendo o controle da Administração da coisa
30Refere-se

que essa parte do artigo foi objeto de pesquisa de dissertação,
bem como artigo apresentado ao evento do CONPEDI em 2016.
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pública, a Constituição Federal prevê em seu texto a
presença do instrumento da Ação Popular. Esta por sua
vez, surge desde a Constituição de 1934, é abolida na
Constituição de 1937 e volta na Constituição de 1946,
nesse meio tempo criasse a Lei infraconstitucional nº 4.717
de 1965- Lei da Ação Popular e na sequência tem-se sua
presença no texto Constitucional de 1967 com redação até
os dias atuais.
A Ação Popular servirá como medida especial aos
cidadãos na possibilidade de provocar a atividade
jurisdicional buscando corrigir atos lesivos ao patrimônio
público ou de entidade de que o Estado participe, à
moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao
patrimônio histórico e cultural.
Mancuso (2001) dispõe que ela servirá como
interesse à preservação da probidade, eficiência e
moralidade na gestão pública, bem como, à tutela do meio
ambiente e do patrimônio público em um sentido amplo,
tendo à finalidade de desconstituição do ato lesivo e
condenação dos responsáveis a reposição do status quo.
Di Pietro (2011) explana que o instituto da Ação
Popular foi o primeiro que surgiu no Brasil diferente das
demais ações judiciais pelo fato de sua utilização dar-se em
pedir a prestação judicial para defender interesse público e
não um interesse subjetivo, razão pela qual é definida por
muitos estudiosos do tema, como um direito de natureza
política por condicionar o cidadão ao controle sobre os
atos lesivos aos interesses que a Constituição Federal
protege.
Ao encontro dessa percepção de natureza política é
que explana Silva (2007) que a Ação Popular é um remédio
Constitucional onde qualquer cidadão tem a legitimidade
para o exercício de um poder de natureza essencialmente
política, constituindo deste modo, manifestação direta da
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soberania popular consubstanciada no Art. 1º, parágrafo
único, da Constituição Federal de 1988 que dispõe que
“todo poder emana do povo, que o exerce por meio de
seus representantes eleitos ou diretamente”. Sob esse
aspecto é uma garantia constitucional política.
Leal (2011) refere que o instituto da Ação Popular
foi exatamente constituído como ferramenta da cidadania
para o exercício da participação civil e política mais
efetivo, tendo como percepção seu viés constitucional.
Visando essa tutela mais específica, torna-se importante
averiguar os requisitos que norteiam esse importante
instituto que, como já se pode observar, vai trazer como
principal elemento detentor desse meio de controle da
Administração Pública, o cidadão.
Tratando-se de ser classificada como meio de
controle da Administração Pública em prol do interesse
público, a finalidade da Ação Popular constituir-se-á no
direito de fiscalizar a coisa pública em proteção dos
direitos difusos, tendo em seu escopo a proteção de
sujeitos indeterminados ao englobar a sociedade como um
todo.
Constitui-se como condições da Ação Popular a
qualidade de cidadão no sujeito ativo, a ilegalidade ou
imoralidade praticada pelo poder Público ou entidade de
que ele participe e a lesão ao patrimônio público, à
moralidade administrativa, ao meio ambiente, e ao
patrimônio histórico e cultural como bem relaciona Di
Pietro (2011). Quanto à legitimidade ativa de cidadão
considera-se “o brasileiro 31, nato ou naturalizado, que está
no gozo dos direitos políticos, ou seja, dos direitos de
votar e ser votado” (DI PIETRO, 2011, p. 808),
Frente ao viés de proteção preceituado pelo Art. 5º da Constituição
Federal, é um tema a se questionar se os estrangeiros residentes ou não no
país também estariam legitimados para propor ação.
31
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observando também a Súmula 365 do STF 32. Na definição
de atos ilegais encontram-se todos aqueles atos ou
omissões administrativas que lesaram o patrimônio
público por ter um vício formal, substancial ou desvio de
finalidade. O patrimônio público 33 para efeito de tutela da
Ação Popular se mostra com função meramente
exemplificativa, visto que, qualquer dos bens jurídicos
descritos no inciso LXXIII do Art. 5º da Constituição
Federal de 1988, cuja interpretação deve ser extensiva,
pode ser tutelado mediante Ação Popular (CARVALHO
FILHO, 2010).
Quanto à legitimidade passiva haveria uma
imposição na formação de litisconsórcio passivo
necessário pela descrição da Lei da Ação Popular, por
descrever que serão possíveis réus na Ação Popular
simultaneamente a pessoa jurídica, pública ou privada, de
onde se emanou o ato contestado, os seus respectivos
agentes responsáveis ou os omissos, no caso em que o
dano já ter acontecido, e, os beneficiários do ato.
Por contrariar normas específicas que regem a sua
prática ou por se desviar dos princípios que norteiam da
Administração Pública “não é exigida a comprovação de
um prejuízo financeiro aos cofres públicos, de uma efetiva
lesão material, econômica, pecuniária, ao erário, para que
tenha cabimento a Ação Popular” (ALEXANDRINO;
PAULO, 2012, p. 901). O Supremo Tribunal Federal
firmou entendimento nesse sentido (ARE 824781 RG)
32Súmula

nº 365 do Supremo Tribunal Federal dispõe que pessoas
jurídicas não tem legitimidade para propor Ação Popular. A soma da
súmula, juntamente com a qualidade de ser cidadão, é um estudo a ser
aprofundado, procurando quais são as razões a respeito.
33Entender-se-á quanto a patrimônio público, tanto o patrimônio moral
quanto patrimonial, esse também é um tema a ser desenvolvido
especificamente com embasamento doutrinário em estudos posteriores.
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delimitando que para cabimento da Ação Popular, bastaria
a presença da ilegalidade do ato administrativo a invalidar,
sendo dispensável a demonstração de prejuízo material aos
cofres públicos.
Quanto à questão de competência vê-se que ela é
definida pela área jurisdicional de cada Estado, conforme o
interesse político e a origem do ato impugnado, de acordo
com o que prevê a Lei nº 4.717/65.
Portando todas essas condições, dentre outras
especificidades, segundo o que dispõe a Constituição e a
Lei nº 4.717/65, a Ação Popular levará consigo a
pretensão de anulação de atos comissivos ou omissivos
que sejam lesivos ao patrimônio público e a condenação os
responsáveis pelo dano a restituir o bem ou indenizar por
perdas e danos. No caso de sentença procedente terá
como efeito a invalidação do ato impugnado, juntamente,
a condenação dos responsáveis e beneficiários em perdas e
danos, a condenação dos réus às custas, despesas e
honorários, a coisa julgada erga omnes, e por fim, a
possibilidade de ação regressiva (JUSTEN FILHO, 2005).
No caso de improcedência quando constituir-se
por falta de fundamento, reconhece-se que inexistiu ato
lesivo e ilegal a ser desconstituído sendo que a sentença
produz efeitos erga onmes, permanecendo válido o ato;
quando por deficiência de prova, o mérito não fará coisa
julgada erga onmes, nesse caso sobrepõe-se o interesse
público (JUSTEN FILHO, 2005). Em ambos os efeitos de
decisão de improcedência, configurando caráter
declaratório, o autor fica isento das custas judiciais e ônus
de sucumbência, exceto se comprovado a má-fé.
No reconhecimento desses aspectos essenciais da
Ação Popular, é que se projeta sua inserção nos meios de
controle da Administração Pública como controle social,
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sendo um instrumento democrático em prol do interesse
público.

3.2 O controle social da Administração Pública
por meio da Ação Popular
O Decreto Lei nº 200/67 em seu Art. 6º relacionou
cinco princípios fundamentais atrelados a Administração
Pública,
o
planejamento,
a
coordenação,
a
descentralização, a delegação de competências e o
controle. Possuindo natureza jurídica de principio
fundamental, o controle é considerado pelo diploma legal,
como indispensável à execução das atividades
administrativas do Estado onde não pode ser recusado por
nenhum órgão administrativo.
Caberia a Administração Pública a tarefa de gerir o
interesse coletivo em conformidade com os padrões
fixados na lei. Deste modo, os mecanismos de controle
vão assegurar a garantia dos administrados e da própria
administração no sentido de ver alcançados esses objetivos
(CARVALHO FILHO, 2010). Em princípio o controle
deve ser exercido em todos os níveis e em todos os
órgãos. Nesse contexto, há muitas classificações
doutrinárias para os tipos de controle existentes, onde
numa acepção mais ampla pode-se estruturar controle
interno, controle externo, controle jurisdicional, controle
administrativo, controle político, controle parlamentar,
controle legislativo e o controle social (BOTELHO, 2010).
Diz–se que foi com o término do período
autoritário, vigente de 1964 a 1985, que acaba por constar
na agenda política brasileira o controle social. Botelho
(2010) explica que o controle social surgiria justamente
como esperança de que por meio das organizações,
formais e informais, a fiscalização da Administração
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Pública fosse efetivamente exercida. Entende ainda, que o
tratamento sobre controle popular decorreria justamente
das demandas de ética, transparência e probidade
administrativa pela Constituição Federal de 1988.
Segundo Mancuso (2001) o modelo de Estado de
Direito, sendo substancialmente democrático, dependeria
da eficácia desse controle social sobre o poder com o
intuito de se prevenir da consequência do perecimento das
instituições básicas que o compõe. No Brasil, o vigor
democrático seria expresso na Constituição Federal de
1988, por meio dos mecanismos jurisdicionais de controle
dos atos do poder público, em especial pela criação de
instrumentos processuais vinculados à defesa da cidadania.
A Constituição Federal de 1988 trará diversos
mecanismos que dão aos administrados a possibilidade de
verificarem a regularidade da atuação da administração
pública e impedirem a práticas de atos capazes de lesar os
indivíduos e a coletividade, ou ainda provocarem a
reparação dos danos deles decorrentes.
Esse tratamento é possível, observando o viés de
abertura ao instituto da cidadania, implementado pela
Constituição. Tanto o é que o mesmo vem elencado na
Constituição Federal de 1988 em seu Art. 1º como um dos
dos fundamentos da República Federativa do Brasil, “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: [...] II - a cidadania”.
Conforme Caldas (2014) a cidadania deve
observada como participativa em um sentido que
possibilite e facilite uma intensa participação popular na
vida pública, especialmente, quando se fala no exercício do
controle social em termos de Ação Popular. Segue
explanando que a tendência mundial do século XXI
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quanto a essas vias de controle social concentra-se na
busca incessante de sua efetividade, eficácia e eficiência na
configuração do princípio da boa Administração Pública.
Valorizando a participação popular no controle da
Administração da coisa pública, observa-se sua concreção
no
instrumento
da
Ação
Popular
prevista
constitucionalmente e em lei infraconstitucional. Este
instituto colocará a disposição dos cidadãos a possibilidade
de provocar a atividade jurisdicional com o intuito de
corrigir atos lesivos ao patrimônio público ou de entidade
de que o Estado participe à moralidade administrativa, ao
meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural.
Moraes (2007) explica que a Ação Popular assim
como o sufrágio, plebiscitos e referendos, e ainda a
iniciativa popular e o direito de organização e participação
de partidos políticos constituiriam formas de exercício da
soberania popular, onde o povo exerce a função
fiscalizadora do Poder Público.
Tem-se a regulação da Ação Popular no Art. 5º
LXXIII da Constituição Federal de 1988 dando a qualquer
cidadão a legitimidade para propor Ação Popular visando
anular ato lesivo. “Quanto à atribuição sancionatória do
controle social, a Carta Magna consagrou a Ação Popular,
meio indireto que tem o cidadão para solicitar ao Poder
Judiciário que determine a interrupção de qualquer ato
lesivo ou abusivo ao patrimônio público” (REZENDE,
www.conpedi.org.br).
Leal (2011) dispõe que a Ação Popular irá se tornar
verdadeiro direito material fundamental de participação
política, fundada nos princípios informadores do regime
democrático, notadamente no que diz respeito à fonte
primária do poder político (art.1º, parágrafo único, da
Constituição Federal de 1988), onde ao cidadão cabe o
poder fiscalizador da gestão dos negócios públicos e
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coletivos. Assim, vê-se que a Ação Popular seria um
instrumento democrático que contemplaria a participação
do cidadão no controle social da Administração Pública
fiscalizando seus atos em prol do interesse público.
Ferramenta de democratização que propõe um controle
além daquele exercido pelo Estado por meio do controle
interno e externo, ou seja, além da ideia que impera do
próprio Estado controlar os atos nessas esferas.
4 Conclusão
Viu-se que a Constituição Federal preceitua que todo
poder emana do povo que o exerce direta e indiretamente,
por meio do sufrágio universal indicando representantes
eleitos e de forma direta através da iniciativa popular, do
plebiscito e referendo, delineando-se como democracia
semidireta. Pôde-se observar, desse modo, que a democracia
brasileira se daria pela contribuição das várias teorias da
democracia apresentadas.
Observou-se que o Estado Democrático de Direito
tem seu fundamento no princípio da soberania popular,
impondo a participação efetiva e operante do povo na coisa
pública, realizando o principio democrático como garantia
geral dos direitos fundamentais da pessoa humana. Baseandose na soberania e na participação popular, entendeu-se que
uma das formas de representar o vigor democrático do
Estado é por meio dos mecanismos jurisdicionais de controle
dos atos do poder público, em especial por meio de
instrumentos processuais vinculados à defesa da cidadania,
dentre os quais estaria a Ação Popular, caracterizada como
meio de controle social da Administração Pública.
Relembrando o problema que norteou a pesquisa,
de averiguar se a Ação Popular, a partir de suas
características no Estado Democrático de Direito, pode
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ser afirmada como meio de controle social da
Administração Pública, instrumento democrático em busca
do interesse público, chegou-se ao resultado de que ela é
notadamente instrumento democrático pelo fato de ter
como titular o cidadão, assim, é considerada como meio de
controle social de participação política na fiscalização da
Administração Pública, buscando o interesse público e
concretizando os princípios da cidadania, da soberania e
participação popular, na democracia brasileira, bem como,
proporcionando a preservação dos outros tantos direitos
na ordem constitucional.
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MUNICIPALISMO LIBERTÁRIO
DE MURRAY BOOKCHIN: uma
teoria para repensar o papel do
município no Brasil
Isaías Albertin de Moraes
Matheus H. de Souza Santos
Introdução
O presente capítulo tem o objetivo de apresentar a
Teoria do Municipalismo Libertário desenvolvida por Murray
Bookchin. Pouco estudado no Brasil, Bookchin escrevera
sobre o papel do bairro, da comuna e da cidade como espaço
de transformação e de realização social natural do individuo
desde a década de 1960. A pretensão do texto é singela, pois
não visa consumar toda a teoria desenvolvida por Bookchin,
mas, sobretudo, propalar os principais conceitos e
pressupostos do Municipalismo Libertário, acreditando que
eles possam contribuir significativamente para reorganização
política-administrativa do Brasil.
Segundo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística –
IBGE, 84,3% da população brasileira reside na zona urbana.
No mundo, segundo estudo realizado pela Organização das
Nações Unidas – ONU, World Urbanization Prospects, em
2014, 54% da população mundial vivia em cidades. Esse
número, segundo mesmo estudo, será provavelmente de 66%
em 2050. A centralidade do fator urbano na organização
social-política-econômica na contemporaneidade convive ao
mesmo tempo com a dimensão e a articulação dos estadosnações em nível global e que, segundo Harvey (2014, p.147)
atuam de maneira coordenada para implementar um modelo

- 153 -

Felipe Dalenogare Alves, Leopoldo Ayres de Vasconcelos Neto e Silomar Garcia Silveira

de urbanização alinhado aos interesses financistas do sistema
capitalista.
A Constituição da República Federativa do Brasil de
1988 trouxe um novo cenário para os municípios brasileiros.
Além da questão do planejamento urbano, outras
responsabilidades foram repassadas proporcionando, assim,
uma maior autonomia. O pacto federativo, contudo, ainda
não possibilitou a consolidação da autonomia, na perspectiva
em que manteve uma relação desigual, principalmente na
capacidade de arrecadação de impostos, entre os entes
federados (TOMIO, 2002, p.61-63). Em outros termos, os
municípios avançaram sua participação se encarregando de
assumirem diversas ações institucionais, porém estão longe de
terem verdadeiro protagonismo na República Federativa
brasileira.
O espaço urbano, local de promoção e de
concretização das relações econômicas, sociais, políticas,
possui, no Brasil, territórios de amplitudes variáveis, e com
organização política-administrativa regida por seus Planos
Diretores, em cidades com mais de 20 mil habitantes ou por
Planos Urbanísticos, por opção das demais. Do ponto de
vista econômico, os 300 municípios com mais de 100 mil
habitantes no Brasil, geraram 70,1% do Produto Interno
Bruto – PIB nacional em 2014. Todavia, cerca de 70% dos
municípios brasileiros dependem, atualmente, quase que
exclusivamente de repasse da União por meio do Fundo de
Participação dos Municípios – FPM.
Esse cenário faz com que, não raramente, os
municípios ficam refém do jogo político encastelado em
Brasília. A despeito dessa dependência, de 1998 a 2014,
segundo pesquisa da Diretoria de Análise de Políticas Públicas
da Fundação Getúlio Vargas – FGV, o número de servidores
públicos municipais cresceu 163%. Isso fez com que o gasto
per capita anual, ou seja, a quantia que cada brasileiro paga
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para manter a estrutura, passasse de R$ 216,00 para R$
671,00.
Importante ressaltar, entretanto, que nem sempre o
crescimento do número de servidores públicos municipais
que dizer necessariamente melhor prestação de serviço ou
eficiência. Por exemplo, o Índice de Desenvolvimento
Humano Municipal – IDHM de Belo Horizonte, que conta
com uma relação de 13,46 servidores para 1.000 habitantes, é
de 0,810 em 2010. Enquanto o IDHM de João Pessoal, que
possui uma relação de 38,8 servidores para 1.000 habitantes, é
de 0,763 (IBGE, 2010).
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Fonte: Relação Anual de Informações Sociais – RAIS 2014,
do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE.
Politicamente falando, recente Pesquisa de
Informações Básicas Municipais do IBGE mostrou que 73%
dos municípios de até 20 mil habitantes ainda não atendem
completamente às legislações obrigatórias e possuem pouca
oferta de serviços e programas para população, como defesa
do consumidor ou delegacia de mulher. Ademais, apesar de
seus interesses próprios, os municípios possuem parca
autonomia e independência nos contatos internacionais, a
chamada paradiplomacia, para buscar seus objetivos no
ambiente em um cenário global.
Se no plano interno, a Constituição Federal de 1998
estruturou o Estado federado a partir de três esferas
governamentais; no plano internacional consagrou-se a idéia
de unicidade do Estado Federal no exercício das relações
internacionais. Em um mundo globalizado e dinâmico, os
governos nacionais, na atualidade, são reconhecidos como
importantes atores internacionais com viabilidade para
concretizar acordos de cooperação, visitas diplomáticas,
desenvolvimento de políticas públicas descentralizadas e
inserção em redes municipais internacionais. Apesar disso, a
legislação brasileira não deixou grandes margens de manobras
para os municípios atuarem em nível internacional, há um
déficit regulatório sobre a questão. (ONUKI & OLIVEIRA,
2013, p.12).
Diante desse quadro são incessantes as demandas por
aumento no repasse do FPM por parte dos prefeitos. As
cidades começam a almejar cada vez mais capacidade de
atuação, inclusive internacionalmente, aliás, desejo expresso
não somente pelos mandatários dos municípios, mas também
pela população. No Brasil, desde as Jornadas de junho de
2013 a população vem reivindicando pelo direito à cidade
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como um espaço mais social e menos mercadológico. Desse
modo, entende-se que a Teoria do Municipalismo Libertário
poderia contribuir para construção de uma nova forma de
organização político-administrativa da
república federativa do
Brasil, sobretudo, no papel do município e em sua autonomia
política-orçamentária.
O capítulo esta dividido em duas partes e
considerações finais. Na primeira buscou apresentar,
brevemente, o autor Murray Bookchin e como seu
pensamento teórico se desenvolveu com o passar dos anos.
Na segunda parte, o texto procurou expor os principais
pontos da Teoria do Municipalismo Libertário. O método de
análise adotado foi o histórico-documental, realizou-se o
levantamento, a seleção, o fichamento e o arquivamento de
informações relacionadas ao objeto estudado e suas análises.
Por fim, importante frisar que o texto, resultado dessa
pesquisa, aqui apresentado, tem a intenção muito mais de
instigar e construir reflexões do que de responder ou
solucionar questões.
2 Murray Bookchin: de ativista a filósofo
O Municipalismo Libertário foi desenvolvido por
Murray Bookchin. Filho de operários imigrantes russos,
nascido em 1921 em Nova Iorque, ele teve contato com os
escritos e com a militância política desde muito novo. Sua
avó frequentava grupos de orientação marxistas e de
defensores da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas –
URSS, fazendo com que Bookchin a acompanhasse. Aos
noves anos de idade, Bookchin começou a se relacionar com
um grupo denominado Jovens Pioneiros onde estudou os
escritos de Karl Marx, posteriormente se filiou à Liga
Comunista local. (BIEHL, 2015, p. 09-10; PRICE, 2006,
p.11).
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Na adolescência, frequentou a escola para
trabalhadores da região e, após um período trabalhando como
jornaleiro, Boockhin se empregou em uma fundição de Nova
Jersey, militando ativamente no movimento sindical, por meio
da United Electrical Workers. Nesse período, atou recrutando
membros para o Socialist Workers Party – SWP, que seguia a
diretriz marxista-leninista. Ao militar e ao acompanhar os
debates relacionados à Guerra Civil Espanhola (1936 – 1939),
ele teve contato com textos de Leon Trotsky com os quais se
identificou. Sua aproximação com os trotskistas fez com que
inevitavelmente entrasse em atrito com a Liga Comunista
local, que defendia a URSS e o governo de Josef Stalin (1922
– 1953) (BIEHL, 2014, p.10-28; PRICE, 2006, p.11).
Em 1950, no entanto, Bookchin, que já vinha se
decepcionando com a organização dogmática, ortodoxa e
autoritária dos trotskistas; e influenciado pelas experiências
anarco-sindicalista da Confederação Nacional do Trabalho –
CNT na Espanha, vai aos poucos rompendo com o
Socialismo Marxista e se aproximando dos ideários do
Socialismo Libertário. Em 1956, a Revolução Húngara contra
o autoritarismo soviético e a forte repressão, por parte de
Moscou, faz com que o rompimento de Bookchin com os
defensores do Socialismo Real fosse definitivo (AUGUSTO,
2011-2012, p.70-71).
No mesmo período, o Manufacturing Belt (Cinturão da
indústria), nos Estados Unidos da América – EUA estava
enfrentando greves por melhores condições de trabalhos.
Bookchin participou ativamente das manifestações que
obtiveram sucesso por melhores condições de trabalho e
ganhos salariais, mas, para o autor, isso representou a
cooptação do proletariado pela burguesia.
Quando saímos vitoriosos da greve, e retornamos ao trabalho, eu me dei
conta de uma mudança total, tanto na organização quanto entre os
trabalhadores. Estava claro que o sindicalismo era agora aceito pela
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burguesia, e que os trabalhadores haviam abandonado seu espírito
revolucionário, e estavam apenas interessados pelas vantagens materiais; em
suma, reinava uma atmosfera de desmobilização da classe (BOOKCHIN,
1999, p.10).

Cada vez mais imerso nos estudos dos Socialistas
Libertários e de outras correntes anarquistas, e impactado
pelos resultados das greves, que não proporcionaram
mudanças estruturais, Bookchin vai tentar estabelecer novas
formas de organização e de luta. Para o autor, o movimento
sindicalista e a classe trabalhadora estavam enfraquecidos
como espaço e como atores revolucionários. Havia limites
políticos, sociais e econômicos impostos pela estrutura
capitalista.
Nos anos de 1960, Bookchin apoiou o Congressof Racial
Equality – CORE e participou de protestos contra o racismo
na Feira Mundial de 1964. Nesse mesmo ano, ele mudou-se
para Lower East Side, Manhattan, colaborando ativamente com
o New York Federation of Anarchists. Em 1968, funda, junto
com outros companheiros, a revista Anarchos. Nessa publicou
ensaios
inovadores
sobre
ecologia,
escassez
e
descentralização, ajudando, assim, a divulgar os conceitos
ecológicos para o movimento da contracultura. (BIEHL,
2014, p.69-105).
Na década de 1970, influenciado pelo avanço das
questões ambientais, Bookchin começa a escrever sobre
ecologia, política e sociologia. Seus estudos, nessa fase,
apresentam uma ferrenha critica ao ambientalismo como
movimento de transformação do sistema econômico. Para
Bookchin, o movimento verde levaria à renovação do
capitalismo com suas desigualdades e a perpetuação da
opressão, só que com outra roupagem. Para o autor, somente
uma revolução social poderia ser eficiente para acabar com
toda opressão, inclusive a do homem sobre a natureza.
Segundo autor: “By the early sixties, my views could be summarized
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in a fairly crisp formulation: the very notion of the domination of nature
by man stems from the very real domination of human by human”
(BOOKCHIN, 1982, p.1).
Em 1974, fundou o Institute for Social Ecology, em
Vermont, no estado de Nova Iorque. Após lecionar no
Alternate U e no Goddard College, ele é contratado pelo Ramapo
College em Nova Jersey. Começa a aprofundar o seu
pensamento de Ecologia Social, afirmando que a devastação
das florestas tropicais, bem como o racismo, o sexismo, a
exploração laboral e de outros países são consequências da
estrutura capitalista que oprime tudo e todos em busca do
lucro desenfreado. (BIEHL, 2014, p.156-178; BOOKCHIN,
1982, p.16-43).
Na década de 1990, o autor, já conhecido por seu
anti-capitalismo, pela defesa da descentralização da sociedade
e desiludido com o sindicalismo e a classe trabalhadora como
atores revolucionários, elabora a teoria do Municipalismo
Libertário. Essa é a tentativa de uma proposta transclassista
de transformação do sistema, de incentivo comunitarista que
visa conjugar interesses comuns de diferentes setores sociais.
3 Direito à comunidade: Municipalismo Libertário
Para Bookchin, o município, o bairro, a tribo, a aldeia
é onde se faz a verdadeira e real política. É onde ocorrem as
mais densas relações humanas, pois é o local de trabalho, de
moradia, de divertimento, de negócios, etc. Segundo o autor:
“A comuna é a célula viva que forma a unidade de base da
vida política e da qual tudo provém: a cidadania, a
interdependência, a confederação e a liberdade”
(BOOKCHIN; BOINA & ENCKELL, 2003, p.20).
Contudo, com a construção do Estado-nação, nos finais do
século XVIII e inícios do século XIX, com a Revolução
Industrial, século XIX, e o fortalecimento do sistema
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capitalista, a ética social perdeu espaço para uma ética
econômica utilitarista e mecanicista. Essa penetrou em vários
meios sociais, como o próprio movimento sindicalista, que se
estruturou não em um viés comunitarista, mas em uma
organização aos moldes da sociedade industrial.
A cidade, na era moderna, se tornou fragmentada,
dividida, conflitiva, enaltecendo apropriação desigual de
espaços via especulação imobiliária e reforçando seu papel
puramente de reprodução da força de trabalho,
menosprezando, assim, sua construção histórica-socialpolítica. Ao pregar o Municipalismo, Bookchin afirma que ,
na modernidade, a urbanização via capitalismo degradou o
conceito de cite ou polis – corpo político de cidadão livres, para
o de urbe – conjunto de edifícios, praças, isto é, enalteceu o
lado físico da cidade e não o comunal.
[...] o município é espaço econômico e espaço humano, de transformação do
grupo quase tribal em corpo político de cidadãos. A política — gestão da
cidade (polis) — tem sido desvirtuada em governo do Estado, tal como a
palavra polis tem sido impropriamente traduzida por Estado. Esta
degradação da cidade em Estado repugna aos antiautoritários, dado que o
Estado é instrumento das classes dominantes, monopólio institucionalizado
da violência necessária para assegurar o domínio e a exploração do homem
pelo homem (BOOKCHIN, 1999, p.13).

Observa-se que, para o autor, o local de trabalho, a
família, as associações, as relações interpessoais são
fenômenos que ocorrem na comuna, no bairro, na cidade e
não no Estado. O conceito de Estado-nação, para Murray, é
algo inventado, construindo socialmente, portando não real.
O avanço Estatal sobre a comuna trouxe além do
alargamento da organização burocrática federal, uma
degradação do conceito de cidade (civitas, corpo político de
cidadãos livres) em urbe (conjunto de edifícios, praças, ou
seja, o aspecto somente físico da cidade). As relações na
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cidade, dessa maneira, estão ocorrendo muito mais com as
coisas e muito pouco com as pessoas.
Para Bookchin, inspirado nos estudos de Piotr
Alexeyevich Kropotkin e Liev NikoláievichTolstói, cabeira
aos movimentos urbanos e rurais como: as organizações
tribais, os movimentos feministas, os ecologistas, as
associações de moradores e de bairros serem os novos atores
transformadores da sociedade por meio da construção de um
tipo de cidade qualitativamente diferente, mais libertária.
Esses, apesar de terem interesses específicos, possuem,
também, interesses comunais gerais, como o de estabelecer
uma sociedade mais justa. A liberdade do município é,
portanto, muito mais que meramente um acesso aos espaços
físicos ou naturais presentes, mas é o direito de organizar as
próprias relações sociais, econômicas e políticas.
Segundo David Harvey, geógrafo britânico marxista
formado na Universidade de Cambridge, professor da City
University of New York, que trabalha com diversas questões
ligadas à geografia urbana:
O direito a cidade não pode ser concebido simplesmente como um direito
individual. Ele demanda um esforço coletivo e a formação de direitos políticos
coletivos ao redor de solidariedades sociais. No entanto, o neoliberalismo
transforou as regras do jogo político. A governança substitui o governo; os
direitos e as liberdades têm prioridade sobre a democracia; a lei e as parceiras
público-privadas, feitas sem transparências, substituíram as instituições
democráticas; a anarquia [usado nesse caso erroneamente como sinônimo de
caos] do mercado e do empreendedorismo competitivo substituíram as
capacidades deliberativas baseadas em solidariedades sociais. (HARVEY,
2013, p.32)

Se o sistema capitalista – com seu modelo de
democracia representativa neoliberal – transformou a vida em
um jogo, em uma competição alienante, estressante e sem
propósito, em que a lógica estabelece ganhadores e
perdedores pelo ponto de vista econômico, sendo que um
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dos critérios utilizados é o espacial, ou seja, local de trabalho e
de moradia na cidade, como os cidadãos podem resgatar o
conceito de comunidade cooperativista?
Para Bookchin, a resposta estaria no empoderamento
do município e de seus cidadãos tanto do ponto de vista
político quanto econômico. Para o autor, é necessário lutar
por uma descentralização institucional, mas que não resultaria
necessariamente em uma descentralização territorial. Seria,
portanto, o repasse do poder administrativo para conselhos
locais, resgatando o protagonismo político dos cidadãos. A
política partidária e de massa, para Bookchin, criou um
sistema de relação de poder gerido de forma profissional.
Essa estabeleceu estruturas hierarquizadas e burocráticas que
acabou rotulando os cidadãos como simples eleitores e
pagadores de impostos, retirando, desse modo, seu
protagonismo político. É preciso, portanto, fazer renascer a
noção do conceito de política como: gestão dos negócios
públicos pela população em nível comunitário, isto é, a
política como algo participativo e cotidiano das pessoas. A
cidade tem de ser livre para fazer e refazer, pois é nesse
processo diário e incessante que o homem acaba se refazendo
a si mesmo. (PARK, 1967, p.03).
O espaço para isso, assim como era na Grécia Antiga
ou nas guildas e hansas mediáveis, são, para Bookchin: as
praças, as associações, os conselhos, o local de trabalho, de
lazer e a escola, distribuídos espacialmente pela cidade, pela
comuna e pelo bairro. Caso a cidade seja muito grande, os
cidadãos podem se organizar em bairros e elegerem delegados
com mandato imperativo para lhes representar nos Conselhos
Municipais. Dessa forma, os indivíduos organizados em
conselhos e associações buscariam a autogestão, a democracia
direta e participativa e a vida comunitária como mecanismo
de transformação social, porém sem perder suas
singularidades.
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Uma política baseada na participação direta dos cidadãos em nível
comunitário é uma política orgânica, ecológica e não formal. Uma política em
que cada cidadão amadurece individualmente por meio de seu próprio
engajamento político tornando-se cada vez mais capaz de controlar seu
destino e poder determiná-lo. Os processos participativos de gestão pública se
desenvolvem de forma que a esfera política reforça a individualidade e a
esfera individual reforça a política. Um processo de reciprocidade em que o eu
individual e o nós coletivo se apoiam mutuamente. Os cidadãos são os
agentes da decisão e da autogestão política da vida comunitária.
(BOOKCHIN; BOINA & ENCKELL, 2003, p.13).

Percebe-se que Bookchin, intenta, sobretudo,
incentivar o resgate da tradição de autonomia da cultura
helênica, com a preocupação com a educação política do
cidadão. Em suas palavras: “a autonomia helênica estava
intimamente relacionada com a ideia de governo social, e com
a capacidade que o indivíduo tinha em participar diretamente
no governo da sociedade em que vivia, antes mesmo de se
ocupar de suas atividades econômicas” (BOOKCHIN, 1998,
p. 82).
Segundo Acácio Augusto em artigo sobre os estudos
de Bookchin:
A atenção com a tradição helênica e a etimologia anglo-saxônica levam-no,
enfim, à construção da noção de selfhood como maneira pela qual é possível
desvencilhar-se do conceito de autonomia próprio ao individualismo liberal
para requalificar o sentido da democracia. A liberdade em uma democracia
direta, oposta à autonomia moderna, não caberia em uma existência social
centrada em si mesmo como maneira de garantir direitos naturais em relação
à comunidade política realizada no Estado. (AUGUSTO, 2011-2012,
p. 86)

Não somente politicamente o município ganha força
na Teoria desenvolvida por Bookchin, mas, também,
economicamente. Para contrapor a crescente privatização dos
bens públicos e o fortalecimento das grandes corporações,
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que visam cada vez mais a maximização dos lucros, o autor,
vai propor uma economia municipal. Nessa, a propriedade
não é nacionalizada nem privatizada, mas é municipalizada
para que sejam utilizadas em beneficio da própria sociedade
local. Os diversos municípios não competiriam entre si, mas,
por meio das assembleias e de conselhos de cidadãos, as
entidades econômicas tenderiam a seguir preceitos éticos de
cooperação e de intercâmbio justo. Nas palavras de
Bookchin: “a terra e as empresas sejam postas de modo
crescente à disposição da comunidade, ou mais precisamente,
à disposição dos cidadãos em suas livres assembleias e de seus
deputados nos conselhos confederais” (BOOKCHIN, 2003,
p.35).
Observa-se que a organização da economia municipal
deve ser, segundo Bookchin, alicerçada em valores éticos e
morais em vez de puramente utilitarista e economicista.
Defensor da autogestão e da ação direta, Bookchin propaga
que a produção não seja assentada exclusivamente na
produtividade e no lucro, mas em uma responsabilidade
cívica, em um comprometimento moral do individuo com a
comunidade e com a sustentabilidade ambiental.
(AUGUSTO, 2011-2012, p.85).
Segundo Bookchin:
[...] a criação de uma economia inteiramente nova, baseada não só na
“democracia no local de trabalho”, mas na estetização das capacidades
produtivas humanas; a abolição da hierarquia e dominação em todas as
esferas da vida pessoal e social; a reintegração de todas as comunidades
sociais e naturais em um ecossistema comum. Este projeto implica um corte
total com a sociedade de mercado, as tecnologias dominantes, o estatismo, as
sensibilidades patricêntricas e prometéicas para com os humanos e a
natureza, que foram absorvidas e realçadas pela sociedade burguesa.
(BOOKCHIN, 2010, p. 32)

Os estudos de Ladislau Dowbor, economista
brasileiro, de origem polonesa, professor no departamento de
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pós-graduação da Pontifícia Universidade Católica de São
Paulo, nas áreas de economia e de administração, também
defende maior localização da economia, mas não sua
municipalização total. Para Dowbor, a ênfase na economia
local seria capaz de gerar maior desenvolvimento econômico.
Segundo o autor:
Pode-se dizer que o contexto institucional das iniciativas de desenvolvimento
local está simplesmente desatualizado, em alguns lugares ou instâncias nunca
existiu, em outros ainda atrapalha. Falamos aqui em desenvolvimento local,
porque em última instância as forças que se articulam para fazer funcionar
estas pequenas iniciativas pertencem a um espaço geográfico concreto, e na
maioria dos casos a uma cidade, a um bairro, a um território onde o
conhecimento direto entre os atores permite articulações criativas. [...] A
lógica que estamos propondo aqui não tem nenhuma pretensão de novidade.
Mas buscamos sim articular os diversos argumentos levantados. O motor de
arranque, sem dúvida, é a demanda, pois sem estimular a demanda,
ficaremos sem investimentos, e as nossas poupanças continuarão a navegar
nas esferas da especulação nacional e internacional. Para estimular a
demanda, precisamos gerar um fluxo de renda. Este fluxo de renda não
gerará pressões inflacionárias exageradas, pois a capacidade produtiva
instalada está subutilizada e pode responder rapidamente à pressão do
consumo. Mas é importante que, além do apoio em dinheiro aos mais pobres,
se gere o fluxo de renda através de atividades que organizem os
desempregados em frentes de trabalho, dinamizando a economia no seu
conjunto, ao mesmo tempo em que desenvolvem as infraestruturas e a
produtividade sistêmica das economias locais. A organização deve
basear-se nas experiências de desenvolvimento integrado descentralizado,
pois as frentes de trabalho funcionam através de organizações capilares
diretamente vinculadas às necessidades concretas e diferenciadas das
cidades. O financiamento deve optar por formas articuladas de cofinanciamento, buscando assim o maior efeito multiplicador dos recursos.
(DOWBOR, 2006, p.04/17, grifo nosso).

Em suma a estratégia de ação do Municipalismo
Libertário pode ser categorizada nas seguintes etapas: 1. Dar
autonomia as municipalidades de forma legal e com poder de
decisões; 2. Democratizar os municípios por meio de
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assembléias de base; 3. Unir as municipalidades em redes
regionais e nas confederações mais amplas, trabalhando
paulatinamente para substituir os Estados-nações por
confederações municipais; 4. Unir os movimentos sociais, os
coletivos, as associações progressistas, fortalecendo a
sociedade civil e estabelecendo um ponto focal mútuo e
interesses gerais; 5. Assembléias comunais devem se reunir
para debates, conflitos e deliberações, tornando uma arena de
luta de classes e mantendo sempre seu caráter laico.
4 Conclusão
Como proposto inicialmente, o capítulo buscou
apresentar de forma suscita e didaticamente o autor Murray
Bookchin e sua Teoria do Municipalismo Libertário. Não foi
escopo aprofundar nas análises e na viabilidade dos estudos
de Bookchin. O texto empenhou muito mais instigar a
construção de hipóteses do que de responder a perguntas.
Entre os diversos desafios que os munícipios devem enfrentar
no mundo globalizado e informacional é sua capacidade de
articulação econômica e de representatividade política. Há,
todavia, uma carência teórica-conceitual propositiva de como
essa reorganização deva ocorrer. Os estudos do
Municipalismo Libertário apresentam como alicerce e espaço
para refletir novas soluções para estruturação de uma agenda
urbana desenvolvimentista, inclusiva e cooperativista no
Brasil.
No Brasil, a maioria dos municípios tem população de
até 20 mil habitantes, ou seja, estão em situação de
obrigatoriedade de planejarem seu desenvolvimento e, ao
mesmo tempo, são espaços capazes de implementar
instituições participativas que efetivamente deem aos cidadãos
o poder de intervenção nas definições sobre suas políticas
públicas como por exemplo, a adoção do Orçamento
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Participativo, do plano diretor participativo, conselhos
populares, comissões diversas e associações administrativas. A
despeito dos recentes avanços, como Estatuto da Cidade de
2001, a maioria dos municípios depende quase que
exclusivamente do FPM e não possuem recursos humanos e
materiais que possibilitariam inovações em políticas públicas
internas e na paradiplomacia. Ao passo que também ficam
fragilizados frente à força dos interesses de mercado. A
emancipação econômica dos municípios, defendido por
Bookchin, talvez pudesse se apresentar como um caminho
para resolver a questão orçamentária e gerar maior
engajamento político da população.
A Teoria do Municipalismo Libertário defende uma
política em que cada cidadão deixa de ser um mero pagador
de imposto ou eleitor, mas passa a exercer maior
protagonismo político no seu hábitat natural e social, isto é,
sua tribo, seu bairro, sua comuna, sua cidade. O cidadão
amadurece individualmente por meio de seu próprio
engajamento político tornando-se cada vez mais capaz de
controlar seu destino e poder determiná-lo, alcançando a
liberdade, que segundo o autor, só seria possível no
relacionamento comunal onde “cada um existiria no e pelo
outro” (Bookchin, 2010, p. 60).
As cidades para Bookchin é o local onde as
interseções das diversas identidades realmente ocorrem. É o
local onde os conflitos políticos se dão de forma mais intensa,
logo onde as construções e as transformações sociais
acontecem de fato. Os conflitos na vida social são
inevitáveis, as cidades sempre foram palco de divergências de
posições, de postura, de ideias e de atitudes.
O
Municipalismo Libertário, assim, não tem a ilusão de acabar
utopicamente com os conflitos, mas tem aspiração de propor
um espaço comunal mais humano e menos violento
estruturalmente, culturalmente e diretamente, ou seja, um
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espaço onde haja conflitos, mas não confrontos – tentativa de
anular o outro.
Para tanto, é preciso estabelecer espaços, como
assembleias populares nos bairros, na cidade, onde as
questões transclassistas possam se afloram, como: meio
ambiente, transporte, gênero, entre outras. Para Bookchin, os
problemas ligados à vida comunal devem ser resolvidos pelos
próprios cidadãos, visando o interesse social geral. O Estado,
alicerçado no capitalismo, não incentiva isso, pelo contrário,
não raramente, ele boicota diariamente a convivência social e
política da comuna.
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O ORÇAMENTO PARTICIPATIVO
MUNICIPAL EM REFLEXÃO:
possibilidades de aprimoramento
Felipe Cesar José Matos Rebêlo
Maykel Ponçoni
Introdução
Dentre os programas governamentais de participação
social, o orçamento participativo, notadamente o modelo de
Porto Alegre criado em 1989, serviu de inspiração e referência
de inovação democrática, tornando-se internacionalmente
conhecido. A investigação traz as reflexões teóricas e toma
como base a análise constitucional, doutrinária e os resultados
de estudos de caso de experiências da aplicação do orçamento
participativo como instrumento de democracia.
Nessa perspectiva, versa o trabalho, primeiramente,
sobre a democracia participativa e sua estrutura hodierna,
onde analisa aspectos relativos ao seu funcionamento,
visando a estabelecer aspectos gerais que norteiam a partes
subseqüentes.
Em seguida, se aborda o orçamento participativo em
suas experiências de relevo, partindo de uma breve descrição
sobre a importância das alterações trazidas pela promulgação
da Constituição Federal de 1988, que expressa princípios e
diretrizes as quais incentivaram as experiências de gestão
pública participativa, como o orçamento participativo. Adotase como ênfase o caso paradigmático do município de Porto
Alegre – RS, em que foi implantado pela primeira vezem
1989, como experiência de participação popular e inspiração a
outros municípios brasileiros e mesmo cidades da Europa e
da América Latina, que adotam modelos semelhantes.
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Por fim, trata-se do orçamento participativo municipal
e a democracia participativa: incremento e cidadania, como
um modelo inclusivo na contemporânea democracia,
tocando-se o papel do orçamento participativo para mudança
estruturais da política brasileira.
A temática a respeito do orçamento participativo é
inovadora, mas ao mesmo tempo polêmica. Assim, esta
investigação constitui-se em esforço de problematizar o
fenômeno do orçamento participativo, como mecanismo de
participação social, a fim de ampliar a discussão sobre as
formas alternativas de participação política e de democracia
no Brasil.
2 A democracia participativa e sua estrutura hodierna
A democracia necessita ser compreendida como um
processo em constante mutação ao decorrer da história.
Como a própria sociedade, suas tessituras básicas alcançam
mudanças significativas.
No contexto brasileiro, as alterações também restaram
fulgurantes.
Com efeito, a partir dos anos de 1980, com a
redemocratização, verifica-se a reestruturação do processo
democrático, que fomenta o caminho não para um regime
político estático e inflexível. Pelo contrário, a própria
sociedade anseia um maior espaço de participação na
democracia que se recuperava após décadas de repressão.
Na esteira do informado, se verifica, em muitos
municípios brasileiros, a propensão da própria organização da
sociedade civil em atuar de forma organizada perante o Poder
Público, como forma de se regozijar do aparato democrático
agora novamente aberto a participação cidadã (COSTA, 1997,
p. 122).
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A Constituição de 1988, nesse caminho, não
permaneceu inerte ao fenômeno social.Se caracteriza por um
documento constitucional que consagra um modelo
democrático-participativo semidireto, abrindo-se as portas
para a participação popular por meio de mecanismos tais
quais o plebiscito e o referendo34, como forma de propiciar a
maior interação entre os cidadãos e a gestão pública na
prática.
Deve-se asseverar, com a devida pontualidade, que a
estruturação da democracia participativa, nos termos
hodiernos, pressupõe um processo de avanços e recuos. Não
obstante, o processo é contínuo, e se revela um
aprimoramento da democracia representativa35, como
conhecida e nos limites que se define (HELD, 2006, p. 237):
(...) is ‘any one of a family of views according to which the public deliberation
of free and equal citizens is the core of legitimate political decision-making
and self-governance’ (Bohman, 1998, p. 401). Political legitimacy does not
turn on the ballot box or on majority rule per se but, rather, on the giving of
defensible reasons, explanations and accounts for public decisions (see
Saward, 2003, pp. 120-4). The key objective is the transformation of
private preferences via a process of deliberation into positions that can
withstand public scrutiny and test.

Sua fortificação pressupõe não apenas o
estabelecimento de um modelo representativo de matiz
democrática, em que o processo de participação política se
restringe ao processo eleitoral. Pelo contrário, supõe-se o
34“Art.

14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo
voto direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei,
mediante: I - plebiscito; II - referendo; III - iniciativa popular”.
35No presente trabalho, a acepção de democracia participativa é tomada
no sentido lato, englobando o conceito de democracia deliberativa,
reconhecendo-se o instrumental de deliberação como para integrante do
processo partido como um todo. Nesse mesmo sentido, cf. Medeiros
(2013).
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rejuvenescimento da democracia de forma que se propicie a
abertura de espaços amplos na própria Administração Pública
com o fulcro de facilitar a participação político-cidadã.
Como efeito reflexo da estruturação desses espaços
mais amplos, ambiciona-se não somente deixar o
administrado em um contato maior com os representantes
eleitos e a própria gestão pública, operacionalmente
considerada. Tem-se como fito, também, estreitar o controle
popular das ações governamentais, em um processo amplo de
governance, em que a accountability se instrumentaliza como um
dos exponenciais da lógica democrática.A sociedade civil se
destaca como ator nessa seara36.
Thomas Jefferson já realçava em seus escritos de
forma conceitual as delimitações da democracia participativa,
como controle e participação na coisa pública de modo mais
responsável e transparente (JEFFERSON, 2011a, pp. 274275):
Every government degenerates when trusted to the rulers of the people alone.
The people themselves therefore are its only safe depositories. And to render
even them safe their minds must be improved to a certain degree. This indeed
is not all that is necessary, though it be essentially necessary. An amendment
of our constitution must here come in aid of the public education. The
influence over government must be shared among all the people. If every
individual which composes their mass participates of the ultimate authority,
the government will be safe; because the corrupting the whole mass will exceed
any private resources of wealth: and public ones cannot be provided but by
levies on the people.

36Como

elucida Luiz Carlos Bresser Pereira: “(...) a sociedade civil – ou
seja, a sociedade estruturada segundo o peso relativo dos diversos grupos
sociais – constitui-se em um terceiro mecanismo básico de controle; os
grupos sociais que a compõem tendem a se organizar, seja para defender
interesses particulares, corporativos, seja para agir em nome do interesse
público; em qualquer das hipóteses, são um mecanismo essencial de
controle” (BRESSER PEREIRA, 2002, p. 139).
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No âmbito de análise se denota a democracia como
abrangente em seu espectro de atuação, notando-se, inclusive,
vozes que denotam a maior incisão do modelo retratado
como propenso a fomentar a manifestação pública de forma
contínua. Em outros termos, tem-se como pressuposto que a
manifestação popular contra o próprio regime instaurado, as
próprias políticas públicas adotadas, se revela um ato lícito,
uma vez que se sobeja a soberania popular em seu ápice,
baseada no direito fundamental de resistência, não
consagrado formalmente no documento constitucional, mas
presente
em
democracias
instauradas,
mormente
participativas. Pode-se fomentar, inclusive, uma maior
atenção para os negócios públicos.
Jefferson (2011b, p. 882) aborda essa temática:
It is a government of wolves over sheep. It is a problem, not clear in my mind,
that the 1st condition is not the best. But I believe it to be inconsistent with
any great degree of population. The second state has a great deal of good in it.
The mass of mankind under that enjoys a precious degree of liberty &
happiness. It has it’s evils too: the principal of which is the turbulence to
which it is subject. But weigh this against the oppressions of monarchy, and it
becomes nothing. Malopericulosamlibertatem quam quietamservitutem. Even
this evil is productive of good. It prevents the degeneracy of government, and
nourishes a general attention to the public affairs.I hold it that a little
rebellion now and then is a good thing, & as necessary in the political world
as storms in the physical.

Vladimir Safatle (2012, pp. 45-46) também toca sobre
esse ponto:
(...) não devemos compreender a ideia fundamental do direito à resistência
apenas como o núcleo de defesa contra a dissolução dos conjuntos liberais de
valores (direito à propriedade, afirmação do individualismo etc.). Essa
estratégia liberal é equivocada. Na verdade, no interior do direito de
resistência, encontramos a ideia fundamental de que o bloqueio da soberania
popular deve ser respondido pela demonstração soberana da força. Que a
demora deva, por meio dessa questão, confrontar-se com aquilo que Giorgio
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Agamben chama de “o problema do significado jurídico de uma esfera de
ação em si extrajurídica”, ou ainda, com a “existência de uma esfera da
ação humana que escapa totalmente ao direito”, que ela deva se confrontar
com uma esfera extrajurídica, mas nem por isso ilegal, eis algo claro.

Ou seja, tem-se que a democracia participativa
coincide com uma maior participação da sociedade na gestão
pública, inclusive na adoção de políticas públicas, como pode
se verificar nas experiências dos orçamentos participativos37.
Outrossim, alinha-se também ao ideário de manifestação
popular que questione os próprios embasamentos do Estado
Democrático de Direito como legalidade, em prol da
preservação da soberania popular e da participação
transparente na gestão pública, sempre que se fizer oportuno
na realidade fático-jurídica sob análise.
3 O orçamento participativo: experiências de relevo
No Brasil, grandes modificações foram trazidas pela
Constituição Federal de 1988, que consagrou além dos
direitos individuais, também os chamados direitos de terceira
geração, os direitos difusos e coletivos, metaindividuais;
direitos que pertencem a uma coletividade, a um grupo de
cidadãos. Os integrantes dessa coletividade não são
identificáveis, não permite saber, exatamente, onde estão os
limites. Em decorrência disso, são denominados direitos
difusos. De qualquer maneira, são direitos metaindividuais
que abrangem a coletividade como um todo (DALLARI,
2006).
37Nas

palavras de Adalmir Marquetti: “O OP é uma forma de democracia
participativa que combina elementos de democracia representativa e
direta. Em princípio, todos os cidadãos podem participar da elaboração do
orçamento municipal com direito a terem voz ativa na definição das
políticas públicas” (MARQUETTI, 2008, p. 32).
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Destaca-se que essa valorização e a consciência desses
direitos de terceira geração, o expresso estímulo da
participação popular na definição de políticas governamentais,
por intermédio da criação dos Conselhos como espaços de
controle social, permitiram um tratamento diferenciado da
gestão pública.
Também contribuiu para se implementar o
planejamento participativo, o processo de redemocratização e
descentralização, que fez parte do projeto de reforma do
Estado brasileiro. A descentralização fiscal transferiu recursos
para estados e municípios, a partir da escolha da forma
federativa adotada em 1988. Assim, ampliou a autonomia dos
munícipios, que passaram a planejar e gerir os recursos
públicos na sua esfera de competência com mais autonomia,
dentro do contexto e limites estabelecidos pelo federalismo
brasileiro.
No que se refere à descentralização, existe literatura
avaliando seus resultados, sobretudo na esfera municipal.
Alguns desses trabalhos fazem uma leitura otimista da
descentralização, vendo-a como capaz de "reinventar o
governo" e aproximá-lo da comunidade pela conciliação de
demandas coletivas e individuais, além de aumentar a
governança "bom governo" local. Outros mostram certo
ceticismo quanto às possibilidades virtuosas da
descentralização em um país marcado por um alto grau de
desigualdade social, econômica e regional (ARRETCHE,
2011, pp. 75-133).
Portanto, pode-se dizer que existem clássicos
argumentos favoráveis à descentralização do Estado como
consubstancial à democracia e à cidadania, isso porque
permitiria a maior criação de práticas pluralistas e a inclusão
dos setores subalternos no sistema de tomada de decisões
(CASTELLS, 1980). A análise de experiências concretas da
descentralização na América Latina e no Brasil, revelaram
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ambiguidades do vínculo entre os temas da gestão local, da
democracia e da cidadania (NUNES, 1990, pp.17-21; COHN,
1994, pp.4-16; MELO, 1993, pp.7-15; ARRETCHE, 1996,
pp.44-66).
A administração pública prevista na Constituição
Federal de 1988 coloca no centro da decisão política o
cidadão. Adota a reforma administrativa voltada à afirmação
da cidadania, implementando mecanismos de participação
popular38, divergindo da tendência de privatização e de
esvaziamento do espaço público. Neste sentido, a
modernização do serviço público requer a participação da
sociedade civil na definição das políticas de governo.
Um indício de expansão do processo participativo no
Brasil foi o rápido crescimento dos conselhos de políticas
públicas pós 1988. Observa-se que na maioria dos casos os
conselhos são compostos metade governo e metade
sociedade civil (bipartite), como os Conselhos de Assistência
Social ou Desenvolvimento Rural Sustentável. Já no caso da
saúde, metade são organizações de usuários, 25% de
instituições prestadoras de serviços e o governo tem somente
os 25% restantes. Segundo o Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada, o IPEA, vinculado ao Ministério do
Planejamento, no Brasil tinha em 2005 aproximadamente
6.000 conselhos na área da saúde, 3.000 na área da criança e

Constituição Federal de 1988 (CF/1988) expressa princípios e
diretrizes, que incentivaram as experiências de gestão pública participativa,
tais como: a cidadania como fundamento do Estado democrático (Artigos
1o, 5o, 8o, 15 e 17), a participação social na gestão pública (Artigos 10, 18,
37, 74, 173, 187 e 231), os deveres sociais em questões coletivas (Artigos
205, 216, 225, 227 e 230) e o exercício da soberania popular (Artigos 14,
27, 29, 58 e 61), também a descentralização e participação na seguridade
social (Artigo 194), na saúde (Artigo 198), na assistência social (Artigo
203) e na educação (Artigo 206).
38A
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adolescente e 4.671 conselhos no setor de assistência social
(REZENDE; TAFNER, 2005).
Reforça o impacto da Constituição Federal quanto a
participação social, os dados de um estudo apresentado em
2010 pelo IPEA, comparando que entre 1930 e 1989, foram
criados apenas cinco conselhos nacionais, em contrapartida
entre 1990 e 2009, somaram-se a eles mais 26 conselhos
(IPEA, 2010).
Esse expressivo aumento do número de conselhos
nacionais, demonstram um movimento no sentido de maior
participação da sociedade na Administração Pública, nas
discussões e decisões em relação às necessidades, prioridades
sociais, que devem ser consideradas na elaboração e
implantação de políticas públicas.
O orçamento participativo, dentro da moldura
proposta, “Trata-se da participação dos cidadãos na definição
de prioridades para o investimento governamental em infraestrutura e serviços sociais básicos, prática que vem sendo
adotada por municípios brasileiros.” (IPEA, 2010, p. 129).
O documento final resultante do orçamento
participativo – OP é um plano de trabalho e serviços
decorrente de ciclos de assembléias promovidas em diversas
regiões da cidade. Esse documento é enviado ao Executivo,
para fazer parte do projeto de lei orçamentária anual que é
submetido ao Legislativo para apreciar e aprovar.
Importante ressalvar que o planejamento não deve ser
visto como uma demonstração de intenções, isso porque para
atingir seus objetivos, teve estar articulado com os
orçamentos para que aquelas ações previstas tenham a
necessária instrumentalidade, para transformar as previsões
em realidade.
No contexto brasileiro, o planejamento é realizado
mediante a elaboração de três instrumentos legais, o Plano

- 183 -

Felipe Dalenogare Alves, Leopoldo Ayres de Vasconcelos Neto e Silomar Garcia Silveira

Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e
Lei Orçamentária Anual (LOA).
A apresentação regionalizada das diretrizes, objetivos
e metas relativas às despesas da Administração Pública
corresponde ao Plano Plurianual. Conforme a Lei de
Diretrizes Orçamentárias (LDO), os Poderes Executivos das
esferas federativas (municipal, estadual e União) devem
apresentar projeto de lei ao Legislativo, antes da proposta
orçamentária, com descrição do orçamento anual do gasto
público. O respectivo Poder Legislativo poderá aprová-lo
com ou sem emendas. Por fim, o orçamento anual que
corresponde a Lei Orçamentária Anual (LOA), necessita ser
elaborado com demonstração das ações hierarquizadas do
Estado, os projetos e as atividades das políticas públicas a
serem implantadas no referido exercício.
O denominado orçamento participativo – OP, ficou
conhecido como uma inovação de Porto Alegre – RS.
Trata-se de uma experiência bem-sucedida de
participação social e de governabilidade da gestão pública. Em
decorrência da qual, passa a ser motivo de intercâmbio com
prefeituras e instituições privadas e públicas, e também de
outros países como por exemplo: Uruguai, Argentina,
Colômbia, México, Paraguai, Cuba, Espanha, Itália, Portugal,
França, etc. (FEDOZZI, 1998, pp. 236-271).
Esse modelo de gestão com uso do orçamento
participativo, tem tido ampla repercussão no cenário nacional
e também no internacional, o pioneirismo do mecanismo foi
apresentado em âmbito internacional em 1995, sendo a
experiência de Porto Alegre escolhida como uma das 40
melhores inovações urbanas apresentadas na Segunda
Conferência Mundial sobre Habitação Humana (Habitat II),
realizada em Istambul (FEDOZZI, 1998, pp. 236-271).
O modelo de Porto Alegre – RS, analisado por
Fedozzi, apresentou o orçamento participativo como
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assentado numa estrutura e num processo de participação
comunitária, guiado por três princípios básicos:
a) regras universais de participação em instâncias institucionais
e regulares de funcionamento;
b) um método objetivo de definição dos recursos para
investimentos referentes a um ciclo anual de orçamentação do
município; e
c) um processo decisório descentralizado, tendo por base a
divisão da Cidade em 16 regiões orçamentárias. (FEDOZZI,
1998, p. 245).
Analisando a estrutura do Orçamento Participativo, o
mesmo autor demonstra que é formado basicamente por três
instancias mediadoras das relações entre os moradores de
Porto Alegre e o Poder Executivo Municipal.
Menciona as unidades administrativas e órgãos
internos ao Executivo Municipal voltados, especialmente,
para o gerenciamento e o processamento técnico-político da
discussão orçamentária com os moradores. Dentre eles,
destacam-se o Gabinete de Planejamento - Gaplan e a
Coordenação de Relações com as Comunidades - CRC.
As instâncias comunitárias possuem autonomia em
relação à Administração Pública Municipal. Estas são
formadas, principalmente, por organizações de base regional,
(Conselhos Populares, Articulações Regionais, União de Vilas
e outras), que articulam a participação dos moradores e a
escolha das prioridades de investimentos das regiões da
Cidade.39
“Por serem autônomas e dependerem do nível de organização dos
moradores de cada região, essas instâncias não existem em todas as
regiões do OP-POA, possuindo diferentes formatos e níveis de
organização, de funcionamento e de participação”. (FEDOZZI, 1998, p.
245-246.)
39
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A terceira instancia é referente às institucionais
permanentes e específicas de participação comunitária do
Orçamento Participativo de Porto Alegre, como o Conselho
do Orçamento Participativo, Assembleias Regionais, Fórum
Regional, Plenárias Temáticas e Fórum Temático do
Orçamento, encarregadas dos procedimentos concernentes à
sua dinâmica de modo a viabilizar a co-gestão dos recursos
públicos e a prestação de contas do Executivo às
comunidades sobre as decisões na alocação das verbas
orçamentárias.(FEDOZZI, 1998, p. 246).
A experiência do Orçamento Participativo de Porto
Alegre40 fortalece a participação social na gestão e no controle
da aplicação dos recursos públicos, influenciou outras cidades
no Brasil e no exterior.
Considerando o número de cidades que implantaram
o orçamento participativo, a fim de atingir os objetivos do
estudo, serão mencionadas apenas algumas das experiências
no âmbito nacional.
Com o objetivo analisar os fatores que condicionam a
implantação de processos de participação direta da população
na discussão do orçamento público, Marcelo Kunrath Silva,
investigou sobre "A expansão do orçamento participativo na
Região Metropolitana de Porto Alegre: condicionantes e
resultados". Partiu da experiência do Orçamento Participativo
de Porto Alegre, que considera exitosa, e discutiu a
disseminação desse modelo para outros governos municipais
e estaduais. Comparou o caso de Porto Alegre e o dos
municípios de Alvorada, Gravataí e Viamão (região da grande
Porto Alegre). A realidade do mecanismo participativo em
cada um dos locais em tela, permitiu ao autor concluir que “a
40A

cidade de Porto Alegre, local em que o orçamento participativo foi
implantado pela primeira vez, como experiência de participação popular,
em 1989 (PRÁ, 2013).
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diversidade dessas experiências varia em decorrência de
configurações próprias, como fruto de articulações sociais,
econômicas, políticas e culturais.” (apud PRÁ, 2013, p. 184).
Assim, segundo o autor, não basta a simples
transposição de um formato de orçamento como o de Porto
Alegre para outros municípios como garantia de êxito. Isso
porque, afirma que “aos materiais, ferramentas e mão-de-obra
localmente disponíveis, os quais imprimiram determinadas
características próprias aos processos de OP que, em
determinados aspectos, os diferenciam significativamente
daquilo que era estabelecido no modelo inicial" (apud PRÁ,
2013, p. 184).
Quanto ao uso do orçamento participativo digital –
OPD, merece destaque a experiência de Belo Horizonte. Em
2006 a Prefeitura lançou mão de algo mais específico.
Diferentemente do orçamento participativo regional da
cidade, que exigia a presença física dos participantes, com tal
projeto, o processo se dá unicamente através de votação
online.Através da internet qualquer cidadão com título de
eleitor em Belo Horizonte estava habilitado a escolher nove
entre 36 obras pré-selecionadas pela Prefeitura e pelas
associações ligadas ao OP, perfazendo uma obra por regional.
Conclui-se que “a internet pode, efetivamente, oferecer
ambientes voltados para o estabelecimento de trocas
discursivas qualificadas e que, mesmo nos casos onde há
baixos índices de deliberatividade, há progressos importantes
do ponto de vista do aprendizado a que são expostos os
usuários.”(SAMPAIO; MAIA E MARQUES, 2010).
Em São Paulo, também se implementaram
experiências afeitas ao orçamento participativo no decorrer
das duas primeiras décadas dos anos 2000. No entanto, a
questão a devida interação e chamamento popular às
consultas e abordagem temáticas não alcançou um ponto
suficiente de apropriação, nos termos que o próprio instituto
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suscita. Recentemente se fortaleceu esse processo com o
estabelecimento de um Plano de Metas mais concreto, como
forma de se estimular a transparência e instrumentalizar,
inclusive, o orçamento participativo de forma mais
homogênea e eficaz aos seus desígnios (MARIN;
GUERRINI, 2017, p. 125). Cumpre verificar essa asserção
nos próximos anos.
O orçamento público constitui-se o meio formal, e no
caso de ausência de transparência e de fiscalização, é possível
favorecer a manipulação de recursos em benefício de grupos,
e manter práticas patrimonialistas de gestão do Estado. Deste
modo, se a sociedade intervir, na elaboração do documento
orçamentário, estará intervindo também na cultura política e
na de aplicação de recursos, o que pode favorecer a
distribuição mais equitativa dos bens e serviços públicos.
Assim, a participação popular nos governos é um
tema relevante no processo de consolidação da cidadania e da
democracia no país, pois permite a atuação da sociedade
contribuindo com a descentralização do poder sobre a
distribuição e aplicação dos recursos públicos.
4 O orçamento participativo municipal e a democracia
participativa: incremento e cidadania
O orçamento participativo, como demonstrado, pode
se verificar como uma experiência inclusiva nos moldes
requeridos pela contemporânea democracia participativa.
A formação de conselhos com a ampla participação
popular, bem como a discussão de assuntos sensíveis à
comunidade como um todo, claramente, a saber, educação,
saúde, saneamento básico, dentre outros, em plenárias
temáticas e regionais, nos moldes decantados pela experiência
gaúcha no início dos anos 1990, alcança o desejo pelo
fortalecimento das próprias prerrogativas constitucionais de
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participação e controle, como se observa no texto
constitucional (e já apreciado no presente estudo).
No entanto, cabível se pensar em formulações que
possam proporcionar o aprimoramento do instituto, de forma
a torná-lo ainda mais identificado com as demandas
populares.
Nessa seara, é possível se pensar em instrumentos que
venham a auxiliar o orçamento participativo à consecução das
políticas públicas almejadas. Instrumentos internos e externos
a essa sistemática podem ser deduzidos.
Instrumentos internos podem ser referíveis a própria
esfera de atuação e desenvolvimento dos orçamentos
participativos. Neste tópico, o incentivo do Poder Público
para que a sociedade civil se engaje cada vez mais em
associações e agrupamentos representativos das localidades
municipais pode se revelar um fomentador à facilitação no
processo de discussão, uma vez que o pressuposto objetivo
da iniciativa é que a população participe da arena pública,
relatando suas necessidades e propondo e analisando
alternativas para a sua consecução, dentro de modulações
específicas no orçamento público. Nada mais plausível do que
incentivar a população nesse processo, o que pode passar por
iniciativas integrativas a serem instituídas desde o ensino
básico, com o fulcro de formar uma sociedade mais
confluente do processo político e público decisório41.
Aliás, o incentivo ao próprio indivíduo, singularmente
considerado, pode ser feito, a exemplo do ocorrido no Rio
Grande do Sul, não obstante o associativismo possa fortalecer
as demandas como realidades desejáveis. As convocações
41Nos

termos da sociedade norte-americana retratada por Alexis de
Tocqueville, em que os membros das comunidades locais sempre se viram
com os assuntos que tocavam a localidade, com grande associativismo
tendo em vista a discussão e aprimoramento das questões concernentes
(TOCQUEVILLE, 2014, pp. 119-229).
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feitas no plano estratégico sul rio-grandense merecem
menção, principalmente porque se verifica que “as reuniões
são chamadas com antecedência, por meio de TV, rádio,
cartazes, panfletos, carro de som e são abertas à participação
do público em geral, ou seja, a qualquer cidadão,
independente de pertencer ou não a alguma entidade”
(SOUZA, 2001, p. 56).
Ainda no âmbito interno, possível se citar a ampliação
dos temas em discussão, com o estabelecimento de
subtemáticas perante as plenárias temáticas propostas, com o
objetivo de se alocar os recursos disponíveis de forma mais
optimizada e adequada às necessidades específicas das
comunidades singularmente consideradas. A questão de
gênero e segmentos sociais vulneráveis pode passar por essa
concepção, abordada inicialmente na experiência paulistana,
mas que poderia ser aprimorada nos termos engendrados no
presente parágrafo (CAMPOS, 2008, p. 106):
O novo fluxo de propostas gerou um entrelaçamento de demandas
historicamente contidas que, muitas vezes, não demandaram do Poder
Público mais do que serviços básicos, tais como centros de convivência e
atenção, como no caso do segmento GLBT. Com as mudanças, o OP foi
capaz de dar melhores respostas ao caráter multifacetado da pobreza e da
segregação social.

Sob o ponto de vista externo à iniciativa dos
orçamentos participativos, uma própria reconsideração do
sistema político poderia ser vislumbrada.
Com efeito, fala-se na reestruturação do sistema
eleitoral, que poderia ser utilizado em auxílio à maior
participação popular na gestão pública. Pensa-se, nesse caso,
no estabelecimento de um sistema eleitoral municipal em que
se elejam representantes com vinculação a cada região da
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cidade. O sistema eleitoral distrital pode se identificar com a
proposta decantada42.
Neste espectro da explanação, salienta-se a
possibilidade de representantes regionais, e ocupantes da
respectiva Câmara Municipal, atuarem em confluência aos
conselhos populares e representantes regionais constantes da
esquemática operacional dos orçamentos participativos, de
forma a fortalecer o controle pelas demandas populares, bem
como facilitar a cobrança dos mesmos, nos termos aos quais
se elegeram, pelos cidadãos.
Neste aspecto, as políticas públicas podem encontrar
um duplo impacto garantidor. De um lado, os representantes
municipais eleitos, e subdivididos pelos distritos das cidades,
podem servir de reforço e fortalecimento às vozes populares
locais, aumentando-se, ainda mais, a transparência do
processo, já que as reivindicações poderão ser do
conhecimento parlamentar como necessidade-proposta de
resolução desde o nascedouro. Em um distinto aspecto,
fortalece-se o caráter de accountability e fomento das decisões
estipuladas, uma vez que se integra, sob o mesmo cotejo,
representantes e representados em um processo de
construção e aplicação mútua de políticas públicas, tendo
como embasamento a legislação pertinente.
A cumplicidade enfocada, abarcando o próprio
sistema político e um regime de controle social, merece,
42No

caso brasileiro, existem projetos de lei e de emenda constitucional
que tratam do sistema distrital misto como uma possibilidade. Tem-se a
divisão de unidades federativas, como os Estados, em distritos, com parte
dos representantes das Assembleias Legislativas e da Câmara dos
Deputados sendo escolhidos com base em distritos uninominais (cada
partido indica seu candidato na zona respectiva), e a outra parte com base
em nomes fornecidos pelas listas partidárias. Também existem projetos
afeitos aos municípios. Exemplos do apontado: PEC 258/2013 e PL
1.306/95. Cf. Cláudia Ajaj (2008).
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inclusive, ponderação nos
(MERINO, 2000, p. 112):

ensinamentos

da

doutrina

Junto a la práctica democrática de la evaluación popular, el gobierno local
desarrolla um ejercicio autocrítico presentando em las diferentes asambleas
regionales y temáticas el estado de cuentas anual. El plan de inversiones y el
programa de servicios es el punto de partida sobre el que la ciudadanía ejerce
el control social del gobierno al comprovar el grado de cumplimiento de lo
aprobado em el ejercicio del Presupuesto Participativo.

A democracia participativa e a cidadania, como
elementos fulgurantes na história contemporânea, e também
no caso brasileiro, requerem propostas para o aprimoramento
de institutos que enervam sua caracterização e sua
instrumentalização. Nesse sentido, iniciativas concorrentes
interna e externamente ao modelo dos orçamentos
participativos municipais podem ser elencados, dentro da
moldura proposta, desde que procurem facilitar o processo de
participação e a maior efetividade do controle decisório,
constituintes lógicas e corolários do modelo democrático que
se amolda como participativo.
5 Conclusão
Como se pode observar ao decorrer da apresentação
deste trabalho, o orçamento participativo se revelou uma
experiência, aliada à intensificação por uma forma
democrática que ultrapassasse o modelo representativo, com
idos iniciais no final dos anos de 1980, e início dos anos de
1990, no caso brasileiro como exemplo premente.
A inclusão social era um dos objetivos mais
concatenáveis,
questão
observável
pela
própria
instrumentalização operacional das experiências atinentes ao
caso brasileiro, mormente no exemplo gaúcho. É possível se
deduzir que tal iniciativa encarna em si o próprio espírito de
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reestruturação da democracia, em sua forma participativa,
como previsão de uma maior accountability das ações
governamentais, especificamente quanto às políticas públicas
que podem ser direcionadas ao atendimento mais eficaz dos
desígnios e necessidades populares.
Outrossim, em que pese essa identificação dos
orçamentos participativos com a democracia participativa que
se estrutura como uma demanda e grau de legitimidade à
Administração Pública, alguns fatores podem ser elencados
para o maior aprimoramento da estrutura decantada,
mormente no âmbito municipal, em que a instrumentalização
de políticas públicas, via orçamento participativo, pode
receber maior robustez.
O incentivo á maior participação dos cidadãos, o
maior esclarecimento das tessituras operacionais do próprio
orçamento participativo e, em um nível de maior realce, a
conjugação de inciativa dessa natureza com a reforma da
modelagem do sistema eleitoral-político, aproximando ainda
mais o administrado do administrador, podem apresentar o
condão de tornar mais eficaz a identificação das demandas e
possíveis soluções, e, acima de tudo, a concretização de
medidas com o fulcro de tornar reais a satisfeitas as demandas
plenamente identificadas.
A reestruturação do sistema eleitoral pode ser um
aliado no processo e, conforme se observou nas experiências
existentes do orçamento participativo, a aproximação maior
pode levar a um maior controle sobre os eleitos e membros
da Administração Pública, de forma a impulsionar uma rede
de simbiose e cumplicidade mais efetiva, dentro do possível,
nos termos consentâneos aos fins públicos.
Cabe à atividade legislativa reaver esses pressupostos,
embasando-se em um posicionamento que contemple
políticas públicas mais transparentes e efetivas, direcionadas
no âmbito municipal como a menor unidade da federação, e
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aquela que apresenta o potencial mais virtuoso de
interpenetração responsável entre administradores e
administrados.
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POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE
MENTAL COMO RESULTADO DE
CONDENAÇÃO INTERNACIONAL
DO BRASIL NA CORTE
INTERAMERICANA DE DIREITOS
HUMANOS – ESTUDO DE CASO
DAMIÃO XIMENES LOPES
Maria Vânia Abreu Pontes
Maria Valéria Abreu Pontes
Introdução
O sofrimento psíquico historicamente foi apontado
pelas ciências como desrazão e desequilíbrio que, sob a
hodierna lógica da “persistência psiquiátrica” insiste em
eliminar a vida dos não-integráveis numa sociedade
“biopolítica de normatização”, cujo “grau extremo da
exclusão leva ao extermínio”.
Trata-se de uma vida
absolutamente matável e exposta à morte por conta de um
sofrimento psíquico que, fundado numa relação de “exclusão
inclusiva”, ou seja, de abandono, revela o verdadeiro efeito do
“reconhecimento perverso” das políticas públicas de inclusão,
no campo da Saúde Mental brasileira, bem como mostra o
papel de instituições de cuidado na negação da vida
(SANTOS, 1999, p.24; AGAMBEN, 2008, p.53; LIMA, 2010,
p.41; PONTES, 2015, p.80).
Damião Ximenes Lopes era um cidadão com
transtorno mental que foi internado como paciente do
Sistema Único de Saúde (SUS), no dia 1º do mês de outubro
de 1999, no Hospital Casa de Repouso Guararapes, de Sobral,
Estado do Ceará. No dia 4 do mesmo mês e ano, o referido
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cidadão foi desinternado morto, vítima de maus tratos
ocorridos durante a referida internação psiquiátrica. Diante
dessa morte, os familiares de Damião recorreram a todos os
órgãos governamentais do Brasil em busca de Justiça, mas
todas as investidas processuais foram fracassadas (SILVA,
2001, p. 25).
Diante da falta de Justiça em âmbito nacional, Irene
Ximenes, irmã da vítima, domiciliada na cidade de Ipueiras,
Estado do Ceará resolve pesquisar na internet sites
internacionais de proteção dos Direitos Humanos. No ano de
1999 existia na cidade de Ipueiras-Ce apenas dois
computadores com internet discada. Foi através de um desses
computadores que Irene Ximenes enviou no dia 19 do mês de
dezembro do referido ano, uma carta virtual com a denúncia
da morte do irmão para a Comissão Interamericana de
Direitos Humanos. A Comissão começa a investigar o caso,
passando o mesmo à Corte Interamericana de Direitos
Humanos (CIDH), localizada na Costa Rica, onde o Brasil foi
condenado pela primeira vez em junho de 2006 por conta da
morte de Damião Ximenes Lopes (PONTES, 2015, p.34).
Neste contexto, é importante destacar que de acordo
com Flávia Piovesan (2003, p.5): “é somente com o processo
de democratização, iniciado em 1985, que o Estado brasileiro
passa a ratificar os principais tratados de proteção dos direitos
humanos. Impulsionado pela Constituição de 1988”, o que
possibilitou o recebimento da denúncia do caso Damião
Ximenes Lopes e consequente condenação do Brasil.
A promoção da saúde aparece também nesse período,
sendo consagrada na Constituição de 1988 como direito de
todos e dever do Estado, com foco na descentralização,
universalização,
equidade
e
integralidade.
Assim,
compreendemos dentro do presente estudo que “a
Constituição não contém políticas públicas, mas direitos cuja
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efetivação se dá por meio de políticas públicas” (BUCCI,
2008, p.254).
Para atender as investigações da morte de Damião
Ximenes no âmbito internacional, o governo brasileiro fecha
a Casa de Repouso Guararapes em 10 de julho de 2000,
aprova a Lei n° 10. 216/2001 (Lei da Reforma Psiquiátrica)
que há doze anos tramitava no Congresso Nacional, bem
como cria novas políticas públicas no campo da saúde mental
(PONTES, 2015, p.77).
No fragmento destacado abaixo encontramos a
informação central para o desenvolvimento dessa discussão: a
sentença da Corte Interamericana dos Direitos Humanos no
Caso Damião Ximenes assinala que as pessoas com
deficiência mental estão sujeitas a discriminação e fortes
estigmas, constituindo um grupo vulnerável a violações de
direitos humanos. Isto nos autoriza dizer que Damião
Ximenes sofreu as mais perversas formas de maus-tratos
principalmente por ser um cidadão com transtorno mental se
comparado a qualquer outro indivíduo vulnerável da
sociedade brasileira. Autoriza dizer também que os
desdobramentos do caso nos oferece a hipótese de que sem a
intervenção da CIDH as reformas no campo das políticas
públicas de saúde mental e do marco legal dos direitos
humanos teriam caminhado a passos mais lentos ou sequer
teriam sido implementadas nos últimos anos (LIMA;
PONTES, 2015, p.11).
A Sentença deste caso é objeto do presente capítulo
de livro, na medida em que ela impacta diretamente na
criação, execução, formulações e desenvolvimento de
políticas públicas no campo da saúde mental brasileira. Nesta
perspectiva, levantou-se a hipótese de que sem a primeira
condenação do Brasil na Corte Interamericana de Direitos
Humanos, o marco legal e político da saúde mental no Brasil
não teria tido avanço nos últimos anos. Tal fato nos ajuda a
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repensar a história das Políticas Púbicas de Saúde Mental
brasileira, percebendo a Sentença internacional do caso
Damião Ximenes não somente como fim (com o seu
cumprimento), mas sim como meio sem fim para
consolidação das Políticas Públicas de Saúde Mental em
nossos tempos. Entender os impulsos do caso Damião
Ximenes, através do marco de criação das políticas pública de
saúde mental, sobretudo no período de investigação
internacional e após a condenação, revela como tem-se
concebido a superação da lógica manicomial na tentativa de
assumir a subversão da própria concepção de instituição
psiquiátrica como saber hegemônico.
Os impactos do caso Damião Ximenes Lopes
possibilitam algumas: Quais as políticas públicas de inclusão
exclusiva que danificaram a vida de Damião Ximenes Lopes
na era dos direitos? Quais as contribuições da denúncia
internacional da morte de Damião no campo das políticas
públicas de saúde mental? Como o intricado processo
histórico da condenação internacional do Brasil na Corte
Interamericana tem se expressado ainda hoje na sociedade
brasileira? Como, então, os Relatórios acompanhamento de
cumprimento de Sentença têm afetado a estrutura do marco
legal e político da saúde mental no Brasil nos últimos anos, os
modos pelos quais percebe-se o caso Damião Ximenes nesse
contexto? Tais perguntas são algumas das quais nortearão as
reflexões durante esse trabalho.
Tentar responder estas e tantas outras questões, a
partir da hipótese de que sem a condenação internacional no
caso Damião Ximenes Lopes o marco legal e político da
saúde mental nacional não teria avançado quase nada nos
últimos anos. Assim, a atualidade desse estudo e sua
relevância está na busca por uma nova “forma-de-vida” que
seja capaz desativar a máquina “biopolítica” da “vida nua” e
impulsionar a criação de políticas públicas que resgatem a
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autonomia do sujeito com sofrimento psíquico e o direito à
liberdade e não-segregação social. Na perspectiva dos estudos
sobre Estado Democracia e Políticas Públicas, acredita-se que
essa pesquisa contribuirá de forma significativa para
compreensão do desenvolvimento da Reforma Psiquiátrica no
Brasil e das políticas públicas de saúde mental, mostrando
como aconteceu esse desenvolvimento antes e depois do caso
Damião Ximenes Lopes.
Esta tese, por sua vez, é um empreendimento teórico
importante para o reconhecimento dos impactos da Sentença
internacional nos processos participativos de criação e
implementação das novas práticas de tratamentos
psiquiátricos. As condições históricas e sociais que fizeram de
Damião Ximenes Lopes um matável cabem em si todas as
problemáticas anteriormente colocadas.
2 Políticas Públicas de Saúde Mental: caso Damião
Ximenes Lopes
A presente pesquisa se insere no campo de
investigação das Políticas Públicas de Saúde Mental. De
acordo com Dias e Matos (2011, p.57), o estudo dessas
políticas públicas no Brasil enfatiza as ações do governo, o
que se deu somente no final dos anos de 1970 e início dos
anos 1980, quando começaram a se desenvolver pesquisas e
publicações com relação a formação histórica das ações
governamentais. Para tanto, analisaremos como o caso
Damião Ximenes Lopes impactou decisivamente nas políticas
públicas de saúde mental do Brasil.
Manifestadamente, na experiência do caso Damião
Ximenes, encontramos as condições necessárias para discutir
o entremeio dos campos da “exclusão inclusiva” e repensar
novos sentidos e práticas no âmbito das políticas públicas de
saúde mental e do marco legal dos direitos humanos. As
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reformas ocorridas nesses campos, ainda assinalam uma
persistente crise de efetivação, porque a intrínseca relação
entre eles foi pensada a partir de uma condenação
internacional por graves violações de direito à vida, direito à
integridade física, direitos às garantias judiciais e direito à
proteção judicial (PONTES, 2015, p.66).
Com base no Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID), acreditamos que as características
das políticas públicas afetam positivamente a qualidade e
eficácia do direito humano à saúde mental com:
a)
Estabilidade: no sentido de ter permanência e continuidade, podendo, contudo, sofrer alterações e/ou adaptações com o passar do tempo.
b)
Adaptabilidade: pois devem ser passiveis de se adaptar ou serem
alteradas quando diante de mudanças conjunturais.
c)
Coerência e condenação: existência de cooperação entre os entes e,
ainda, entre as diferentes políticas públicas, que devem dialogar entre si; gerando compatibilidade entre ações.
d)
Qualidade da implementação e da aplicação: para que seja realmente eficaz.
e)
Consideração do interesse público: posto que devem considerar o
benefício do público em geral, não visando favorecer a interesses privados.
f)
Eficiência: configurando-se como a capacidade que o Estado tem
de efetivar ações que assegurem retorno social elevado, alocando seus recursos
em áreas que apresentam mais necessidade e urgência, em prol do interesse
público (BID, 2007, p.17).

A percepção de algumas das características das
políticas públicas destacada acima marca aqui o estudo do
caso Damião Ximenes Lopes, visto que sua interpretação no
materialismo histórico articula de forma construtiva as ações
políticas do homem com o processo histórico de produção
do conhecimento em políticas públicas.
Para que possamos ter uma ideia dos impactos do
presente caso em estudo, torna-se fundamental ressaltar seu
alcance nacional e internacional, sem dúvida, sua especial
contribuição para se pensar alguns dos avanços da Reforma
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Psiquiátrica no Brasil, levando em consideração questões
judiciais; as violações dos Direitos Humanos dos sujeitos com
transtornos mentais; as políticas públicas de atenção em saúde
mental; e a estrutura social excludente inclusiva. Ao lado
destas questões será discutida a saúde mental como direito
humano fundamental, que ainda precisa da intensificação dos
movimentos sociais, das práticas libertárias e da boa vontade
política, para que os estigmas derivados do antigo imaginário
social da loucura possam ser combatidos por equivalerem ao
sofrimento ético-político da dialética exclusão/inclusão
(SAWAIA, 2004, p.38).
À luz das obras “Homo Sacer: o poder soberano e a
vida nua” (2004a, p.25) e “Estado de Exceção”, do filósofo
italiano Giorgio Agamben (2008b, p.32), passaremos a
perceber que nos lugares asilares geralmente a norma é
suspensa e a “exceção” torna-se a regra, o paciente na maioria
das vezes é privado de seu direito à saúde mental e todos os
crimes são cometidos contra ele. A engrenagem psiquiátrica
primeiramente danifica sua identidade enquanto sujeito de
direitos e em seguida captura sua vida sob o argumento da
cura e da normalidade. Nesse caso, o Estado é a instância
capaz de traçar o limite entre a vida protegida e a vida exposta
à morte nos espaços asilares. Dentro deste limite se pode
matar sem cometer nenhum homicídio.
A crueldade das mortes em hospital psiquiátrico
brasileiros lança-nos desafios e exige que novas ações estatais
sejam implementadas no campo das políticas públicas da
saúde mental pelo lado dos direitos humanos. A construção
dessa nova perspectiva da saúde mental brasileira requer uma
maior democratização do tratamento psiquiátrico pela
terapêutica da liberdade, bem como da participação dos
usuários e de seus familiares e do acolhimento por parte da
sociedade (PONTES, 2015, p.58).
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A “precariedade” da condição clássica de doente
mental gera a extrema privação de valores humanos e provoca
a suprema negação de direitos. O termo “precariedade” aqui
adotado é compreendido com base na obra “Vida precaria: el
poder del duelo y la violência”, de Judith Butler (2006, p.19),
cuja precariedade traduzir uma condição politicamente
construída através da qual determinadas pessoas são
assimetricamente expostas ao flagelo social, a contextos de
violência, perigo, enfermidade, migração forçada, pobreza,
injustiça ou morte.
Aluísio Lima (2010a, p.45) afirma que a persistência
da hegemonia psiquiátrica compromete as garantias de
direitos fundamentais dos sujeitos com transtornos mentais.
Esta é uma questão que envolve manobras silenciosas da
injustiça manifesta e “da racionalidade psiquiátrica” que
insistem em se fazer presentes na contemporaneidade.
Para compreender tais apontamentos, utilizaremos as
reflexões de Giorgio Agamben (2004a, p.24; 2008b, p. 66).
Este autor revela que os primeiros campos de concentração
criados na Alemanha não foram obras do regime nazista, mas
sim dos governos social-democráticos – percebe-se que os
indivíduos neles encarcerados eram integralmente despojados
de seus direitos e prerrogativas, de tal modo que contra eles
se podia cometer qualquer ato, tudo sendo verdadeiramente
possível. Tal abordagem dá-nos não somente uma perspectiva
histórica do “estado de exceção”, mas, possibilita
compreendê-lo na contemporaneidade e aproximá-lo do que
aconteceu com Damião Ximenes Lopes e do processo de
instituição da Reforma Psiquiátrica sob os olhares vigilantes
da Justiça internacional.
Nesse horizonte agambeniano, o “campo” constitui o
local onde a norma é suspensa e a exceção torna-se a regra,
nele o homem é privado de seus direitos e todos os
assassinatos podem ser cometidos sem que aqueles que o
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fazem possam ser considerados criminosos. O “campo” é o
espaço que se abre quando o “estado de exceção” torna-se a
regra. Nesse caso, o “campo” passa a ser um novo regulador
da vida no Ordenamento Jurídico: o sinal de impossibilidade
do sistema de funcionar sem transformar-se em uma máquina
letal condenável.
Trata-se de uma proposta desafiadora tendo em vista
que na história da saúde mental brasileira pouco se fala no
processo de judicialização internacional da saúde mental
brasileira, das resistências à aprovação da Lei n°10.216/2001,
também conhecida como Lei da Saúde Mental ou Lei da
Reforma Psiquiátrica. Somente com a aprovação dessa Lei foi
possível a execução do projeto reformista da saúde mental
vislumbrado desde 1961, mas que teve reconhecimento
somente com as investigações internacionais acerca da morte
de Damião Ximenes Lopes.
Com relação à Reforma Psiquiátrica podermos
destacar que ela surgiu na década de 1970, no exterior como
movimento que tentava dar ao problema da loucura uma
outra resposta social, não asilar, a fim de evitar a internação
como único destino e reduzi-la a um recurso eventualmente
necessário. No Brasil, a referida expressão surgiu associada ao
movimento de democratização e cidadania que se consolidou
na segunda metade da década de 1980. Mas alguns autores em
pesquisas recentes apontam que desde a década de 60
insurreições contra o modelo asilar/manicomial já vinham
acontecendo de forma isolada, em algumas cidades brasileiras.
Na nossa análise, apontamos que entre as décadas de
1970 e 1990 começou a surgir no Brasil um projeto reformista
mais organizado do ponto de vista formal, encabeçado pelo
Movimento Brasileiro de Reforma Psiquiátrica (MBRP), que
possuía características socialistas e democráticas. Este
movimento precedeu o movimento da Reforma Sanitária,
mas ele só conseguiu ser operacionalizado depois dos avanços
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desta (DELGADO, 1992, p.38; LIMA, 2010ª, p.55, 2012b, p.
41; GOULART, 2008, p.36).
De acordo com o Processo Internacional de Damião
Ximenes, o Estado brasileiro entre 1990 e 1995 o país
vivenciou um período de “avanços” da Reforma Psiquiátrica
e no período de 1996 a 1999 o mesmo passou por um
momento de grande refluxo, ou seja, retrocessos no campo
da saúde mental relacionados às mudanças no corpo
administrativo do Ministério da Saúde. A exemplo desse
processo de retrocesso tivemos em 4 de outubro de 1999a
morte violenta de Damião Ximenes durante uma internação
psiquiátrica, na Casa de Repouso Guararapes, em Sobral-Ce
(PONTES, 2015, p.90).
Em 2000, o Estado afirma que renovou os quadros
funcionais do Ministério da Saúde e passou a fomentar novas
medidas e empreendimentos para a saúde mental, ou seja, o
Estado passou avançar na implementação da Reforma
Psiquiátrica, tirando da última gaveta do Congresso Nacional
a Lei n°10.216, que completava doze anos de tramitação em
2001. Estrategicamente, essa Lei foi sancionada dia 6 de abril
de 2001, ou seja, um dia antes do dia Mundial da Saúde (7 de
abril). Com a sanção da referida Lei, o Estado reconheceu
publicamente que esta era a primeira vez que uma proposta
legislativa nacional idealizada pelos militantes dos
movimentos sociais em defesa da Reforma Psiquiátrica e
apresentada ao Congresso em 1989 pelo ex-deputado Paulo
Delgado estava sendo aprovada.
Tudo isso faz muito sentido, visto que, na literatura
existente sobre saúde mental no Brasil, encontramos esses
avanços significativos e tantos outros apresentados entre os
anos de 2001 a 2006. A princípio podemos acreditar que
todas as iniciativas estatais desse período eram espontâneas e
que a escuta das aspirações e da proposta legislativa nacional
dos movimentos sociais pela Reforma Psiquiátrica era uma
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forma de reconhecimento própria de um Estado
Democrático de Direito a décadas de lutas destes
movimentos.
Passaremos a desacreditar nessas intenções
espontâneas do Estado, principalmente, quando encontramos
os fortes indícios de que a morte violenta de Damião
Ximenes Lopes, ocorrida no dia 4 de outubro de 1999, é, na
verdade um caso reformista da saúde mental da cidade de
Sobral-Ce e do Brasil. Nesse período, a saúde mental
brasileira disponibilizada pelo Estado foi condenada pela
Corte Interamericana de Direitos Humanos por conta de uma
denúncia da morte de Damião Ximenes Lopes, bem como
enviada à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, em
22 de novembro de 1999.
Diante da dimensão desumana do caso, não resta
outra opção para a Corte Interamericana de Direitos
Humanos a não ser condenar o Brasil ao estabelecimento de
programas de formação e capacitação para o pessoal médico,
de psiquiatria e psicologia, de enfermagem e auxiliares de
enfermagem para mudança do sistema de assistência à saúde
mental do Brasil, de modo a evitar que ocorressem fatos
similares a morte de Damião Ximenes Lopes no futuro.
A Sentença do caso Damião Ximenes Lopes veio
ajudar a fortalecer a luta antimanicomial na área da defesa dos
direitos humanos e da criação de novas políticas públicas. É
preciso mais do que nunca exigir das instâncias
governamentais, em todos os níveis, os posicionamentos e as
ações necessárias para efetivação da Reforma Psiquiátrica pelo
lado dos direitos humanos e não da judicialização. Pois, a
política pública é feita em nome do “público”. A política
pública é geralmente feita ou iniciada pelo governo.
A política pública é interpretada e implantada por atores
públicos e privados. A política pública é o que o governo
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pretende fazer. A política pública é o que o governo escolhe
não fazer (BIKLAND, 2005, p.20. Tradução nossa).
Enfim, o governo brasileiro está condenado
internacionalmente a mudar a saúde mental brasileira.
Manifestamente, na experiência do Caso Damião Ximenes,
encontramos as condições necessárias para se discutir e
repensar novos sentidos e práticas no campo das políticas de
saúde mental (LIMA; PONTES, 2015, p.23).
3 O Caso Reformista da saúde mental do Município de
Sobral-CE
Sobral é uma cidade de porte médio da região
noroeste do Ceará, situada na zona do sertão centro-norte do
Estado, tem área urbana de 52km2. Sua localização é
determinada pelas coordenadas geográficas de 3º 41’10” de
latitude sul e 40º20´59” de longitude oeste, com altitude
média de 70 m. É ligada à capital do Estado pela rodovia BR222, distando de Fortaleza, 238 km. Também se comunica
com a capital por via aérea, em vôos diários e por via férrea,
atualmente utilizada para o transporte de cargas. Conforme, o
mapa destacado acima, a localização do Município de Sobral
no Estado do Ceará, bem como os seus limites (ao norte com
a serra da Meruoca, Municípios de Alcântaras, Santana do
Acaraú e Massapê; ao sul Municípios de Forquilha, Groaíras,
Cariré, Santa Quitéria; ao leste Municípios de Miraíma e
Irauçuba; e ao oeste Municípios de Coreaú e Mucambo).
Sobral tem uma área de 2.129km², sendo o 13º do ranking em
extensão territorial no Ceará. Possui 11 distritos, incluindo o
Distrito-Sede (AGUIAR JR, 2005, .p.22; IBGE, 2010, p.27).
O primeiro atendimento particular registrado como
relacionado à saúde mental foi criado pelo Dr. Remo Cardoso
Machado no início da década de 70. Tratava-se de um
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pequeno serviço particular de atendimento em Psiquiatria
(SAMPAIO, 1999 APUD BARROS, 2008, p.17)
A partir da experiência das relações com a Europa
através das ações de compra e venda de mercadorias
proporcionadas pelo Porto de Camocim; Criação da Santa
Casa de Misericórdia (1925); Abrigo Sagrado Coração de
Jesus da Frota (1953); influência dos “higienista” de São
Paulo, Rio de Janeiro; e o primeiro serviço particular de
atendimento em Psiquiatria criado pelo Dr. Remo Cardoso
Machado nos começo dos anos 70 levou Sobral abrir as
portas para criação da primeira instituição higienista privada
da Zona Norte do Estado: a Casa de Repouso Guararapes.
Em 1974 foi criada pelo senhor Wladimir Ferreira
Gomes, a Casa de Repouso Guararapes, um hospital
psiquiátrico que foi a primeira instituição especializada em
Saúde Mental na Macro Região de Sobral. A instituição
começou tendo como médicos assistentes o Dr. Remo
Cardoso Machado e o Dr. Aloísio Ribeiro da Ponte
(SAMPAIO, 1997 APUD BARROS, 2008, p.45).
Tratava-se de um hospital privado de assistência
psiquiátrica, localizado estrategicamente no “outro lado do
Rio Acaraú”, cujos moradores dos arredores, em sua maioria
eram pessoas simples e carentes de direitos à cidadania e à
“cidade triunfante”. Este hospital foi contratado pelo Estado
para prestar serviços de atendimento psiquiátrico, seguindo a
lógica nacional de convênios com o Sistema Público de Saúde
(antes do SUS o hospital era conveniado ao extinto
INAMPS). De acordo com documentos oficiais43 de 1999 e
2000, o hospital atendia uma região de quase milhão de
habitantes, à época. A assistência ambulatorial era precária. A
instituição era quase invisível aos olhos da população mais
43Relatórios

de sindicância, auditória, intervenção e avaliação, realizados
pelo Poder Público e pela sociedade civil entre 1999 e 2000.
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abastada e da fiscalização do Poder Público, já que, na época,
estar situado no “outro lado do rio Acaraú” era culturalmente
ocupar um “não-lugar” na “cidade triunfante”. Todavia, “o
lado esquerdo do rio Acaraú” era entendido como o local em
que a cidade originou-se. Local em que se situou e se situa até
hoje: o seu centro, o coração da cidade. O “outro lado do rio”
(onde ficava a Casa de Repouso Guararapes) era visto como
uma área excluída, periférica até pouco tempo (ROCHA,
2003, p.68). Hoje este aspecto cultural tem mudado por conta
da expansão e do desenvolvimento da cidade.
Costa et al (1997, p.66) assinala em suas pesquisas que
até 1997 o Ceará tinha instalado 1.287 leitos psiquiátricos, dos
quais 80 em hospital geral, 120 em serviços psiquiátricos
denominados hospital-dia e 1.087 em hospitais psiquiátricos
especializados, o que implicou o predomínio absoluto do
modelo asilar/manicomial de assistência. Nessa época, Sobral
não dispunha de leitos psiquiátricos em hospital geral, tendo
30 leitos em hospital-dia, e 50 leitos em hospital psiquiátrico
especializado. A falta de hospital geral e insuficiência dos
serviços abertos e extra-hospitalares contrariavam
diretamente dispositivos da Lei Estadual n° 12.151/93.
Não era seguida em Sobral a indicação de
internamento em hospital geral recomendado em último caso
como determina a Lei Estadual n° 12.151/93 e as modernas
teorias psicológico-psiquiátricas de caráter desagregador e
eminentemente médico. Os hospitais-dia que deveriam
também seguir uma orientação moderna, por terem sido
incluídos nos sistemas propostos pelo Movimento Brasileiro
de Reforma Psiquiátrica, infelizmente não funcionou direito
no Ceará e muito menos em Sobral. O hospital-dia de Sobral
era mais uma estratégia de sobrevivência do hospital
psiquiátrico (Casa de Repouso Guararapes), sendo concebido
como anexo deste e não como um aparelho revolucionário de
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cuidados integrado ao sistema público de saúde (SILVA;
OLIVEIRA; MARTINS JÚNIOR, 2000, p.40).
No levantamento sobre a assistência psiquiátrica feito
por Costa et al (1997, p.13), o Hospital Psiquiátrico de Sobral
tinha uma média de 10% dos internamentos totalmente
inadequados, tendo em vista que a maioria desses
internamentos tinham um único diagnóstico psiquiátrico:
situação de crise. Além disso, a instituição apresentava um
elevado número de óbitos e de evasões e nenhuma alta com
complementação ambulatorial sugerida como determina a Lei
Estadual n° 12.151/93. Tal fato demonstrava a completa
ausência de um sistema de cuidados, colocando a terapêuticaleito, modalidade onerosa e de desempenho insuficiente,
como única opção para os sujeitos com transtornos mentais.
O Hospital Psiquiátrico de Sobral (Casa de Repouso
Guararapes) tinha 23 anos de funcionamento em 1997 e
apresentava características de plena pobreza terapêutica, de
reducionismo, abordagem biofarmacológica e de exclusão
social. Em relação ao custo por internamento, custava ao SUS
mais caro que o Instituto de Medicina Infantil de Fortaleza, o
Hospital Curad’Ares de Fortaleza, o Instituto José
Frota/Parangaba, o Hospital Gonzaga Mota/Messejana e o
Hospital Gonzaga José Walter, por exemplo, e prestava
serviços de menor custo. Havia algo bem equivocado na
lógica desta instituição (SAMPAIO, 1997APUD BARROS,
2008, p.44).
Sistematicamente, em 1999, os serviços e coberturas
de Assistência Psiquiátrica de Sobral tinham a seguinte
estruturação: os atendimentos psiquiátricos hospitalar,
emergencial, ambulatorial e liberal da época, na prática
revelavam o quanto o Município precisava de uma política
organizada de atenção às pessoas com transtornos mentais
(SAMPAIO, 1999 apud BARROS, 2008, p.36).
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Segundo Barros (2008, p.88), os novos gestores
políticos e administrativos da área da saúde, Sobral realizou
ainda em 1997 uma reunião para planejamento da assistência
psiquiátrica local. Na ocasião estavam presentes, o Secretário
da Saúde e Ação Social de Sobral, o consultor em saúde
mental da mesma Secretaria e um grupo de técnicos,
composto por um médico, uma psicóloga, uma assistente
social e uma enfermeira, que, posteriormente, iriam formar a
primeira equipe de saúde mental de Sobral. Nessa reunião foi
traçada estratégias para a implementação de uma nova política
de saúde mental para o município de Sobral. A política
implementada deveria ser capaz de reverter o modelo
predominante (modelo asilar/manicomial), o qual era
caracteristicamente assistencialista centralizado na doença,
hospitalocêntrico, de lógica asilar. A reversão do modelo
deveria estar direcionada para o cumprimento da Lei Estadual
de n° 12.151/93, a qual dispõe sobre a extinção progressiva
dos hospitais psiquiátricos e sua substituição por alternativas
de serviços de atenção em saúde mental.
De acordo com as pesquisas da autora mencionada
acima, no final da referida reunião os participantes sugeriram
a realização de um evento pela Secretaria da Saúde e Ação
Social de Sobral, em que pudessem discutir a nova proposta
de atenção à saúde mental. O evento foi realizado em abril de
1998, sendo considerado oI Seminário de Saúde Mental de
Sobral. Das discussões desencadeadas durante o Seminário
surgiu uma proposta de saúde mental para o Município
pautada principalmente na criação de um Programa de Saúde
Mental, com a formação de uma equipe básica no Ponto de
Especialidades Médica (PAM), que depois foi chamado de
Centro de Especialidades Médicas (CEM). O intuito era que
esse núcleo embrionário do PAM/CEM se tornasse mais
complexo, possibilitando em seguida a criação de um CAPS
local. Após a realização do referido seminário, o Programa de
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Saúde Mental do CEM foi instituído oficialmente e
posteriormente, passou por um processo de ampliação dentro
do Município. Todavia, esse processo inicial apresentava
caráter predominantemente ambulatorial, somente depois
passou a integrar uma diversidade de atividades: individuais,
grupais e na comunidade. Enfim, o Programa de Saúde
Mental do CEM funcionou de abril de 1998 a novembro de
1999, quando a equipe de saúde mental foi transferida para
uma outra estrutura, onde passou a funcionar como CAPS de
Sobral.
5 Conclusão
É nesse contexto de reorientação da atenção à saúde
mental de Sobral, que ocorreu a morte de Damião Ximenes
Lopes, no dia 4 de outubro de 1999, no Hospital Casa de
Repouso Guararapes de Sobral, que, aliada a outras
circunstâncias de precariedade e perversidade, provocou a
mobilização dos familiares de Damião, de movimentos
sociais, da sociedade civil, do Parlamento Brasileiro e de entes
internacionais. “O fato teve ampla repercussão, tanto na
cidade de Sobral, quanto no Estado do Ceará, deflagrando
uma verdadeira revolução no sistema de saúde local”
(PICDXL44, p.5, 2005). De acordo com o Estado brasileiro,
em 1999 [...] o Município de Sobral já enfrentava mudanças
no sistema de saúde mental. O primeiro dos Centros de
Atenção Psicossocial (CAPS) já estava instalado, propiciando
um melhor e mais adequado tratamento para os cidadãos
sobralenses que sofriam de perturbações mentais. Também
havia instalado em Sobral o Posto de Atendimento Médico
(PAM), o qual realizava uma tiragem dos pacientes,
PROCESSO INTERNACIONAL DO CASO DAMIÃO XIMENES
LOPES (PICDXL, 2005, p.1800).
44
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especificando aqueles que deveriam ser internados na Casa de
Repouso Guararapes. Todavia, Damião Ximenes Lopes não
passou pelo crivo do PAM antes de ser internado na Casa de
Repouso, uma vez que foi levado diretamente para o hospital
por sua genitora (PICDXL, 2005, p.14).
Damião Ximenes Lopes foi levado diretamente para o
hospital psiquiátrico para ser cuidado, mas o problema é que
“[...] o hospital psiquiátrico no Brasil mata! Sempre matou.
No passado, em grandes proporções” (SILVA, 2001, p.6).
Deste modo, esta “instituição sinistra” matou
Damião, que era “acusado”45 de ser doente mental. A questão
nesse caso é que Damião “não é só mais um SILVA”, pois
pelo lado dos direitos humanos o sangue dele está manchado
no chão, mas o mesmo ainda corre em nossas veias e
impulsiona para o alto a Reforma Psiquiátrica
Brasileira.Damião foi para o “outro lado do rio Acaraú” vivo
para ser internado na instituição manicomial local, acusado de
ser um doente mental, “analisando a situação do paciente
internado num hospital psiquiátrico [...] podemos afirmar
desde já que ele é, antes de mais nada, um homem sem
direitos, submetido ao poder da instituição, à mercê, portanto,
dos delegados da sociedade (especialistas do Estado) que o
afastou e excluiu” (BASAGLIA,1985, p. 107, grifo nosso), bem
como o seqüestrou do mundo da vida.
Lembrando que “o outro lado do rio” era a forma
“sinistra” com que os sobralenses moradores da “margem
esquerda do rio Acaraú” se refiram ao “lado direito do rio”
nas imediações da cidade, de cota geral mais baixa que a
45Vale

ressaltar que na época da morte de Damião Ximenesainda estava
em vigor o Decreto Lei n°24.559 de 03/07/1934, que servia para confinar
as pessoas acusadas de serem doentes mentes mentais. Somente com a
morte de Damião, entre outras circunstâncias, o referido decreto foi
renovado no dia 06 de abril de 2001 com a sanção da Lei n°10.216/01.
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margem oposta, era vítima das calamidades das cheias
periódicas e, por esta razão, pouco habitado (nessa época).
Considerando-se a visão eurocêntrica desta abordagem, podese dizer que a cidade de Sobral se formou no “lado esquerdo
do rio”, sendo o “outro lado do rio” a parte da cidade
excluída (ROCHA, 2003. p.15), onde funcionava uma
instituição manicomial negada.
Em oposição à pobreza e a vulnerabilidade de
Damião no “outro lado do rio Acaraú”, tinha-se a riqueza à
margem esquerda do rio Acaraú. O prefeito de Sobral, em
1999, era Cid Ferreira Gomes, ex-governador do Ceará, exministro da educação (2015), irmão do deputado federal Ciro
Gomes, ex-ministro, ex-candidato à Presidência da República,
um político tradicional de Sobral (BORGES, 2009, p.63).
Nesta mesma perspectiva, encontramos outro autor
informando que a Casa de Repouso Guararapes foi criada
apenas em 1974, por Wladimir Ferreira Gomes, pai de Sérgio
Antunes Ferreira Gomes e tio de Cid Gomes,
respectivamente o dono da clínica e o prefeito da cidade
quando da morte de Damião Ximenes Lopes. Na versão de
moradores, ele teria fundado o estabelecimento para que um
parente com problemas mentais não precisasse ser deslocado
para Fortaleza para receber atendimento psiquiátrico, sendo
que o primeiro psiquiatra que lá trabalhou chamava-se Remo
Machado, o “Dr. Remo” (Barros, 2008). Guararapes também
era designada por alguns moradores de Sobral “hospital dos
perturbados”, embora fosse mais comum escutar “o hospital
do Dr. Remo”, sendo que poucos sabiam que a clínica
pertencia a um “Ferreira Gomes” (SILVA, 2011, p.94).
Nos últimos anos, Sobral foi administrada por um
grupo político cujos líderes são membros de uma mesma
família: os “Ferreira Gomes”. No cenário político do Ceará,
esta família é vista como o grupo político que detém o poder
administrativo da cidade de Sobral e exerce influência na
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Região Norte do Ceará. Uma das Unidades psiquiátricas da
Casa de Repouso Guararapes tinha o nome de Alice Ferreira
Gomes. O nome da família “Ferreira Gomes” foi também
referenciado na edição de março de 2007 da Revista “Piauí”,
que fez referência ao poder “oligárquico” da referida família
em comparação a outras famílias que se destacam com seus
poderes políticos no nordeste brasileiro, devido ao contexto
em que se encontram parte de seus membros no cenário
político estadual e nacional (FERREIRA, 2010b, p.62).
A lentidão das investigações por conta dos domínios e
da influência política local levou Irene Ximenes, irmã de
Damião Ximenes Lopes a escrever uma carta-denúncia sobre
a morte de seu irmão a vários órgãos e entidades, bem como
ser militante do movimento da luta antimanicomial. Essa
carta-denúncia chegou ao conhecimento da: Delegacia de
Polícia Civil de Sobral-CE, onde foi regidradas queixas
criminais; Secretaria de Saúde de Varjota-Ce, Secretaria de
Saúde de Sobral-Ce, Secretaria de Saúde do Estado do Ceará,
Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da Assembleia
Legislativa do Estado do Ceará; Secretaria de Segurança
Pública e Defesa da Cidadania; Procuradoria Geral da Justiça
do Estado; Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão;
Conselho Regional de Medicina do Ceará; Coordenação do
Movimento dos Trabalhadores do Ceará em Defesa da
Reforma
Psiquiátrica;Fórum
da
Luta
AntimanicomialCearense; Ouvidoria-Geral do Estado do
Ceará; Conselho Regional de Enfermagem; Ministério
Público; Procuradoria da República; Comissão de Direitos
Humanos da Câmara Federal; Conselho Nacional de Saúde,
Conselho Estadual de Saúde, Fórum pela Saúde Pública,
Conselho Federal de Mediciana; Conselho Federal de
Psicologia; a 389 Deputados Federais (apenas seis deram
respostas); os Senadores; Ministério da Saúde; Ministério da
Justiça; Governo do Estado do Ceará;Presidente da
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República; Centro de Justiça Global; Robes & Gray LLP
escritório de advocacia que desenvolve atividades sociais em
defesa dos direitos humanos (com filiais em Boston, Nova
York, São Francisco e Washington);Representantes da Ordem
dos Advogados do Brasil OAB/CE;Fórum Cearense de
Direitos Humanos (FCDH);Anistia Internacional da Luta
Antimanicomial; Comissão Interamericana de Direitos
Humanos46(CIDH) – EUA; Organização das Nações Unidas;
Redes de Revolta e Indignação; Redes de Televião; Programa
do Ratinho; Jornais. O Poder Público e diversas entidades da
sociedade civil tomaram ciência dos fatos.
Em outubro de 1999, por determinação da
Coordenação Municipal de Controle e Avaliação da Secretaria
de Desenvolvimento Social e Saúde de Sobral, foi construída
uma comissão de sindicância para apurar a responsabilidade
da Casa de Repouso Guararapes, situada naquele Município,
em relação à morte de Damião Ximenes Lopes, quando ali
internado. A denúncia dos familiares, apoiada pelo Fórum
Cearense de Luta Antimanicomial e da Comissão dos direitos
humanos da Assembleia Legislativa do Ceará, era a de que o
paciente teria morrido em conseqüência de maus tratos
(PICDXL, p.36, 2005).
Em 18 de outubro de 1999, quatorze dias após a
morte de Damião Ximenes foi editada a Portaria /CCA
n°001, que instaurou uma comissão de sindicância formada
por dois Auditores-Médicos do Sistema Municipal de
Auditoria, uma Enfermeira-Auditora do Sistema Municipal de
Auditoria, uma Enfermeira e uma Assistente Social do Centro
de Atenção Psicossocial (CAPS). A referida Comissão teve
por objetivo investigar: a) a causa do óbito de Damião
Ximenes Lopes; b) a qualidade da assistência prestada ao
No dia 22 de novembro de 1999, Irene Ximenes enviou pelo sistema
virtual da CIDH uma carta-denúncia da morte de seu irmão, Damião.
46
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referido paciente no transcurso do seu internamento na Casa
de Repouso Guararapes; c) se há evidência de que se
praticavam nesse nosocômio tortura, maus tratos ou
violações de direitos humanos; d) as condições de
funcionamento do hospital em conformidade com a
legislação pertinente (PICDXL, p.5, 2005).
O Relatório Final47 confirmou as referidas denúncias,
o que levou a Secretaria de Desenvolvimento Social e Saúde
de Sobral, com deliberação do Conselho Municipal de Saúde
a decidir pela intervenção na Casa de Repouso Guararapes,
para que fossem tomadas medidas emergenciais a fim de
sanar as condições precárias de funcionamento encontradas
na instituição após a morte de Damião Ximenes Lopes
(PICDXL, p.5, 2005).
No dia 5 de novembro de 1999 foi realizada uma
vitoria na Casa de Repouso Guararapes por conta das
denúncias envolvendo a morte de Damião Ximenes Lopes.
Esta vitoria corresponde a uma visita de supervisão feita pelo
Grupo de Acompanhamento da Assistência Psiquiátrica
(GAP), sob a coordenação do Dr. Raimundo Alonso Aquino,
com apoio da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará e da
Secretaria Municipal de Saúde de Sobral. O GAP foi criado
pela Portaria do Ministério da Saúde n°145 de 1994, no qual
determina que o trabalho deste dispositivo de supervisão a
nível municipal, estadual e federal é complementar, não
substituindo a necessidade de regulação, fiscalização e
auditoria de modo geral, que são de responsabilidade de cada
esfera de governo.
De acordo com o Relatório de vistoria do GAP,
realizada no dia 5 de novembro 1999, a Casa de Repouso
Guararapes possuía 80 leitos conveniados/contratados ao
RELATÓRIO DE SINDICÂNCIA REFERENTE AO PROCESSO
N°002/99, FLS.21/47.
47
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SUS, pois a instituição não possuía nenhum outro convênio.
Isto significa que todas as internações eram custeadas pelo
Governo.Este repassava os recursos financeiros mediante
verbas federais do Sistema de Informações Hospitalares
(SIH), inicialmente remetidas ao Fundo Municipal de Saúde
de Sobral, e depois repassadas ao proprietário da Casa de
Repouso Guararapes.Além disso, dos 80 leitos existentes
apenas 54 em atividade, à época.Funcionava também sob a
gerência da Casa de Repouso Guararapes um “hospital dia”,
com capacidade de 30 leitos, localizado na frente das unidades
de internação (PDXLB, 2003, p.700).
Nesse caso, apesar da capacidade máxima ser de 54
leitos, na data da vistoria havia 63 pacientes internados na
instituição, ou seja, 9 pessoas a mais do que os leitos
disponíveis. Esse fato levou o grupo da vitoria a concluir que
alguns pacientes encontrados estavam dormindo no chão,
bem como utilizando as unidades denominadas ALICE
FERREIRA GOMES e ULISSES PERNAMBUCANO, em
péssimas condições de uso, que tinham recebido
determinação para serem fechadas, por conta de denúncias
feitas em Relatório do GAP na Casa de Repouso Guararapes,
que datava de 15/05/96. Nesse Relatório de 1996, o Dr.
Raimundo Alonso Aquino, coordenador de saúde mental da
Secretaria Estadual de Saúde daquela época até fevereiro de
2003, e outros membros do GAP, que também faziam parte
da Comissão de Reforma da Saúde Mental (CRESAM), do
Conselho Estadual de Saúde (CESAU), recomendaram o
fechamento das referidas unidades de enfermarias da Casa
Repouso Guararapes, por falta de condições de
funcionamento, por infiltração e diversas outras
irregularidades destas unidades, que funcionavam no local
conhecido como “PORÃO” da Casa de Repouso Guararapes.
Ainda constava no referido Relatório a existência de um
número de pessoas maior que o número de leitos (cama),

- 221 -

Felipe Dalenogare Alves, Leopoldo Ayres de Vasconcelos Neto e Silomar Garcia Silveira

dando conta ainda da existência dos chamados “LEITOSCHÃO”.
No ano de 2000, segundo as diretrizes do novo
programa, foi fomentada a parceria entre o Programa Saúde
da Família e a Equipe de Saúde Mental no Município de
Sobral. A ideia era de que médicos e enferemeiros, quando de
sua visita aos domicilios familiares, pudessem manejar de
forma efetiva situações psicossociais mais prevalentes. Entre
os meses de outubro de 2000 e abril de 2001, um psiquiatra
passou a realizar visitas de supervisão em esquema de rodizio,
cada semana em uma localidade, com o intuito de discutir os
casos de demanda psiquiátrica que dificilmante poderiam se
deslocar para atendimento especializado. Nesssas visitas de
supervissão foram desenvolvidas as seguintes atividades: 1)
discussão dos casos clínicos com base em informações do
prontuário familiar; 2) avaliação de casos clínicos com base
em informações na presença de técnicos, usuários e
familiares; 3) realização de vidsitas domiciliares de técnicos de
Saúde Mental em companhia de membros do Programa
Saúde da Família; 4) discussão teórica referente ao diagnóstico
em saúde mental, manejo de psicofármacos e dinâmica de
atendimento de pacientes neuróticos e psicóticos (PICDXL,
2005, p.601).
Foi, portanto, a partir dessa experiência positiva, que
se demonstrou de forma inequívoca a importância do
Programa Saúde da Família na potencialização e ampliação da
rede social de suporte aos sujeitos com transtornos mentais.
Cada unidade do Programa Saúde da Família passou, então, a
receber a supervisão semanal de um técnico da Equipe da
saúde Mental (PICDXL, 2005, p.504).
Dentro da mesma filosofia, foi instaurada uma nova
forma de gestão das internações psiquiátricas, que foram
transferidas para uma enfermaria do Hospital Geral Estervan
Ponte no Município de Sobral. A criação de uma Unidade de
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Internação Psiquiátrica teve o objetivo principal de garantir
uma retaguarda diferenciada aos sujeitos com transtornos
mentais, especialmente àqueles provenientes de outros
municípios, que não contavam ainda com dispositivos
organizados de atenção (PICBCDXL, 2005, p.99).
Nesta unidade sempre que possível é estimulada
presença de um acompanhante durante a internação do
usuário no sentido de evitar o rompimento dos laços sóciofamiliares. Estes acompanhantes são atendidos e orientados
pela psicologia e a enfermagem que desenvolvem um trabalho
de educação em saúde mental. Orienta-se a identificação e
mediação de problemas de relacionamento em família de
forma a evitar futuras internações, as quais, sempre que
possível, devem restringir-se a casos de urgência (PICDXL,
2005, p.88).
No caso do SRT de Sobral, também batizado pelos
usuários de lar “Renascer” foi criado no dia 06 de julho de
2000, tendo em vista que a Casa de Repouso Guararapes foi
descredenciada dia 20 de julho do mesmo ano. Barros (2008,
p.49) afirma que SRT de Sobral é o primeiro do Ceará e de
toda região nordeste e também o primeiro de caráter público
criado no Brasil após a publicação, pelo Ministério da Saúde,
da portaria nº. 106, de 11/02/2000.
Cabe salientar que, atualmente, o Município de Sobral
destaca-se no cenário nacional pelo sucesso das reformas
psiquiátricas que tem implementado. Dentro da sua rede de
sua RAISM, o município conta hoje com o apoio das
seguintes intituições e equipes: 1) Centro de Atenção
Psicossocial Damião Ximenes Lopes – CAPS especializado
no tratamento de pessoas com quadro de psicose e neurose;
2) Centro Psicossocial – CAPS AD – especializado no
tratamento de álcool e drogas; 3) Serviço Residencial
Terapêutico - SRT ; 4) Ambulatórios de Psiquiatria
Regionalizado no Centro de Especialidades Médicas; 5)
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Unidade de Saúde Mental no Hospital Geral Estevan Ponte;
6) Equipes do Programa Saúde da Família (PICDXL, 2005).
Para Sampaio e Cordeiro (2007a, p.22),o conjunto
destes documentos fornece os elementos para os processos
de avaliação e estabelece dois dispositivos de ação
permanente: educação e supervisão.
Nesta perspectiva, Estado brasileiro destacou em
2006, na Corte IDH que:
O Município de Sobral, em particular, é hoje considerado modelo em termos
de política de saúde mental no Brasil, tendo recebido o prêmio Davisd
Capistrano da Costa Filho de “Experiências Exitosas na Área de Saúde
Mental”, o que atesta as transformações ocorridas desde 1999. Observe-se,
com isso, que o Estado, motivado pelo trágico episódio da morte

de Damião Ximenes Lopes, não apenas acelerou a
implementação de reformas que já considerava
fundamentais no atendimento de saúde mental, superando a
precariedade daquela época, como assumiu a vanguarda dos países da
América Latina na prestação dessa especial modalidade de serviço público
(PICDXL, p.5, 2006).

Barros (2008, p.36) também reforça que a Rede de
Atenção Psicossocial de Sobral estabelecida após a morte de
Damião Ximenes estava condizente com os princípios e
diretrizes da Reforma Psiquiátrica Brasileira e vinha sendo
premiada nos últimos anos, conquistando o reconhecimento
em nível nacional. Em 2001 foi contemplada com o Prêmio
David Capistrano da Costa Filho, na categoria Experiências
Exitosas na área da saúde mental, promovido pelo Ministério
da Saúde, por ocasião da III Conferência Nacional de Saúde
Mental; em 2003 recebeu uma homenagem do Governo
Federal pela organização da atenção em saúde mental no
município, em 2005 venceu o Prêmio de Inclusão Social, na
categoria Clínica, promovido pela Associação Brasileira de
Psiquiatria e patrocínio da Indústria Farmacêutica Eli Lilly do
Brasil. Em 2006, destacou-se como a grande vencedora do
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Prêmio Saúde É Vital, (Categoria Saúde Mental) promovido
pela renomada Editora Abril.
Os avanços e fundamentos apresentado até aqui
foram devidamente registrados dentro do Processo
Internacional pelo Estado brasileiro, mas mesmo assim não
impediram que o Brasil fosse condenado pela Corte
Interamericana de Direitos Humanos em 4 de julho de 2006
pela morte de Damião Ximenes Lopes, sendo obrigado a
cumprir, entre outras medidas, a intensificação das mudanças
no campo das políticas públicas de saúde mental de Sobral e
de todo país.
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POLÍTICAS PÚBLICAS E A
TERCEIRA VIA: UMA
ALTERNATIVA CONTRA
POLÍTICAS PÚBLICAS CARAS E
INEFICIENTES
Cássio Guilherme Alves
Fernanda Brandt
Introdução
O tema “políticas públicas” é recorrente na sociedade
contemporânea, deveras marcada por sua complexidade. Não
só as políticas públicas, mas também a necessidade do Estado
em promover os direitos fundamentais, notadamente os
sociais que exigem prestações positivas, impõem um dever de
destinação de recursos e de maximização de resultados.
Desta forma, no primeiro ponto o presente estudo irá
abordar o tema referente às políticas públicas e a
intersetorialidade, para no segundo item abordar a terceira via.
Para a delimitação do tema, decidiu-se por analisar a
abordagem teórica da intersetorialidade sob a ótica de Rose
Marie Inojosa e da terceira via sob a visão de Amitai Etzione,
para ao final, por meio do método dedutivo indutivo através
do referencial teórico, chegar a uma resposta sobre se a
terceira via pode ou não ser uma alternativa mais barata e
eficiente na promoção das políticas públicas.
A importância do estudo diz respeito à necessidade de
se encontrar saída ao alto custo das políticas públicas e o seu
alto grau de ineficiência, pois com uma alternativa menos
dispendiosa e de maior qualidade, certamente os índices de
satisfação e melhoria da qualidade de vida da população
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demonstrarão por si só a vitória na batalha pela correta
destinação dos recursos públicos.
2 Políticas públicas e a intersetorialidade
Ao iniciar a presente pesquisa, necessário observar o
crescente interesse demonstrado pelas políticas públicas no
âmbito acadêmico. O debate sobre política se tornou comum
na vida das pessoas, entretanto, Políticas Públicas ainda se
apresenta como um termo polissêmico com contornos pouco
definidos. (SCHMIDT, 2008, p. 2.307)
Mas cabe ressaltar que do ponto prático, quanto
melhor for a compreensão do assunto, maior será a
possibilidade de que sejam realizadas ações mais qualificadas
na questão das políticas públicas gerando uma ação mais
eficiente com maior abrangência. (SCHMIDT, 2008, p. 2.308)
Pode parecer fundamentação retórica, mas a
importância de que haja a proliferação do conhecimento
sobre o significado do termo políticas públicas é deveras
necessário, pois para a efetiva participação e inclusão do
cidadão na atual sociedade complexa, é necessário que este
conheça as políticas públicas e seus efeitos em sua vida.
Segundo Schmidt, para o cidadão
é muito relevante que conheça e entenda o que esta previsto nas políticas que
o afetam, quem as estabeleceu, de que modo foram estabelecidas, como estão
sendo implementadas, quais são os interesses que estão em jogo, quais são as
principais forças envolvidas, quais são os espaços de participação existentes,
os possíveis aliados e os adversários, entre outros elementos. (SCHMIDT,
2008, p. 2.308)

As políticas públicas não possuem existência
autônoma na sociedade, pois representam a vontade política
representada em forma de processos políticos visíveis nas
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instituições para a prestação de serviços à sociedade.
(SCHMIDT, 2008, p. 2.309)
Sobre o conceito de políticas públicas, pode-se dizer
que representa o espaço público e seus problemas, sendo
relacionado com as questões da coletividade, não se
misturando com o particular e a intimidade do cidadão. Assim
o termo política pública pode indicar um campo de atividade,
uma finalidade política ou então um programa de governo.
(SCHMIDT, 2008, p. 2.311)
O Ministério da Saúde, define políticas públicas como
sendo as
decisões de caráter geral que apontam rumos e linhas estratégicas de atuação
governamental, reduzindo os efeitos da descontinuidade administrativa e
potencializando os recursos disponíveis ao tornarem públicas, expressas e
acessíveis à população e aos formadores de opinião as intenções do governo no
planejamento de programas, projetos e atividades. (SCHMIDT, 2008, p.
2.312)

Percebe-se que as políticas públicas organizam a ação
do Estado, aumentando sua eficiência em um regime
democrático, marcado pela renovação periódica dos
governos. (SCHMIDT, 2008, p. 2.312)
Outrossim, tem-se ainda que pelas políticas públicas é
possível ao cidadão conhecer os objetivos de cada setor do
governo, contribuindo para sua integração na gestão da coisa
pública. O Estado passa assim a ser mais transparente para a
sociedade quando suas diretrizes de governo são expostas à
população, fazendo com que os cidadãos possa apoiá-las,
acompanhar sua execução ou então se opor a elas.
(SCHMIDT, 2008, p. 2.313)
Essa cooperação do cidadão para com a realização das
políticas públicas é importante para a eficiência dos resultados
a serem atingidos. Sob esse aspecto de cooperação, surge a
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dúvida se as políticas públicas e os serviços públicos podem
agir em forma de cooperação?
Nesse aspecto, tem-se a teoria da complexidade que
trata com a compreensão da diversidade. É preciso que a
fragmentação do conhecimento seja superada, haja vista que
as clausuras setoriais, que representam as disciplinas isoladas
entre si, são incapazes de visualizar a diversidade. Como
exemplo pode-se citar a ecologia, uma transdisciplina, pois
utiliza várias disciplinas, criando um novo conhecimento
apoiado em diversas áreas do conhecimento disciplinas.
(INOJOSA, 2001, p. 103)
Segundo Inojosa (2001, p. 103), as disciplinas de
forma segmentada são incapazes de captar tudo o que está
sendo criado pelo conjunto. Demonstrando, assim, o real
significado da palavra “complexidade” na sociedade.
Assim, a diversidade auxilia na superação da
fragmentação existente entre os setores, integrando
conhecimentos e ações, haja vista o fato de uma política
pública, por exemplo, ser incapaz de solucionar todos os
anseios da sociedade contemporânea.
A vida em sociedade é complexa, e expressa a máxima
de que a vida é vivida coletivamente. A violência, por
exemplo, não pode simplesmente ser resolvida mediante
repressão à criminalidade, sendo necessárias ações no campo
da educação, distribuição de renda e outras ações sociais no
seu combate. (INOJOSA, 2001, p. 103)
Por assim dizer, o termo intersetorialidade ou
transetorialidade compreende a articulação de saberes e
experiências objetivando o planejamento, para a realização e a
avaliação de políticas, programas e projetos, com a intenção
de que sejam alcançados resultados sinérgicos em situações
complexas. Portanto, o objetivo é o de se buscar resultados
integrado visando um efeito sinérgico, onde todos tendem na
mesma direção. (INOJOSA, 2001, p. 105)

- 232 -

O Município e as Políticas Públicas: democracia, cidadania e controle

Na atualidade, a avaliação dos planos e projetos de
governo sequer possui um acompanhamento de seus
resultados, ou seja, qual o resultado prático para as famílias e
pessoas. Somente os itens de produção são acompanhados, os
processos e itens de estrutura, o que foi produzido e o que foi
entregue. Entretanto ouço se preocupa com a diferença que
tais políticas públicas geraram na sociedade. (INOJOSA,
2001, p. 103)
Para a formulação, a realização e a avaliação de
políticas, é imprescindível que haja programas e projetos
intersetoriais com preocupação com os resultados e foco na
base regional e segmentos da população. Necessário portanto
que o governo faça mais do que prover alguns itens, pois deve
ele se preocupar também com os resultados de sua provisão.
Os cidadãos devem cobrar tal atitude nos planos e
programas de governo, dos entes municipal, estadual e
federal. Qual o resultado que se procura atingir com esses
planos e programas? Como será feito o monitoramento e
acompanhamento dos resultados? (INOJOSA, 2001, p. 106)
Percebe-se que a preocupação maior não é apenas a
realização de uma política pública de governo, mas sim qual o
seu objetivo, qual o impacto e viabilidade de sua execução,
inclusive para que se possa aferir se os recursos públicos
dispendidos estão realmente sendo revertidos à população.
Nesse sentido, para a maximização dos resultados e
análise de sua contribuição para a sociedade, para que a
transetorialidade fosse alcançada, seria necessário montar um
quebra-cabeças em relação às políticas governamentais que
atingisse determinado ponto central. Para isso quatro aspectos
básicos devem ser trabalhados: mudança de paradigma;
projeto político transformador; planejamento com base
regional; e atuação em rede. (INOJOSA, 2001, p. 106)
Cada um desses quatro elementos básicos possui uma
função estruturante na transetorialidade. A mudança de
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paradigma representa a mudança de postura face os
problemas enfrentados pela organização pública. O projeto
político transformador se resume ao projeto político para as
políticas públicas, possibilitando a redução das desigualdades
e a inclusão social. (INOJOSA, 2001, p. 106)
No que tange ao planejamento, tem-se o modelo do
planejamento participativo, agregando outros atores, que
possibilitam maior integração com outros segmentos da
população. O planejamento de forma regional e participativo
deve, nesse sentido, proporcionar uma importante mudança
na estrutura orçamentária do Estado. (INOJOSA, 2001, p.
107)
Para finalizar, o quarto aspecto tido como básico trata
da atuação em rede de compromisso. Nessa rede as
instituições, organizações e pessoas se articulariam em busca
de algo em comum, por meio de ações integradas e
articuladas, avaliando os resultados e planejando as ações com
base nos avanços alcançados. (INOJOSA, 2001, p. 107)
Denota-se a importância das políticas públicas para a
sociedade e promoção dos direitos fundamentais dos
cidadãos, sendo necessário, para a qualificação dos resultados
a atuação conjunta da sociedade, através da sinergia de
esforços e a utilização da transdisciplinariedade e
transetorialidade para que transformações sociais realmente
sejam produzidas e percebidas pela sociedade através das
políticas públicas.
3 O alto custo decorrente do agigantamento do estado e
a terceira via como solução para melhor gestão pública
Um obstáculo para a realização de políticas públicas
eficientes é falta de recursos disponíveis nos governos. A
distribuição de riquezas também é um dos maiores problemas
enfrentados pela humanidade como um todo. Nessa linha de
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distribuição de riquezas, necessário frisar que os Estados
enquanto organismos em um sistema econômico global estão
sempre sujeitos aos efeitos de um ou outra crise financeira
mundial, como já ocorrido em décadas passadas.
De certa forma, os atos tomados face a primeira
grande crise financeira da história não podem ser aqui
tratados como solução para os problemas das crises que
surgem no presente, pois houve uma completa alteração do
Estado desde então, que se apropriou de novos papeis e
funções a partir da 2ª Guerra Mundial, alargando sua
competência, pois
a questão do “retorno do Estado” não se coloca da mesma maneira nos anos
2010 do que nos anos 1930, por uma razão simples: o peso do Estado é
muito maior hoje do que era àquela época, e em grande medida ele agora é
maior do que nunca. É por isso que a crise atual se traduz às vezes em
acusar os mercados e questionar o peso e o papel do poder público. Esse
questionamento não cessou desde os anos 1970-1980 e não cessará jamais: a
partir do momento em que o poder público passou a desempenhar, na vida
econômica e social, um papel central, adquirido nas décadas do pós-guerra.
(PIKETTY, 2014, p. 461)

Em contraposição à visão anti-Estado, é necessário
abordar que a solução não passa tão somente por uma
diminuição do ente estatal, pois há, em verdade, a necessidade
de se inventar novos instrumentos para equilibrar a economia
capitalista, pois
os dois pontos de vista, antimercado e anti-Estado, têm, cada um, sua parte
de verdade: é necessário ao mesmo tempo inventar novos instrumentos que
retomem o controle de um capitalismo financeiro que enlouqueceu e renovar e
modernizar de maneira profunda e permanente os sistemas de arrecadações e
gastos, coração do Estado social moderno, que atingiram um grau de
complexidade que por vezes ameaça gravemente sua inteligibilidade e sua
eficácia social e econômica. (PIKETTY, 2014, p. 462)
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Com o surgimento do Estado Social no séc. XX,
houve a necessidade de aumento na arrecadação do Estado
para suportar o grande aparelhamento das funções públicas
em vista da concretização de seus projetos sociais. Conforme
o autor, até o surgimento da primeira guerra mundial, os
impostos representavam cerca de 10% da riqueza nacional.
(PIKETTY, 2014, p. 462)
Entretanto, com o surgimento do Estado Social, e a
necessidade de garantir serviços públicos de maior
complexidade, houve um crescimento exponencial da
arrecadação em consonância com os serviços prestados pelo
Estado, sendo que atualmente, alguns países ricos chegam a
arrecadar cerca de 50% da riqueza nacional através de
impostos. (PIKETTY, 2014, p. 463)
Com as mudanças estruturais ocorridas, o Estado
passou a arrecadar mais e mais recursos, sendo possível,
através dessa arrecadação, uma prestação mais ampla e
qualitativa da prestação dos serviços públicos de saúde e
educação, sendo possível afirmar que
A alta da participação da arrecadação nas riquezas produzidas permitiu ao
poder público cuidar de missões sociais cada vez maiores, representando entre
um quarto e um terço da renda nacional dependendo do país. Essas missões
podem ser divididas, num primeiro momento, em duas categorias de tamanho
comparável. Trata-se, de um lado, das despesas públicas de educação e saúde
e, de outro, das rendas de substituição e de transferência. (PIKETTY,
2014, p. 465)

A despesa com a manutenção dos serviços de
educação e saúde representam uma fatia grande da
arrecadação, sendo definida por Piketty como algo em torno
de 10% a 15% (2014, p. 465). A prestação desses serviços
públicos visa possibilitar a igualdade de acesso a tais bens,
sendo necessário considerar que toda criança deve ter acesso
a formação educacional de qualidade, independente de sua
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classe social, e que toda pessoa enferma deve ter acesso a
saúde, por mais necessitada que seja.
Contudo, parece utópica a afirmação de que o Estado
está preparado e apto a prestar todos os serviços essenciais ao
cidadão de forma qualificada e com índices elevados de
satisfação. Ademais, a máquina estatal, devido aos seus
princípios administrativos e legais se torna muito engessada e
com custos operacionais elevadíssimos.
Nessa esteira surge à teoria da terceira via, que indica a
possibilidade de evolução da sociedade para a realização de
suas necessidades. Etzioni, que é um renomado escritor sobre
o tema ressalta que “La Tercera Via es el camino que nos guía
hacia la buena sociedad. Sin embargo, debe reconocerse desde
el principio que la Tercera Vía tiene límites difusos y no
puede considerarse como completamente esculpida”. (2001,
p. 19
Pela ideia comunitarista do autor, onde os indivíduos
têm direitos individuais e responsabilidade para com os
demais membros da sociedade, a boa sociedade está
fundamentada em três fundamentos: Estado, mercado e
comunidade. Dessa forma, a Terceira Via deve buscar o
fortalecimento do Estado, mercado e comunidade, sendo “o
caminho que nos guia para a boa sociedade”. A ideia central é
a de que a comunidade pretende o fortalecimento da boa
sociedade.
Etzioni ainda ensina que “Los investigadores suelen
destacar el papel primario que tienen las comunidades em el
fortalecimiento de los lazos interpersonales, pero rara vez
suelen referirse a la capacidad de las comunidades de
proporcionar uma cultura moral”. (2001, p. 45)
Etzioni refere que os laços comunitários permitem a
satisfação de uma necessidade humana pessoal, e a cultura
moral contribui para o fortalecimento da ordem social,
reduzindo a intervenção estatal no comportamento da
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sociedade. Dessa forma, ao apoiar processos informais nas
comunidades, ao invés de buscar disposições legais, o Estado
conseguirá produzir a alteração de certos comportamentos, o
que reduziria custos da máquina estatal.
Cuando la comunidad se ve envuelta em um diálogo moral, a menudo la
discusión parece, a primera vista, desordenada, divagante e interminable. Sin
embargo, com frecuencia, el diálogo propicia uma genuína reelaboración de
esa cultura moral voluntária sobre qué es lo que la comunidad tolera o
censura. (ETZIONI, 2001, p. 64)

Através do processo de diálogo moral a pessoa
modifica, com frequência, sua conduta, seus sentimentos e
suas crenças. Assim, a partir do momento em que uma
comunidade necessita mudar seu tecido social, os diálogos,
processos morais são fundamentais para poderem gerar as
mudanças que se fazem necessárias nas condutas pessoais e
coletivas. (ETZIONI, 2001, p. 64)
O autor aponta para uma saída à lógica: Estado e
mercado. Nesta fase de mudanças sociais, refere o autor que o
retorno à comunidade seria uma saída para a solução de
muitos dos problemas vividos pela atual sociedade.
La buena sociedad esta constituída por la agrupación de tres companeros de
viaje: gobierno, sector privado y comunidad. Cada uno de ellos refleja y
contribuye a facetas distintas de nuestra condición de seres humanos. Sólo
mediante la contribución de los tres elementos, y no mediante la confrontación
de unos con otros, podemos alcanzar una sociedad que considere a la persona
como un todo, cuestión esencial para tratar a la gente como fin em sí misma.
Estado, mercado y comunidad se diferencian por los distintos papeles que
desempenan, modificables em función de las condiciones sociales. En la buena
sociedad los tres sectores procuran cooperar unos com otros. (ETZIONI,
2001, p. 75)

Assim, refere que a boa sociedade está fundamentada
na atuação conjunta do governo, setor privado e comunidade,
cada um com suas contribuições e características específicas, e
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somente com essa contribuição dos três elementos pode-se
alcançar uma sociedade que considere a pessoa como um
todo, como um fim em si mesma. Conforme referido na
citação acima, “na boa sociedade os três setores procuram
cooperar uns com os outros.”
Sobre a corrupção, Etzioni ressalta que poucas
questões relativas ao equilíbrio entre Estado e mercado são
tão importantes quanto à tarefa de evitar que aqueles que
tenham poder econômico detenham também o poder
político. (2001, p. 92)
Continua em seu texto afirmado que poucas coisas
são mais corrosivas para o futuro da Terceira Via do que a
corrupção das instituições públicas, pois a concentração de
poder se opõe aos preceitos básicos de uma sociedade
democrática de que “todos los miembros son ciudadanos iguales, sea
cual sea su capacidad económica” (ETZIONI, 2001, p. 93).
A confiança é um elemento chave as relações, e se a
confiança social entre o público em geral tem diminuído, a
confiança nos líderes púbicos resulta ser especialmente baixa.
Segundo Etzioni, “o coração da compreensão
comunitária e de justiça é a ideia de reciprocidade: cada
membro de uma comunidade deve algo aos demais e a
comunidade deve algo a cada um de seus membros. (2001, p.
110-111)
Portanto, se percebe que com o estado social e a ideia
de postura positiva do Estado, principalmente com relação a
promoção dos direitos fundamentais de segunda geração,
houve um agigantamento do ente estatal, que assumiu
diversas funções que podem ser chamadas de paternalista.
Tais posturas prestacionais possuem um elevado custo, e o
mercado financeiro internacional muitas vezes acaba por
gerar crises financeiras que desestabilizam as finanças de
qualquer Estado.
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Desta forma, como solução para a redução do
agigantamento estatal, a terceira via surge como uma via
alternativa, como referido por Etzioni, onde o retorno à
comunidade, com uma atuação integrada com o Estado e o
mercado, garantiria a prestação de serviços públicos mais
eficientes, com menor influência do Estado e com custos
reduzidos, possibilitando a otimização dos gastos e resultados.
4 Conclusão
O assunto ainda merece maiores e mais qualificadas
abordagens, entretanto, pode-se perceber a importância do
tema relacionado às políticas públicas e a necessidade de
integração entre os diversos tipos e áreas do conhecimento
para que tais políticas possam realmente significar uma
mudança na vida das pessoas.
Estas políticas públicas formadas através da formação
do conhecimento interdisciplinar e intersetorial representam
um avanço relacionado à sua qualidade e melhoria na
qualidade de vida das pessoas.
Pode-se também perceber que a promoção de
políticas públicas exige um elevando investimento financeiro
do Estado, e que o ente estatal, seja por crises financeiras ou
ausência de recursos não possui condições de arcar com todas
as prestações materiais necessárias para a promoção de tais
políticas públicas.
Desta forma, como possível solução à prestação
ineficiente das políticas públicas e, ainda, o gasto excessivo na
promoção de políticas públicas devido ao agigantamento do
Estado, a terceira via, através da integração entre estado,
mercado e sociedade, se mostra como sendo uma alternativa
eficaz para a solução de políticas públicas ineficientes e
excessivamente dispendiosas aos cofres públicos.
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Portanto, pode-se concluir que a terceira via pode ser
uma alternativa na promoção de políticas públicas mais
eficientes e com menos desperdício de recursos públicos e
maior qualidade, revertendo os serviços e políticas públicas
em reais e significativas melhorias na vida da população.
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