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APRESENTAçãO DA SÉRIE

A Série Perspectivas Jurídicas do Desenvolvimento, que ora se apresenta à 
comunidade acadêmica, foi concebida como um canal de veiculação dos trabalhos 
de conteúdo interdisciplinar que abordam a relação entre o Direito e o Desenvol-
vimento. 

Desenvolvimento é uma temática trabalhada por várias áreas do conhe-
cimento científico, e em especial, pela Economia Política. Pela maturidade dessa 
abordagem clássica, o desenvolvimento adjetivado de econômico adquiriu uma su-
premacia terminológica e conceitual muito grande, que só na contemporaneidade 
é rediscutida, principalmente por força dos estudos que situam a questão do desen-
volvimento para além das fronteiras do econômico, enriquecidos mediante análises 
sociológicas, ambientais, políticas e jurídicas. Em especial no Brasil da atualidade 
os estudos do desenvolvimento estão associados com o alargamento dos Direitos 
Sociais promovido pela Constituição Federal de 1988 e o cenário econômico e 
político do Novo Desenvolvimentismo. A Ordem Econômica Constitucional, com 
as questões estruturais  e de Estado pertinentes, está sendo discutida cada vez mais 
sob o foco da avaliação de eficácia das políticas públicas nacionais, um campo fértil 
para as análises da relação entre o Direito e o Desenvolvimento. 

A relação entre o Direito e o Desenvolvimento, por sua vez, comporta 
alguns sistemas teóricos importantes na literatura recente, já bem definidos e não 
excludentes nesta proposta editorial, como o Direito e Desenvolvimento (Law and 
Development), o Direito ao Desenvolvimento, a Law and Economics, a Análise Ju-
rídica da Política Econômica, dentre outras abordagens presentes e que venham a 
surgir. 

Os organizadores





APRESENTAçãO DA OBRA

O primeiro volume da Série Perspectivas Jurídicas do Desenvolvimento 
aborda a temática específica Direito, Desenvolvimento e Políticas Públicas, estrei-
tamente relacionadas às possibilidades de tratamento e análise do Direito na sua 
relação com o Desenvolvimento.

São apresentados textos que possuem, na sua maioria, vinculações do 
referencial teórico do Desenvolvimento como Liberdade de Amartya Sen, e que 
tratam de aspectos diversos de algumas das mais relevantes políticas públicas deli-
neadas pelo Estado constitucional brasileiro, à exemplo da saúde, educação, cultu-
ra, desenvolvimento regional, a problemática da seca e do seu enfrentamento e a 
segurança pública. Um trabalho mais conceitual no campo da teorização do Direito 
e desenvolvimento é apresentado ao final, com vistas a discussão de novas aproxi-
mações teóricas  do tema.
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As políticas públicas de saúde no Brasil enquanto
instrumentos concretos ao progresso individual e coletivo
da nação: uma análise do direito à saúde à luz da teoria
do  desenvolvimento  como  liberdade  de  Amartya  Sen

Rodrigo César Falcão Cunha Lima de Queiroz

1 INTRODUçãO

São inegáveis as mudanças político-jurídicas instauradas no Estado 
brasileiro mediante a promulgação da Constituição da República Federativa do 
Brasil de 1988, a qual rompeu radical e integralmente com o ordenamento jurídico 
anterior, que se via marcado, até então, pelo autoritarismo proclamado na Emenda 
Constitucional nº 1, de 1969. Nesse diapasão, urge aplaudir a carta constitucional 
vigente, eis que se afigura a principal responsável pela ruptura com o Estado 
totalitário da Ditadura Militar, logrando, outrossim, êxito na criação e consagração 
de um Estado Social de Direito, o qual se vê, ora, marcado com os valores da 
liberdade e da dignidade da pessoa humana.

Por tal motivo, salutar expor que referido Texto Maior de 1988 constitui 
não somente a estruturação desse novo Estado do ponto de vista político-
organizacional e jurídico, preocupando-se e atribuindo especial atenção, além do 
mais, ao rol das liberdades e garantias fundamentais, elenco que representa a proteção 
dos indivíduos face ao Estado, o que confere à Lei Maior o status de Constituição 
Garantia ou Cidadã. Analisando-se, destarte, o teor da Lei Fundamental de 1988, 
extrai-se uma série de direitos e garantias voltados tanto ao disciplinamento e à 
proteção das relações privadas entre os seres, como também, ao resguardo da ordem 
e da liberdade de cada indivíduo diante do poderio estatal.
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Dentre tais liberdades e direitos fundamentais resguardados e garantidos 
pela Carta Magna, merece destaque especial a saúde, que, tendo sido alçada ao 
patamar constitucional mediante uma atitude louvável e inovadora do Constituinte 
de 1988, passara a integrar o rol do mínimo existencial, eis que, dada sua relação 
intrínseca com a dignidade da pessoa humana e com o direito à vida, constitui 
condição necessária para a subsistência do ser humano, assim como, para seu 
desenvolvimento.

Sob este prisma, fundamental explicitar que o Diploma Fundamental 
Pátrio resguardou o direito à saúde em vários de seus dispositivos, devendo-se 
asseverar que o mesmo vem tratado, essencialmente, como um direito fundamental 
social, consoante artigos 5º, I, e 6º, sendo, ainda, como já afirmado, considerado 
um consectário lógico do próprio direito à vida, razão pela qual a preocupação 
maior do Texto Supremo, que não hesitou em defendê-lo sob uma vertente dúplice, 
isto é, garantindo a proteção pelo Estado através de medidas de ação e de omissão, 
ao deixar claro que a saúde é direito de todos e dever do Estado.

A partir daí, surge a preocupação do Estado no sentido da consecução e 
efetivação do direito social à saúde, de forma que aquele passa a ser, inegavelmente, 
o principal ator em matéria de realização da saúde pública, devendo empreender 
uma atuação concomitantemente negativa, haja vista ter o mister de se abster de 
restringir ou inviabilizar desarrazoadamente a saúde do indivíduo, e positiva, tendo 
em mente que ao ente estatal executivo, ou seja, à Administração Pública, fora 
imposto o ônus de garantir, através de prestações, a plena realização do direito à 
saúde, o que o faz por meio de políticas públicas universais e o que pressupõe o 
dispêndio de recursos orçamentários vultosos, dados os altíssimos custos e a difícil 
aquisição dos produtos e serviços médicos.

Nesta linha, devido a essa natureza peculiar em matéria de saúde, merece 
atenção especial tal ônus que recai sobre o Estado no sentido de empreender uma 
atuação positiva direcionada à realização e à universalização do acesso à saúde. Nesse 
momento, emerge a importância das políticas públicas direcionadas à saúde, as 
quais, almejando-se a máxima efetividade do direito à saúde, devem corresponder 
de modo exato às concretas realidades social, econômica e orçamentária brasileiras, 
o que constitui requisito essencial à maior eficiência de tal direito, posto propiciar 
a maximização de sua garantia aos seus beneficiários  simultaneamente à redução 
dos seus custos ao Estado.

Outrossim, faz-se de maior importância, na temática das políticas públicas 
de saúde, o papel recorrente desempenhado pelo Poder Judiciário na consecução 
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e determinação do cumprimento das políticas estabelecidas e não cumpridas pelo 
Executivo, tendo em vista que a eficiência dessas medidas nem sempre é garantida 
na seara administrativa, o que decorre dos mais diferentes motivos. Entre estes, 
merecem destaque: a complexidade das prestações envolvidas; as discussões em redor 
da solidariedade dos entes federativos; e a insuficiência de recursos orçamentários, 
esta, consagradora da cláusula da reserva do possível.

Em vista disso, salutar asseverar que o presente estudo desenvolver-se-á 
à luz de todo esse substrato, focando na realidade brasileira em torno das políticas 
públicas e, consectariamente, na universalização do acesso à saúde e na consecução 
do desenvolvimento, este, objetivo fundamental da nação. Para tanto, parte da ideia 
de saúde como determinante ao desenvolvimento, com fulcro na visão de Amartya 
Sen, passando, em um momento posterior, a uma avaliação pormenorizada e 
estatística da saúde no Brasil. Dessa forma, objetiva-se traçar uma análise crítico-
construtiva da conjuntura pátria, bem como, apreciar o papel desempenhado pela 
legislação, pelas políticas públicas e pelos tribunais em matéria de universalização 
da saúde, enquanto instrumento efetivo ao desenvolvimento nacional.

2 BASES CONCEITUAIS: SAÚDE, POLÍTICA PÚBLICA E 
DESENVOLVIMENTO

Com arrimo no entendimento apresentado e almejando-se a melhor 
exploração da temática em apreço, torna-se essencial iniciar o raciocínio a partir da 
exposição de alguns conceitos fundamentais e de extrema relevância à questão da 
saúde como instrumento ao desenvolvimento, nos termos propostos e delineados. 
Para tanto, tomar-se-ão por premissas as noções de algumas expressões plurívocas, 
de modo a esclarecer os seus exatos limites e sentidos, propiciando-se, pois, o 
melhor direcionamento da pesquisa e a prevenção de maiores confusões durante o 
desenvolvimento da análise, o que se afigura salutar. Nessa perspectiva, fundamental 
destacar os exatos termos das expressões saúde, direito social à saúde, políticas públicas 
e desenvolvimento utilizados de modo recorrente ao longo da apresentação.

Nestes termos, necessário tomar como ponto de partida a própria 
concepção de saúde adotada no presente discurso, devendo-se destacar que 
inúmeras são as teorias a respeito do sentido e do alcance de tal vocábulo ao longo 
da história e da extensão do globo, as quais, a despeito de serem convergentes entre 
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si, variam desde as que restringem a saúde à mera ausência de doenças1 até aquelas 
que englobam os mais vários aspectos humanos.

Sob referido prisma, essencial salientar que, apesar do dinamismo e 
da multiplicidade de conceitos de saúde, o presente estudo se volta a uma ideia 
de saúde mais holística, ampliada e bastante aceita atualmente, compartilhando 
a mais abalizada inteligência da Organização Mundial de Saúde, que, através do 
Preâmbulo de sua Constituição de 19462 e de seu Escritório Regional Europeu3, 
defende que a saúde não se limita à simples ausência de doenças ou enfermidades, 
sendo deveras mais abrangente ao incluir, também, o estado de bem-estar físico, 
mental e social do indivíduo.

Daí, resta claro que o conceito em apreço trata a saúde como um recurso 
humano essencial sem o qual o indivíduo não consegue realizar de forma íntegra 
suas necessidades nem satisfazer suas ambições. Está, destarte, intrinsecamente 
relacionada às condições do indivíduo que permitem o acesso e a realização das 
mais várias liberdades e atividades humanas, a exemplo, entre outras, da: justiça e 
participação sociais, alimentação, educação, habitação, renda, paz, lazer, liberdade, 
emprego etc.

Com base nisso, resta perfeitamente esclarecida e inquestionável a opção 
por tal conceito de saúde, eis que tal noção, porquanto seja a que se afigura a mais 
precisa e apropriada, ainda se mostra condizente com o propósito desenvolvimentista 

1 “Saúde teórica é a ausência de doença [...] então a classificação de estados humanos como saudáveis 
ou doentes é uma questão objetiva, a ser extraída dos fatos biológicos da natureza sem necessidade 
de juízos de valor. Designemos esta posição geral como naturalismo – o oposto do normativismo, a 
visão de que os juízos de saúde são ou incluem julgamentos de valor”, In: BOORSE, Christopher. 
A rebuttal on health. What is disease. Humber J. & Almeder R editores. Nova Jersey: Human Press, 
1997. p. 1-134.
2 “A saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não consiste apenas na ausên-
cia de doença ou de enfermidade. Gozar do melhor estado de saúde que é possível atingir constitui 
um dos direitos fundamentais […]. A saúde de todos os povos é essencial para conseguir a paz e a 
segurança e depende da mais estreita cooperação dos indivíduos e dos Estados”, In: ORGANIZA-
ÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. Constituição da Organização Mundial da Saúde de 22 de julho de 
1946. Disponível em: <http://www.who.int/governance/eb/ who_constitution_en.pdf>. Acesso em: 
18 maio 2013.
3 “A saúde é a medida em que um indivíduo ou um grupo é capaz, por um lado, de realizar aspirações 
e satisfazer necessidades e, por outro, de lidar com o meio ambiente. A saúde é, portanto, vista como 
um recurso para a vida diária, não o objetivo dela; abranger os recursos sociais e pessoais, bem como 
as capacidades físicas, é um conceito positivo”, apud RYFF, Carol D.; SINGER, Burton. The contours 
of positive human health. Psychological Inquiry. v. 9. n. 1. 1998. p. 1-28. p. 28.
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do estudo em comento, haja vista estabelecer a saúde como um requisito essencial da 
participação ativa do ser humano na sociedade e como um pressuposto à condição 
de agente do indivíduo. Dessa maneira, pode-se, preliminarmente, concluir que, 
sem saúde, torna-se inviável a atuação do homem rumo ao desenvolvimento, o que 
antecipa a relação maior entre o acesso à saúde e o progresso, nos termos do que 
restará aprofundado nos tópicos que seguem.

Justamente à luz de tal concepção extensiva de saúde, torna salutar 
discorrer acerca do próprio direito social à saúde, o qual deve ser, ora, tratado e 
interpretado em consonância com toda a inteligência supra, não se limitando, 
assim, à prestação de serviços e medicamentos voltados à simples cura de doenças 
ou enfermidades; torna-se mister uma atuação mais ampla, englobando atividades 
que promovam e maximizem o bem-estar psicossocial e a participação ativa na 
sociedade. Nessa linha, atentando-se a tal pensamento e tomando em consideração 
a complexidade desse instituto jurídico balizador da atuação estatal em matéria de 
saúde, necessário destacar que o direito à saúde, enquanto de cunho social, incumbe 
ao Estado uma atuação negativa, no sentido de não ofender arbitrariamente a saúde 
do particular; e positiva, no tocante ao seu dever de empreender esforços e recursos 
bastantes à efetiva prestação dos serviços, medicamentos e produtos destinados à 
cura e ao tratamento das doenças e enfermidades físicas e, inclusive, psíquicas que 
acometem a população e afetam a existência social apropriada.

De tal entendimento, destarte, emerge a noção e a importância das 
políticas públicas de saúde na consecução do mínimo existencial e da universalização 
do direito e do acesso à saúde4, as quais são tratadas no curso do raciocínio em 
menção como um programa de governo5, isto é, como o instrumento ou meio 
para a efetivação do direito social em apreço, mediante iniciativa de cada um dos 
entes federativos (federal, estadual, distrital ou municipal). São voltadas, assim, à 
realização de objetivos e necessidades específicas de um Estado em redor da área 

4 “Em síntese, a jusfundamentalidade dos direitos sociais se reduz ao mínimo existencial. […] Os di-
reitos sociais máximos devem ser obtidos na via do exercício da cidadania reivindicatória e da prática 
orçamentária, a partir do processo democrático”, In: TORRES, Ricardo Lobo. O direito ao mínimo 
existencial. Rio de Janeiro: Renovar, 2009. p. 80/81.
5 “Política pública é o programa de ação governamental que resulta de um processo ou conjunto de 
processos juridicamente regulados [...] visando coordenar os meios à disposição do Estado e as ativi-
dades privadas, para a realização de objetivos socialmente relevantes e politicamente determinados. 
Como tipo ideal, a política pública deve visar a realização de objetivos definidos, expressando a seleção 
de prioridades, a reserva de meios necessários à sua consecução e o intervalo de tempo em que se es-
pera o atingimento dos resultados”, In: BUCCI, Maria Paula Dallari (coordenação). Políticas públicas: 
reflexão sobre o conceito jurídico. São Paulo: Saraiva, 2006. p. 1-51. p. 39.
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da saúde, devendo, pois, corresponderem à conjuntura concreta e dinâmica da 
região, de modo a alçar e maximizar o desenvolvimento a partir da consecução das 
finalidades dessa atuação prestacional.

Por sua vez, antes de se proceder à análise propriamente dita do assunto, faz-
se necessário, almejando-se uma melhor compreensão e abordagem, a delimitação do 
vocábulo desenvolvimento, dada a plurivocidade existente em redor do termo. Nessa 
linha, o presente estudo ater-se-á à doutrina neodesenvolvimentista6 7 proclamada 
pelo economista indiano Amartya Sen, que, por meio de sua obra Desenvolvimento 
como liberdade, elabora uma concepção de desenvolvimento bastante apropriada à 
temática, eis que é alicerçada, sobretudo, na situação contemporânea concreta de 
países em desenvolvimento, o que confere ao seu pensamento uma correspondência 
enorme com a realidade brasileira.

Nesse prisma, fundamental adiantar que a premissa de desenvolvimento 
veiculada no artigo em questão não se confunde com o mero crescimento econômico, 
sendo, de outra banda, muito mais complexo, abrangente e idôneo, dado que 
o progresso, segundo Amartya Sen, resulta de uma maximização das liberdades 
individuais, as quais são, de modo concomitante, no processo de desenvolvimento, 
meio, dado o caráter instrumental (liberdades instrumentais), e fim, uma vez que 
possuem sentido em si mesmas (enriquecem o homem).

Partindo-se de tais bases terminológicas apresentadas, as quais despertam 
especial relevância à exposição, torna-se propício, ora, o avanço do raciocínio e 
o tratamento específico da realização da saúde pública no Brasil, o que será feito 
com parâmetro na consagração e na otimização do desenvolvimento nacional e 
individual.

6 “[...] o desenvolvimento passa a ser percebido a partir de uma ótica distinta daquela que havia 
marcado a era desenvolvimentista, cuja prioridade absoluta era o crescimento econômico. A tônica do 
debate se desloca para a nova visão do desenvolvimento. Esta necessariamente incorpora as dimensões 
da ética, da equidade e sustentabilidade, três dimensões que se articulam objetivando a construção do 
bem-estar coletivo”, DINIZ, apud GUIMARÃES, Patrícia Borba Vilar. Contribuições teóricas para 
o direito e desenvolvimento. Texto para discussão – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Rio de 
Janeiro: IPEA, 2013. p. 36.
7 “A chave da questão do sistema econômico – e, portanto, também do seu desenvolvimento – está 
na interdependência das atividades sociais, e no estudo de como essa interdependência pode favorecer 
a cooperação e reduzir os possíveis conflitos. Isso é fundamental, especialmente se o objetivo for o de 
direcionar as mudanças em uma sociedade para promover o desenvolvimento”, FIANI apud GUI-
MARÃES, Patrícia Borba Vilar. Contribuições teóricas para o direito e desenvolvimento. Texto para 
discussão – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Rio de Janeiro: IPEA, 2013. p. 30.
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3 EFETIVAçãO DA SAÚDE COMO INSTRUMENTO AO 
DESENVOLVIMENTO

Considerando-se tais substratos expostos, urge, no presente momento, 
analisar e delinear a relação primordial entre a efetivação do direito social à saúde 
no Brasil e a consecução e a maximização do desenvolvimento, nos termos das 
concepções já delimitadas.

Para tanto, necessário retomar a noção de desenvolvimento iniciada, 
adentrando-se, ora, na teoria do desenvolvimento como liberdade, proposta e 
consagrada pelo Nobel da economia Amartya Sen, para quem o progresso resulta 
da expansão de um conjunto intrincado de liberdades humanas, as quais se inter-
relacionam entre si e possibilitam, entre outros, a melhoria das condições de vida 
do indivíduo, a sua maior participatividade na sociedade (compromisso social 
e conferência do status de agente) e, consequentemente, o crescimento do ser 
enquanto particular e, igualmente, na condição de membro da coletividade.

Justamente em tal ponto, extrai-se, nos termos já afirmados, o 
enquadramento dessas liberdades como fins em si mesmas, haja vista as mesmas, 
por si só, já enriquecerem a vida humana e desempenharem suas funções básicas, 
mas também, como instrumentos ou meios à consecução do desenvolvimento, dado 
que, somadas umas às outras, implicam o alargamento da liberdade global e, 
consequente e inevitavelmente, a configuração do progresso.

Voltando-se a essas liberdades subjetivas essenciais à alçada do 
desenvolvimento, as quais são determinantes ao artigo em apreço, Sen8 passa a 
tratá-las como liberdades instrumentais, categoria esta que se subdivide em cinco 
espécies principais: 1) liberdades políticas – referem-se às possibilidades que as 
pessoas têm para decidir as mais variadas questões políticas (direitos políticos 
democráticos: voto, expressão, imprensa, partidos políticos); 2) facilidades 
econômicas – abrangem as potencialidades de utilização dos recursos econômicos 
(intitulamentos econômicos: consumo, produção e troca); 3) oportunidades sociais 
– envolvem disposições sociais em torno da educação, saúde e qualidade de vida 
(políticas públicas); 4) garantias de transparência – materializam-se no dever de 
sinceridade e informação nas interações sociais; 5) segurança protetora – busca a 
garantia de um mínimo de segurança social, impedindo tragédias sociais maiores 

8 SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. Tradução de Laura Teixeira Motta; revisão de Ri-
cardo Doninelli Mendes. São Paulo: Companhia das Letras, 2010. p. 58-60.
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e resguardando os vulneráveis (previdência social, seguro-desemprego, distribuição 
de alimentos, programas assistencialistas em geral).

Extrai-se facilmente que referidas liberdades instrumentais são 
complementáveis e correlacionadas entre si, de forma que umas reforçam e 
asseguram a realização das outras, o que faz com que a observância e maximização de 
tais liberdades reais seja um ponto positivo à estabilidade sociopolítico-econômica. 
Exemplificativamente, salutar destacar que a educação básica e os cuidados com 
a saúde melhoram a qualidade de vida e o bem-estar do ser, aumentando sua 
capacidade de escapar da pobreza e de obter rendimentos maiores; por sua vez, o 
próprio crescimento econômico aumenta os rendimentos privados e possibilita o 
alargamento dos serviços sociais.

Transferindo-se tal pensamento neodesenvolvimentista à realização do 
direito social à saúde e, especificamente à prestação da saúde por meio das políticas 
públicas, verifica-se que claro e indubitável é o papel desempenhado pelo programa 
de atuação estatal rumo ao desenvolvimento nacional. Segundo tal ponto, necessário 
salientar que tal não é o que se extraía daquela visão de desenvolvimento como 
produto do puro crescimento econômico, dado que tal corrente predominante 
no pós-Segunda Guerra concebia a saúde como mera decorrência da riqueza e a 
doença, a seu turno, como um consectário lógico de falhas na estrutura econômica 
de um país.

Constata-se que a saúde prestada positivamente pelo Estado9 se 
enquadra como uma liberdade instrumental do tipo oportunidades sociais, as quais, 
como já sabido, são realizadas por meio das políticas públicas e condicionam o 
desenvolvimento de forma inegável e incontroversa, haja vista propiciarem aos 
indivíduos administrados boas e adequadas condições de sanidade e bem-estar 
físico e psíquico.

Tal processo viabiliza a otimização das potencialidades e intitulamentos 
humanos, o que confere ao homem o status de agente, a possibilidade de persecução 
de suas ambições, assim como e sobretudo, a realização do progresso. Em outras 
palavras e com fulcro no ideal seniano, mister destacar que a saúde permite ao 

9 “Um Estado inteligente na área social não é um Estado mínimo, nem ausente, nem de ações pon-
tuais de base assistencial, mas um Estado com uma ‘política de Estado’, não de partidos, e sim de 
educação, saúde, nutrição, cultura, orientado para superar as graves iniquidades, capaz de impulsio-
nar a harmonia entre econômico e o social”, In: KLIKSBERG, Bernardo. Repensando o Estado para 
o desenvolvimento social: superando dogmas e convencionalismos. Tradução de Joaquim Ozório Pires da 
Silva. São Paulo: Cortez, 1998. p. 88.
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indivíduo o exercício de suas demais liberdades, notadamente a liberdade de 
escolha, haja vista viabilizar a participação do indivíduo na sociedade, permitindo-
lhe a educação, o trabalho, a aferição de rendas, entre outras atividades em estreita 
correlação com a consecução do desenvolvimento.

Não resta qualquer dúvidas acerca do papel da saúde como garantia 
de capacitação das liberdades humanas, de modo que, sendo um consectário dos 
direitos à vida e à dignidade da pessoa, compreende o rol mínimo existencial 
humano, no sentido de que compõe os atributos sem os quais o indivíduo não 
sobrevive e não progride.

A imposição de obstáculos ao acesso e à realização da saúde, seja no 
momento administrativo ou jurisdicional, acarreta um sem número de atrasos 
econômicos, sociais e políticos, porquanto o desenvolvimento de uma nação, em 
todos os seus níveis, pressupõe a qualidade de vida do seu povo. Isto é, para que cada 
um possa colaborar ao progresso, deve, primeiramente, possuir liberdades e estar 
em condições para tanto. Nesse diapasão, despiciendo frisar o papel da saúde e de 
sua garantia pelo Estado através das políticas públicas, haja vista, primordialmente, 
sua essencialidade ao ser humano, no tocante à necessidade de expansão de suas 
liberdades e de minoração das consequências da privação das liberdades.

A partir daí, clara é a concepção de que a efetividade e a universalização 
do direito à saúde são um forte e concreto instrumento ao desenvolvimento 
sociopolítico-econômico do país, uma vez que, almejando-se a consecução da 
igualdade material, o acesso a tratamentos médicos corretos e eficazes exerce um 
importante papel de redução das desigualdades sociais e regionais e de melhoria da 
qualidade de vida, tornando viável, pois, a maximização das liberdades individuais, 
o comprometimento social e a força produtiva do brasileiro, pilares estes que 
constituem o núcleo desenvolvimentista de um país.

Seguindo a mesma linha de raciocínio, a filósofa Martha Nussbaum10, 
discípula de Amartya Sen, vai mais fundo nessa tese de desenvolvimento ao tratar 
das capacidades humanas básicas, as quais foram definidas na obra de Sen como 
determinantes e condicionantes do progresso individual e coletivo. Nesta via, vem 
a pensadora elencar uma relação de tais capacidades humanas básicas, entre as 
quais, são previstas três espécies que se relacionam especificamente com a questão 
da saúde, quais sejam: 1) vida – capacidade de se viver até o término de sua duração 

10 NUSSBAUM, Martha. Creating Capabilities: The Human Development Approach. London: Belk-
nap Press of Harvard University Press, 2011. p. 33.
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normal, de não morrer prematuramente, a ponto de que não valha a pena ser vivida; 
2) saúde corporal – capacidade de ter uma boa saúde, inclusive reprodutiva, de 
nutrição e de ter uma habitação adequada; 3) integridade corporal – capacidade de 
se mover livremente de um lugar para outro, de estar seguro em relação à violência, 
inclusive sexual e doméstica, e de ter oportunidades de satisfação sexual e escolha 
em matéria de reprodução.

A influência de Amartya Sen em relação à conexão umbilical entre a 
saúde e o desenvolvimento resta inegável, ademais, na própria temática do Índice 
de Desenvolvimento Humano – IDH11, índice de aferição do desenvolvimento mais 
preciso, completo e recorrente nos dias atuais, utilizado em substituição à medição 
do progresso por meio do Produto Interno Bruto – PIB, parâmetro este que se 
mostra incompleto e incompatível com o ideal holístico do desenvolvimento, dado 
avaliar somente o campo econômico, deixando de lado a qualidade de vida do ser 
humano.

Fundamental delinear que o IDH, idealizado a partir das colaborações 
do próprio Sen, considera, à aferição de seus valores, a média geométrica entre três 
índices principais12, de forma que o primeiro de tais se liga intrinsecamente à saúde, 

11 “O conceito de desenvolvimento humano nasceu definido como um processo de ampliação das 
escolhas das pessoas para que elas tenham capacidades e oportunidades para serem aquilo que desejam 
ser. Diferentemente da perspectiva do crescimento econômico, que vê o bem-estar de uma sociedade 
apenas pelos recursos ou pela renda que ela pode gerar, a abordagem de desenvolvimento humano 
procura olhar diretamente para as pessoas, suas oportunidades e capacidades. A renda é importante, 
mas como um dos meios do desenvolvimento e não como seu fim. É uma mudança de perspectiva: 
com o desenvolvimento humano, o foco é transferido do crescimento econômico, ou da renda, para 
o ser humano. O conceito de Desenvolvimento Humano também parte do pressuposto de que para 
aferir o avanço na qualidade de vida de uma população é preciso ir além do viés puramente econômico 
e considerar outras características sociais, culturais e políticas que influenciam a qualidade da vida hu-
mana. Esse conceito é a base do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e do Relatório de Desen-
volvimento Humano (RDH) [...] O objetivo da criação do Índice de Desenvolvimento Humano foi 
o de oferecer um contraponto a outro indicador muito utilizado, o Produto Interno Bruto (PIB) per 
capita, que considera apenas a dimensão econômica do desenvolvimento. Criado por Mahbub ul Haq 
com a colaboração do economista indiano Amartya Sen, ganhador do Prêmio Nobel de Economia de 
1998, o IDH pretende ser uma medida geral, sintética, do desenvolvimento humano. [...] Publicado 
pela primeira vez em 1990, o índice é calculado anualmente. […] Aos poucos, o IDH tornou-se refe-
rência mundial. É um índice-chave dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio das Nações Unidas 
e, no Brasil, tem sido utilizado pelo governo federal e por administrações regionais através do Índice 
de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M)”, In: Programa das Nações Unidas para o Desen-
volvimento. Disponível em: <http://www.pnud.org.br/IDH/DH.aspx>. Acesso em: 20 maio 2013.
12 O Índice de Desenvolvimento Humano - IDH corresponde à mensuração de 3 (três) pilares: 1) 
vida longa e saudável (saúde) – medida pela expectativa de vida; 2) acesso ao conhecimento (educa-
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dado se materializar em uma vida longa e saudável, medida por meio da expectativa 
de vida do indivíduo ao nascer.

Exemplo da importância da saúde à efetivação do desenvolvimento é 
extraído a partir de uma simples análise comparativa dos Índices de Desenvolvimento 
Humano – IDH relativos aos países integrantes do bloco dos BRIC13, isto é, Brasil, 
Rússia, Índia e China, segundo dados de 2010 vislumbrados pelo Programa das 
Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD14. Desta feita, em consonância 
com tal exame realizado, o qual passa a avaliar o IDH e, individualmente, cada 
um dos seus três pilares (saúde, educação e renda), percebe-se facilmente que o 
Brasil possui o melhor índice de saúde (0,844), vindo seguido imediatamente pela 
China, fator que se afigura determinante ao desenvolvimento e que, de certa forma, 
maximiza o impuslo desenvolvimentista que vem sendo testemunhado no país, 
alçando o IDH a níveis consideráveis (0,718), ainda que os índices de educação 
(0,663) e renda (0,662) ainda deixem bastante a desejar.

A partir de tal raciocínio, pois, não restam mais quaisquer dúvidas 
acerca do papel da saúde na maximização das liberdades e da consecução do 
desenvolvimento, nos moldes defendidos pelo economista indiano em apreço e à 
luz do novo desenvolvimento, mostrando-se relevante destacar, ainda no âmbito dos 
países do bloco BRIC, alguns indicadores de condições sanitárias e de investimento 
público em saúde, os quais buscam, de certo modo, ir mais a fundo na questão da 
saúde enquanto instrumento ao desenvolvimento.

Segundo dados de 2011 da Organização Mundial da Saúde – OMS15, 
relativamente à fecundidade, à expectativa de vida, à mortalidade e aos gastos com 
saúde pública verificados em cada um desses países BRIC, denota-se que o Brasil 
se encontra em uma situação bastante favorável em relação à Índia, parcialmente 
melhor quando comparado à Rússia16 e emparelhado com a conjuntura chinesa, 

ção) – medido pela escolaridade média e pela expectativa de escolaridade; 3) padrão de vida (renda) 
– medido pela Renda Nacional Bruta (RNB) per capita expressa em poder de paridade de compra 
(PPP) constante, em dólar, tendo 2005 como ano de referência.
13 A não inclusão da África do Sul da análise da tabela se deve, única e exclusivamente, ao fato de que 
os dados remontam ao ano de 2010, momento em que a referida nação ainda não integrava o bloco, 
o que somente veio ocorrer em 2011, por ocasião da III Cúpula.
14 Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD, Informe IDH 2012.
15 World Health Organization – WHO, World Health Statistics 2011.
16 No tocante à Rússia, importante frisar que seu quadro sanitário bastante discrepante e peculiar 
se deve, especialmente, à deterioração das condições de vida no período pós-soviético, momento em 
que houve um retrocesso na expectativa de vida da população russa, o que implicou uma queda de 
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embora a China tenha uma despesa com saúde deveras menor que o panorama 
brasileiro. Nesta vertente, essa diferença maior entre os gastos chineses e brasileiros 
se justifica, sobretudo, pela intensa política social de promoção à saúde da China, a 
qual remonta a uma época bastante anterior à similar brasileira, dado que a saúde 
no país somente se tornara assunto de preocupação e conscientização social nas 
últimas décadas.

Com fulcro em todo esse entendimento de saúde como instrumento 
efetivo ao desenvolvimento e, tendo restado traçado essa breve conjuntura da 
saúde pública brasileira no contexto dos países emergentes, necessário avançar, no 
presente momento, ao estudo da saúde pública prestada efetivamente pelo Estado, 
o que será realizado com vistas a uma análise crítica da eficácia da atuação estatal e 
da consecução do desenvolvimento no plano nacional.

4 DIREITO À SAÚDE NO BRASIL

Em vista do enfoque escolhido, necessário o exame da temática à luz da 
realidade concreta brasileira, haja vista a relevância de um estudo prático à aferição 
da promoção da saúde enquanto instrumento ao progresso. Com isso, proceder-
se-á à avaliação da realização da saúde no Estado brasileiro, o que será feito com 
esteio em argumentos vários e relativos a dois momentos principais de consecução 
da saúde pública: o administrativo e o jurisdicional.

Para tanto, importante a partição do raciocínio em três etapas distintas 
e convergentes entre si, de forma a: iniciar-se com uma visão histórica e estatística 
do direito à saúde enquanto incumbência do Estado; proceder-se, após, à avaliação 
de algumas políticas públicas concretas e contemporâneas, assim como; voltar-se, 
em um terceiro momento, à realização da saúde por meio da atuação jurisdicional 
de controle das políticas públicas, que se legitima ante a inércia da Administração 
Pública perante referido direito social.

expectativa de vida de cerca de 20 anos. De outra banda, apesar desse quadro crítico, referido país 
tem como vantagem o fato de dispor de uma rede de serviços de saúde com boa cobertura pública, 
que remonta ao período soviético e que garante taxas relativamente baixas de mortalidade infantil e 
neonatal. In: NOGUEIRA, Roberto Passos. Perspectivas críticas acerca da relação entre saúde e desen-
volvimento com foco nos páises BRIC. Disponível em: <http://seer.ufrgs.br/AnaliseEconomica/ar ticle/
view/26226/21541>. Acesso em: 20 maio 2013.
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4.1 PANORAMA SANITÁRIO BRASILEIRO: BREVE VISÃO EVOLUTIVA

Mostra-se importante, ora, tratar do acesso à saúde na realidade brasileira, 
o que deve ser feito a partir do delineamento de um breve histórico da saúde 
pública no país, tomando-se por base, pois, uma perspectiva mais recente, isto é, 
que remonta à segunda metade do século XX e vai se estendendo até os dias atuais.

Nessa linha, tendo como ponto de partida e marco inicial os meados 
do século XX, fundamental destacar que tal época se encontrava marcada pelo 
término da Segunda Guerra Mundial, o que foi bastante à mudança de incontáveis 
paradigmas que dominavam o pensamento humano, bem como, o que se mostrou 
determinante ao alcance de rápidos e enormes avanços científico-tecnológicos, 
os quais, de certa forma, garantiram e maximizaram a recuperação das nações 
envolvidas no conflito.

Voltando-se especificamente a tais descobertas e invenções tecnológicas 
e nas ciências em geral, merecem destaque os avanços vislumbrados nas áreas 
relacionadas à saúde e à salubridade do ambiente humano, os quais propiciaram 
uma considerável redução do papel da doenças transmissíveis na estrutura de 
mortalidade e morbidade humanas dos países, acontecimento este que se verificou, 
inclusive, na situação brasileira, em que se constata que tais enfermidades, na grande 
maioria das vezes, deixaram de ser letais, passando a serem facilmente tratadas e 
curadas por meio das novas técnicas médicas e recursos sanitários.

Analisando-se sob esse prisma nacional, isto é, à luz da realidade 
brasileira, extrai-se facilmente que, a partir da década de 1980, apesar dessa redução 
na mortalidade decorrente de doenças infectocontagiosas, nos moldes do que fora 
afirmado supra, houve, de outra banda, um aumento nos índices de mortalidade 
em razão de doenças crônico-degenerativas (diabetes, hipertensão, cardiopatias 
etc), assim como, em virtude de acidentes de transporte e da criminalidade, todos 
estes, enfermidades e problemas que se concentram e acometem, majoritariamente, 
os residentes nas regiões mais industrializadas do país17.

Isso é o que denota, justamente, a profunda e intensa modificação da 
sociedade brasileira em um ínterim bastante recente, posto que os índices de 
mortalidade passaram a ser cada vez mais influenciados pelas vicissitudes decorrentes 
da industrialização e da grande concentração de pessoas nos centros urbanos, onde 

17 Secretaria de Vigilância em Saúde/Ministério da Saúde, 2010.
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se associam os mais graves fatores de risco à saúde, a exemplo dos já destacados e, 
sobretudo, dos estresses físico e psíquico.

Necessário acrescer a tal conjuntura o fato de que, em contraponto a tais 
eventos e índices negativos, duas tendências positivas marcam a saúde no Brasil nas 
últimas décadas: a diminuição das taxas de fecundidade e de mortalidade infantil, as 
quais se associam aos avanços sanitários já mencionados e colaboram efetivamente 
ao processo de maximização do desenvolvimento por meio da garantia da saúde.

O somatório de tais dados e fatores é, em síntese, o que corresponde aos 
resultados, em matéria de saúde, decorrentes do impulso desenvolvimentista que 
ficara conhecido como o milagre brasileiro, segundo o qual, melhores condições de 
vida e, consequentemente, maiores perspectivas de progresso foram inegavelmente 
ofertadas à população, jamais se podendo olvidar, de outra banda, que tal 
movimento também trouxera alguns dos problemas relativos ao crescimento rápido, 
desigual e mal planejado, a depender das regiões do país e dos setores sociais, dada a 
heterogeneidade que marca a nação.

Tendo em vista a complexidade em redor da saúde no Brasil da década de 
1980, o que levou os sanitaristas a crerem que a situação brasileira demandava uma 
atuação estatal mais intensa e efetiva na garantia da saúde18, surgiu a necessidade de 
constitucionali-zação da saúde, o que se deu ao arrepio do pensamento neoliberal. 
Tal, pois, foi justamente o que se alcançou com a promulgação da Constituição da 
República Federativa de 5 de outubro de 1988, momento em que se alçara o direito 
à saúde não somente a uma perspectiva constitucional, mas sim e sobretudo, ao 
patamar dos direitos e garantias fundamentais, mais especificamente, ao viés dos 
direitos sociais, que, como já tratados, atribuem ao Estado uma atuação dúplice, 
isto é, negativa e positiva.

A nova ordem constitucional inaugura um momento em que o Estado é 
incumbido de exercitar um papel concreto e determinante na promoção da saúde, 
dado que este direito social passa a ser, conforme redação do artigo 196 da Carta 

18 “A formação da proposta de reforma política de saúde se deu a partir de meados da década de 70, 
pela articulação de um movimento político-ideológico por uma reforma sanitária, vista como parte 
integrante de um processo mais amplo de democratização. Esse movimento envolveu a construção 
teórica de um modelo de compreensão dos determinantes sociais da saúde e um conjunto de ações 
estratégicas visando à divulgação de ideias, à articulação de pessoas e organizações e à ocupação de 
espaços institucionais para a experimentação de projetos inovadores como mecanismo de constituição 
de uma alternativa à política vigente”, In: MENICUCCI, Telma Maria Gonçalves. Público e Privado 
na Política de Assistência à Saúde no Brasil: atores, processos e trajetória. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2007. 
p. 168.
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Maior, direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 
econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 
universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Afigura-se inegável o cunho neodesenvolvimentista do direito social à 
saúde brasileiro, de maneira que o mesmo se encontra em profunda relação com a 
teoria de desenvolvimento como liberdade de Amartya Sen, haja vista se enquadrar, 
conforme lições da Carta de Ottawa de 1986 da Organização das Nações Unidas 
- ONU19, como condição necessária ao alcance de um amplo desenvolvimento 
(pessoal, social e econômico), sendo, portanto, um recurso essencial para a vida e, 
concomitantemente, uma capacidade individual com potencialidade e dever de ser 
aprimorada.

A partir da constitucionalização da saúde e do ônus desta decorrente de 
uma atuação positiva pelo Estado, mister asseverar que o país vem, nas últimas 
décadas, experimentando uma melhora considerável no nível de saúde medido 
pela mortalidade proporcional, isto é, por idade, o que denota uma redução da 
mortalidade entre menores de um ano e aumento na proporção de óbitos na faixa 
dos 50 anos em diante, o que reflete o aumento concreto da longevidade e a redução 
proporcional dos índices de morte nas faixas etárias menores de 20 anos. Além 
disso, importante destacar que constitui um outro avanço recente a redução das 
causas de morte mal definidas, o que retrata a melhoria nos sistemas de captação de 
informação e de diagnóstico médico.

Toda essa evolução em sede de saúde possui uma influência direta na 
redução da mortalidade genérica no Brasil, a qual representou uma redução de 

19 “Promoção da saúde é o nome dado ao processo de capacitação da comunidade para atuar na me-
lhoria de sua qualidade de vida e saúde, incluindo uma maior participação no controle deste processo. 
Para atingir um estado de completo bem-estar físico, mental e social os indivíduos e grupos devem 
saber identificar aspirações, satisfazer necessidades e modificar favoravelmente o meio ambiente. A 
saúde deve ser vista como um recurso para a vida, e não como objetivo de viver. Nesse sentido, a 
saúde é um conceito positivo, que enfatiza os recursos sociais e pessoais, bem como as capacidades 
físicas. Assim, a promoção da saúde não é responsabilidade exclusiva do setor saúde, e vai para além 
de um estilo de vida saudável, na direção de um bem-estar global. [...] As ações de promoção da saúde 
objetivam reduzir as diferenças no estado de saúde da população e assegurar oportunidades e recur-
sos igualitários para capacitar todas as pessoas a realizar completamente seu potencial de saúde”, In: 
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Carta de Ottawa da Primeira Conferência Internacional 
sobre Promoção da Saúde, de novembro de 1986. Disponível em: <http://bvsms.saude.gov.br/ bvs/pu-
blicacoes/carta_ottawa.pdf>. Acesso em: 25 maio 2013.
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11,1% entre 1980 e 2001, passando, pois, de 6,3 para 5,6 por mil habitantes20, no 
período. Deste modo, fundamental verificar que todos esses resultados apontam um 
grande avanço na questão da saúde no país, o que deve ser atribuído, notadamente, 
a diversos fatores, merecendo destaque entre tais: a preocupação constitucional 
mais itinerante e envolvida na realidade brasileira; a maior atuação do Estado, a 
partir de políticas públicas mais eficientes e abrangentes; e o progresso nos mais 
variados campos do conhecimento, a exemplo da tecnologia e da medicina, setores 
estes que estão intrinsecamente relacionados à saúde.

Salutar asseverar que esta conjuntura não é, em todo, positiva. Em outras 
palavras, essencial explicitar que a mencionada melhoria nas condições e no acesso 
à saúde ainda não se verifica de forma homogênea em todo o território nacional. 
Pelo contrário, as variações e desigualdades sociais e regionais ao longo da extensão 
territorial pátria ainda se mostram um dos principais óbices à plena realização e 
efetivação da saúde no Brasil. Nessa linha, fundamental destacar que, enquanto nas 
regiões Norte e Nordeste os óbitos decorrentes de doenças infecciosas, perinatais 
e mal definidas tiveram uma representatividade maior, nas regiões Sul e Sudeste 
foram as mortes provenientes de doenças do aparelho circulatório, respiratório e 
neoplasias que apresentaram maior proporção, tendo a região Centro-Oeste, por 
sua vez, ocupado uma posição mais equilibrada e intermediária entre tais.

Com isso, torna-se bastante clara e inquestionável a ideia de que o acesso 
à saúde, apesar de constitucionalizado e de seu âmbito concebidamente universal, 
ainda não se mostra acessível à totalidade da população brasileira, de forma que 
inúmeras são as privações em sua prestação a uma grande parte dos indivíduos, 
sobretudo àqueles que constituem vítimas das desigualdades sociais e regionais.

Entretanto, apesar de tais desafios, não há que se negar que as políticas 
públicas implantadas e empreendidas vêm desempenhando um papel determinante 
rumo à efetivação do direito à saúde no Brasil, o que se dá, sobretudo, em favor 
das classes sociais mais necessitadas, as quais são, igualmente, as mais numerosas, 

20 BRASIL. Saúde Brasil 2004 – Uma análise da situação de saúde. Capítulo 3 – Evolução da morta-
lidade no Brasil. Brasília: Ministério da Saúde, 2004. p. 87.
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esquecidas e excluídas21 22. Neste sentido e conforme dados do Ministério da 
Saúde23, fundamental salientar que progressiva é a importância da saúde prestada 
pelo Estado à medida em que se vai estratificando a sociedade e passando a se 
analisar as classes mais humildes e mais necessitadas, setores da sociedade estes que 
não podem arcar com consultas particulares ou planos de saúde privada.

Em outras palavras, constata-se claramente, ao passo em que se diminui 
a renda per capita, uma redução gradual do atendimento privado à saúde e uma 
consectária e enorme ascensão no recurso aos centros ou postos de saúde públicos. 
Tais fatores, portanto, denotam a imprescindibilidade das políticas públicas, 
as quais devem ser voltadas às reais necessidades da população e à concreta 
conjuntura nacional, com vistas a se alçar a efetivação do acesso universal à saúde, 
a redução das desigualdades sociais e regionais em matéria de tratamento médico e, 
consequentemente, o desenvolvimento.

4.2 DIREITO À SAÚDE E ALGUMAS POLÍTICAS PÚBLICAS POSITIVAS

Com arrimo em toda a conjuntura exposta acerca da saúde no Brasil, 
afigura-se fundamental proceder, no presente momento, à análise de algumas das 
principais políticas públicas de saúde empreendidas no âmbito nacional, de modo 
a se viabilizar o endereçamento dos maiores avanços vislumbrados e do foco da 
atuação estatal na consecução do direito à saúde, assim como, de outra banda, a 
se destacar os maiores desafios e problemas enfrentados no que concerne aos mais 
diversos assuntos sanitários brasileiros.

A enorme variedade de políticas empreendidas pelo Ministério da Saúde, 
como forma de garantir uma prestação de serviços, medicamentos e tratamentos 

21 “[...] a exclusão social pode ser entendida como uma acumulação de fenômenos convergentes que 
se traduzem em rupturas sucessivas despoletadas no centro da economia, da política e da sociedade, 
e vão afastando e ou diminuindo o estatuto de pessoas, grupos, comunidades e territórios em relação 
aos centros de poder, aos recursos e aos valores dominantes”, In: ESTIVILL, Jordi. A face não reco-
nhecida da sociedade. O debate conceptual sobre a exclusão social na Europa e na América Latina. 
Conceitos e Dimensões da Pobreza e da Exclusão Social: Uma abordagem transnacional. Ijuí: Unijuí, 
2006. p. 120. 
22 “A instituição exclusiva de sistemas públicos para os pobres leva, inexoravelmente, a um subfinan-
ciamento desses sistemas (Londoño e Frenk, s/data; Hsiao, 1994). A razão é simples: os pobres, em 
geral, não conseguem se posicionar adequadamente na arena política e apresentam custos de organiza-
ção muito altos; em consequência, dispõem de baixa capacidade de articulação de seus interesses e de 
vocalização política”, In: BRASIL. SUS: avanços e desafios. Brasília: CONASS, 2006. p. 58.
23 Secretaria de Vigilância em Saúde/Ministério da Saúde, 2010.
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de saúde cada vez mais efetiva e abrangente, no sentido da universalização de sua 
garantia à população. Neste ponto, as políticas implantadas são fundamentais, 
denotando as reais diretrizes da atuação estatal em sede de saúde pública e guiando 
toda a realização das políticas públicas em espécie, também denominadas programas 
de saúde, os quais, como visto, representam a verdadeira atuação estatal rumo à 
concreção do direito social à saúde.

Dada a amplitude de tais diretrizes estatais e considerando-se o enfoque 
do presente trabalho, necessária a limitação à mera menção das mesmas, dado 
que o aprofundamento será conferido à exposição de alguns programas concretos 
de saúde pública. Nestes termos, merecem destaque como políticas genéricas do 
Ministério da Saúde, entre outras, as: Política Nacional de Promoção da Saúde; 
Política Nacional de Atenção Básica; Política Nacional de Medicamentos; Política 
Nacional de Alimentação e Nutrição; Política Nacional de Atenção às Urgências e 
Emergências; Política Nacional de Saúde da Mulher; Política Nacional da Pessoa Idosa; 
Política Nacional de Saúde Bucal.

Inegável é a variedade e a amplitude das políticas nacionais de saúde, as 
quais ditam as premissas gerais no tocante ao acesso e à realização da saúde, o que 
denota a preocupação maior do Poder Público em matéria de universalização do 
acesso à saúde e o que se apresenta como um reflexo da louvável constitucionalização 
do direito à saúde, já tratada. Nessa toada, imprescindível avançar, ora, à breve 
análise de alguns dos programas de saúde mais frequentes e relevantes à consecução 
da saúde, o que contribui à compreensão e ao enriquecimento do estudo em análise. 

4.2.1 Programa de Saúde da Família – PSF

O Programa de Saúde da Família constitui uma iniciativa decorrente 
da Política Nacional de Atenção Básica supramencionada, sendo responsável 
pela formação de equipes multiprofissionais em unidades básicas de saúde, estas, 
responsáveis pelo acompanhamento de um número definido de famílias (não 
podendo exceder 4.000 habitantes), em uma área geográfica delimitada. Sua atuação 
envolve uma gama de ações de promoção da saúde; de prevenção, recuperação e 
reabilitação de doenças e agravos mais frequentes; assim como, de manutenção da 
saúde.

A partir de uma análise estatística, verifica-se que o Programa de Saúde da 
Família, instaurado em 2002, tem alçado resultados bastante positivos. Tal é o que 
resta claro uma vez que, atualmente, o PSF já atende a 5.283 municípios brasileiros, 
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de um total de 5.570, cobrindo, inclusive, mais de 55,12% da população brasileira, 
o que totaliza uma suficiência de atendimento médico e farmacológico a mais de 
106.887.064 habitantes24.

4.2.2 Unidades de Prontoatendimento – UPA 24 horas

O Programa de Unidades de Prontoatendimento decorre da Política 
Nacional de Atenção às Urgências e Emergências e envolve a criação de estruturas 
de complexidade intermediária entre as Unidades Básicas de Saúde e as portas 
de urgências hospitalares. Consistem em unidades de atendimento médico 24 
horas, com estrutura médico-hospitalar avançada e simplificada, com cobertura 
de aparelhos de Raios-X, pediatria, eletrocardiografia, laboratórios clínicos e 
leitos. Voltam-se a diagnóstico, tratamentos e procedimentos médicos simples, 
almejando-se uma prestação eficiente e rápida, como também, a diminuição das 
filas dos prontos-socorros dos hospitais.

Atualmente, o país já conta com mais de 274 Unidades de Pronto-
Atendimento em funcionamento, espalhadas ao longo do país e situadas em locais 
estratégicos das redes de atenção de urgências. Neste sentido, necessário frisar, ainda, 
que, em tais localidades providas de UPA, os resultados são deveras vantajosos, haja 
vista que 97% dos casos destinados às UPAs são solucionados na própria unidade, 
não sendo necessário o encaminhamento do paciente a outros centros hospitalares 
ou a prontos-socorros. Por sua vez, além dessas unidades em funcionamento, ainda 
há 602 UPAs em execução, o que denota a existência de esforços concretos rumo à 
consagração e à máxima eficiência de tal programa25.

4.2.3 Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU 192

Assim como as UPAs, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 
também decorre da Política Nacional de Atenção às Urgências e Emergências, 
correspondendo à prestação de serviços de primeiros-socorros no local, de 
salvamento e resgate e de remoção de vítimas de acidentes, tudo isto, no menor 
tempo possível e com vistas ao direcionamento do indivíduo ao serviço hospitalar 
mais próximo e adequado. O SAMU 192 propõe um modelo de assistência 

24 Departamento de Atenção Básica/Secretaria de Atenção à Saúde/Ministério da Saúde. Disponível 
em: <http://189.28.128.178/sage/>. Acesso em: 28 maio 2013.
25 DA/Secretaria de Atenção à Saúde/Ministério da Saúde. Disponível em: <http://189.28.128.178/
sage>. Acesso em: 28 maio 2013.
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padronizado que opera através do acionamento da Central de Regulação das 
Urgências e envolve uma prestação organizada que se estende até a liberação da 
vítima ou seu encaminhamento aos serviços de saúde adequados.

Atualmente, em 2013, o Serviço em análise abrange uma cobertura de 
69,76% da população brasileira, envolvendo, pois, mais de 135.308.942 habitantes 
e alcançando 2.488 municípios. Contudo, comparativamente ao ano de 2012, 
verifica-se que a abrangência do SAMU 192 não vem se mostrando satisfatória, 
dado uma regressão no atendimento ofertado, eis que no ano passado, a cobertura 
englobava 70,39% da população e 2.528 municípios26.

4.2.4 Assistência Farmacêutica e Dispensação de Medicamentos

O Programa de Assistência Farmacêutica e Dispensação de Medicamentos 
é uma iniciativa da Política Nacional de Medicamentos, voltando-se à prestação de 
uma distribuição de medicamentos com segurança, eficácia e baixo custo. Envolve 
a disponibilização de medicamentos considerados de fornecimento universal e 
gratuito, os quais constam nas listas de dispensação obrigatória e podem ser: fármacos 
essenciais, considerados prioritários para o tratamento das doenças mais prevalentes 
(constantes do RENAME – Registro Nacional de Medicamentos Essenciais); 
ou remédios excepcionais, considerados os medicamentos de alto custo e de baixa 
incidência, os quais consomem 1/3 dos recursos previstos à implementação da 
política de acesso a medicamentos27.

Referido programa representa um dos maiores esforços do Estado no 
sentido do cumprimento de sua missão constitucional de universalização do 
acesso à saúde, dada a disponibilização, pelo SUS, dos mais variados e complexos 
medicamentos, os quais alçam preços altos e os mais custosos dispêndios pelo Poder 
Público. Sua abrangência vem aumentando a cada ano, o que decorre da ampliação 
da relação dos remédios disponibilizados, assim como, do fornecimento a um 
número cada vez maior de beneficiários. Contudo, apesar de tudo isso, o maior 
número de registros de omissões estatais no tocante à saúde pública ainda reside no 

26 Coordenação Geral de Urgência e Emergêncis/Secretaria de Atenção à Saúde/Ministério da Saúde. 
Disponível em: <http://189.28.128.178/sage/>. Acesso em: 28 maio 2013.
27 SABINO, Marco Antonio da Costa. Quando o Judiciário ultrapassa seus limites constitucionais e 
institucionais. O caso da Saúde. In: GRINOVER, Ada Pellegrini. O controle jurisdicional de políticas 
públicas. Coordenação de Ada Pellegrini Grinover e Kazuo Watanabe. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 
2013. p. 366/371.
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fornecimento farmacológico, o que motiva um sem número de demandas judiciais, 
nos termos do que será analisado no tópico seguinte.

4.3 CONTROLE JURISDICIONAL DAS POLÍTICAS PÚBLICAS
DE   SAÚDE

Seguindo o tratamento das políticas públicas de saúde, imprescindível 
tratar, ora, do papel subsidiário desempenhado pelo Poder Judiciário em matéria 
do controle e execução das políticas públicas, eis que, como já mencionado, ante 
a inércia da Administração Pública no efetivo cumprimento dos programas de 
realização dos direitos sociais, a seara jurisdicional se afigura o órgão competente e 
incumbido da determinação de realização das políticas já criadas e não efetivadas, 
dado, sobretudo, o viés obrigatório e a eficácia imediata dos direitos sociais.

De início, torna salutar destacar a legitimidade e a importância de tal 
intervenção judicial em matéria de políticas públicas, ainda que parcela considerável 
dos juristas, entre outras arguições, reputem tal controle como sendo uma intromissão 
judiciária na esfera de competência do Poder Executivo, isto é, uma ofensa aos 
princípios da separação dos poderes e da república, argumento este que, adiante-se, 
não goza de qualquer respaldo constitucional, legal ou jurisprudencial2829.

Tal é o que resta justificado a partir do simples argumento de que a 
atuação jurisdicional, neste sentido, limita-se à determinação do cumprimento 
das políticas públicas já estabelecidas, não inovando, pois, na ordem jurídica30. Além 

28 “Como toda atividade política (políticas públicas) exercida pelo Legislativo e pelo Executivo deve 
compatibilizar-se com a Constituição, cabe ao Poder Judiciário analisar, em qualquer situação, e des-
de que provocado, o que se convencionou chamar de ‘atos de governo’ ou ‘questões políticas’, sob o 
prisma do atendimento aos fins do Estado”, In: CANELA JÚNIOR, Oswaldo. A efetivação dos direitos 
fundamentais através do processo coletivo: um novo modelo de jurisdição. Inédito. Tese (Doutorado) – 
Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, SP. Orientador: Kazuo Watanabe. 2009.
29 “De fato, não se aplica o princípio da separação dos poderes para justificar o desrespeito aos 
direitos fundamentais, pois o seu objetivo é exatamente a garantia desses direitos. O princípio da 
tripartição de funções deve ser interpretado de acordo com os seus fins: a proteção contra excessos de 
poder, a garantia dos direitos fundamentais e a especialização dos agentes públicos”, In: AZEVEDO, 
Isabel Cristina Brandão de. Controle judicial de políticas públicas. Revista da ESMA-PB. Ano I, n. 1. 
João Pessoa/PB, 2010. p. 260.
30 “[...] O Poder Judiciário não tem o condão de ‘make public choices’, mas pode e deve assegurar 
aquelas escolhas públicas já tomadas por estes veículos, notadamente os insertos no Texto Político, 
demarcadores dos objetos e finalidades desta República Federativa. [...] quando não efetivadas [as po-
líticas públicas], dão ensejo à legítima persecução republicana para atendê-las administrativa, legisla-
tiva e jurisdicionalmente”, In: LEAL, Rogério Gesta. O controle jurisdicional de políticas públicas no 
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disso, ainda se deve levar em conta a preponderância da questão constitucional que 
atribui a prestação universal da saúde à esfera governamental, dispositivo este que, 
a despeito de possuir um caráter programático, não pode ser convertido em uma 
mera promessa constitucional, sob pena de inefetividade da norma constitucional e 
da configuração de uma infidelidade governamental31.

Com base nisso, o Judiciário se mostra legítimo e competente ao 
julgamento e à ordenação do cumprimento das políticas públicas de saúde, avaliando 
questões como: a solidariedade entre os entes federativos; a reserva do possível, 
cláusula exculpante da negativa da atuação estatal, alicerçada na demonstração da 
falta de recursos orçamentários à efetivação das prestações sanitárias envolvidas; 
assim como, em contraponto, o rol mínimo existencial, que, nas linhas do já 
disposto supra, engloba a saúde e representa as condições humanas sem as quais o 
ser humano não sobrevive nem se desenvolve.

Surge assim, pois, a partir de negativa estatal, um conflito marcado, 
de um lado, pelo direito constitucionalmente garantido à saúde e consagrador 
do mínimo existencial, no sentido de que aos indivíduos devem ser asseguradas 
condições básicas de dignidade, e, de outra banda, a teoria da reserva do possível, 
construção alemã criada em contexto bastante distinto do acesso à saúde32 e que 
vem sendo invocado indistinta e abstratamente pela administração pública como 
mecanismo de isenção da atuação estatal nesse ponto peculiar33.

Analisando os valores, princípios e regras envolvidos na questão do 

Brasil: possibilidades materiais. Jurisdição e direitos fundamentais: anuário 2004/2005. Coordenação 
de Ingo Wolfgang Sarlet. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005. p. 173/174.
31 “Disso tudo surge uma inarredável conclusão: qualquer tipo de ação – coletiva, individual com 
efeitos coletivos ou meramente individual – pode ser utilizada para provocar o Poder Judiciário a 
exercer o controle e a possível intervenção em políticas públicas”, In: GRINOVER, Ada Pellegrini, 
apud ZANETI JÚNIOR, Hermes. Curso de direito processual civil – processo coletivo. 4. ed. Salvador: 
Jus Podivm, 2009. p. 125.
32 A cláusula da reserva do possível surgiu na Alemanha em 1972, em uma decisão do Tribunal Consti-
tucional Federal que, discutindo a constitucionalidade da limitação de vagas nas universidades públi-
cas, decidiu pela impossibilidade de se exigir do Estado o acesso indiscriminado de toda a população 
ao ensino universitário.
33 “[...] é certo que as limitações vinculadas à reserva do possível não são, em si mesmas, necessaria-
mente uma falácia. O que tem sido, de fato, falaciosa é a forma pela qual muitas vezes a reserva do 
possível tem sido utilizada entre nós como argumento impeditivo da intervenção judicial e desculpa 
genérica para a omissão estatal no campo da efetivação dos direitos fundamentais, especialmente de 
cunho social”, In: SARLET, Ingo Wolfgang; BENETTI TIMM, Luciano. Direitos fundamentais, or-
çamento e “reserva do possível”. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008. p. 32.
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descumprimento de tais prestações estatais, o Judiciário resolve as questões 
litigiosas34 em matéria de consecução da saúde pelo Estado, o qual muitas vezes não 
se desincumbe do ônus de comprovação da concreta indisponibilidade de recursos 
destinados à saúde nem, tampouco, logra êxito em atribuir a respectiva prestação 
como sendo responsabilidade de outro ente federativo, que, como é sabido, não 
merece guarida, dada a solidariedade dos mesmos em matéria de realização da 
saúde pública.

Mostra-se salutar o desempenho da função jurisdicional de controle 
e determinação das políticas públicas de saúde, de forma a se evitar abusos pela 
administração pública e a se garantir aos indivíduos condições de vida dignas e 
condizentes com o progresso, o que se sobrepõe e deve prevalecer sobre o interesse 
público secundário35, dado que a consecução do mínimo existencial representa o 
verdadeiro e soberano interesse público.

À luz disso, decorre, sobretudo, a circunstância de que a imposição de 
obstáculos ao acesso à saúde, notadamente no momento administrativo e pré-
judicial, acarreta um sem número de atrasos econômicos e sociais, porquanto o 
desenvolvimento de uma nação, em todos os seus níveis, pressupõe a qualidade 
de vida de seu povo, no sentido de que, para que cada um possa colaborar ao 
progresso, deve, primeiramente, estar em condições para tanto.

34 “Não se mostrará lícito, no entanto, ao Poder Público, em tal hipótese - mediante indevida mani-
pulação de sua atividade financeira e/ou político-administrativa - criar obstáculo artificial que revele 
o ilegítimo, arbitrário e censurável propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar o estabelecimen-
to e a preservação, em favor da pessoa e dos cidadãos, de condições materiais mínimas de existên-
cia. Cumpre advertir, desse modo, que a cláusula da “reserva do possível” - ressalvada a ocorrência 
de justo motivo objetivamente aferível - não pode ser invocada, pelo Estado, com a finalidade de 
exonerar-se do cumprimento de suas obrigações constitucionais, notadamente quando, dessa conduta 
governamental negativa, puder resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitu-
cionais impregnados de um sentido de essencial fundamentalidade”, In: BRASIL. Supremo Tribunal 
Federal. ADPF n. 45. Relator Ministro Celso de Mello. Brasília, 12 dez. 2006.
35 “Resgatando a antiga bipartição do interesse público em primário e secundário, […] Barroso iden-
tifica o primeiro como ‘a razão de ser do Estado e sintetiza-se nos fins que cabe a ele promover: justiça, 
segurança e bem-estar social’. Já o segundo é caracterizado como ‘o interesse da pessoa jurídica de 
direito público que seja parte em uma determinada relação jurídica’. […] É ele próprio quem explica: 
‘o interesse público primário consiste na melhor realização possível, à vista da situação concreta a ser 
apreciada, da vontade constitucional, dos valores fundamentais que ao intérprete cabe preservar ou 
promover’”, In: BINENBOJM, Gustavo. Uma teoria do direito administrativo: direitos fundamentais, 
democracia e constitucionalização. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p. 101.
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De extrema importância o controle jurisdicional subsidiário das políticas 
públicas de saúde, o qual se mostra inegável rumo à efetivação do referido direito 
social e, consequentemente, em direção ao desenvolvimento, eis que, ao decidir 
pela solidariedade entre os entes federativos no cumprimento da saúde, bem 
como, pela supremacia do mínimo existencial sobre a alegada reserva do possível36, 
referida esfera do poder dá um passo decisivo em matéria de universalização do 
acesso à saúde, o que, indubitavelmente, colabora à maximização das liberdades 
individuais e à consagração do status de agente do ser humano, viabilizando o 
progresso individual e, consequentemente, o coletivo, tendo em vista o caracteres 
participativo e gregário do ser humano.

5 POSITIVAçãO DO DIREITO À SAÚDE NO BRASIL

Nas linhas do raciocínio esboçado nos parágrafos anteriores, faz-se 
importante, ora, o tratamento do direito social à saúde e de suas respectivas políticas 
públicas à luz do Texto Constitucional e da legislação infraconstitucional brasileira, 
a fim de se traçar um panorama mais concreto e real acerca do direito à saúde no 
prisma pátrio. Dessa feita, necessário se ater, apenas, a uma análise mais superficial 
da temática, haja vista a enorme abrangência da legislação brasileira acerca das 
questões de saúde pública, fator que denota a preocupação maior do Poder Público 
com a efetivação e a real universalização do direito social à saíde.

É de extrema relevância a divisão da presente análise em dois momentos 
distintos, de modo que tomar-se-á como ponto de partida a positivação da saúde na 
Constituição Federal de 1988, até se alcançar, posteriormente, uma breve exposição 
do tratamento conferido à saúde pela legislação infraconstitucional.

5.1 A CONSTITUIÇÃO FEDERAL E A PROTEÇÃO DA SAÚDE

Voltando-se ao prisma constitucional, mister iniciar o estudo partindo 
do próprio preâmbulo constitucional, o qual, apesar de não gozar de uma força 
normativa concreta, constitui importante diretriz constitucional e instrumento 

36 De acordo com a doutrina de George Marmelstein Lima, o Poder Judiciário somente deve dar 
guarida à cláusula da reserva do possível, permitindo a omissão estatal no cumprimento das políticas 
públicas, quando as prestações forem desproporcionais ou desarrazoadas. Em outras palavras, na hi-
pótese em que, casuísticamente, ficar comprovada a prevalência dos danos sobre os benefícios ocasio-
nados pela medida, ficaria admitida a restrição de um direito fundamental em razão de outro. Apud 
AZEVEDO, Isabel Cristina Brandão. Controle judicial de políticas públicas. Revista da ESMA-PB. 
Ano I, n. 1. João Pessoa, 2010. p. 265.
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de integração e interpretação da norma constitucional. Neste momento, pois, 
tomando-se como base o teor preambular da Carta Magna vigente37, já se denota, 
indiretamente, a grande preocupação do Constituinte com a questão da saúde, 
posto ter proclamado a garantia de exercício dos direitos sociais e individuais, assim 
como, da liberdade, do bem-estar, do desenvolvimento e da igualdade, todos estes, 
intrinsecamente ligados à realização da saúde, consoante toda inteligência supra.

Por sua vez, na mesma linha do introito da Carta Constitucional pátria, 
apresentam-se os princípios fundamentais do Estado Democrático de Direito 
brasileiro, no sentido da consagração do acesso à saúde. Tal é o que ocorre uma vez 
que constitui fundamento republicano38, nos moldes do artigo 1º da CF, a própria 
dignidade da pessoa humana, a qual, estando abrangida no rol mínimo existencial, 
possui uma enorme área de intersecção com os direitos à saúde e a vida. De outra 
banda, o próprio artigo 3º enquadra como objetivos fundamentais da República o 
desenvolvimento nacional e a promoção do bem de todos, sem precoceitos39, valores que 
constituem os cernes do direito à saúde e do núcleo desenvolvimentista brasileiros.

Um dos momentos nodais da proteção constitucional ao direito a saúde 
reside no importantíssimo título dos direitos e garantias fundamentais, setor que 
representa a verdadeira proteção dos indivíduos face ao poderio e à dominação 
estatais e conferem à Constituição o status de Carta Garantia ou Cidadã, sendo, 
pois, um modelo global de proteção dos direitos. Nesse prisma, destacam-se os 
próprios: artigo 5º, caput, ao denotar a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, 
à igualdade40; artigo 6º, no momento em que expressamente prevê a alçada da 

37 Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para ins-
tituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a 
liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos 
de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprome-
tida, na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob 
a proteção de Deus, a seguinte CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL.
38 Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municí-
pios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: 
[...] III – a dignidade da pessoa humana.
39 Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: [...] II – garantir 
o desenvolvimento nacional; [...] IV – promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, 
sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.
40 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasi-
leiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, 
à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...].
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saúde ao patamar dos direitos sociais41; assim como, o próprio artigo 7º, incisos IV e 
XXII, ao consagrar a proteção à saúde e às necessidades vitais básicas como direitos dos 
trabalhadores urbanos e rurais42.

Avançando em matéria de organização do Estado, testemunha-se o 
tratamento da saúde em dois momentos distintos. O primeiro de tais se resume 
aos artigos 23 e 24 da Constituição Federal, quando tais dispositivos tratam, 
respectivamente, da competência comum para cuidar da saúde e assistência 
pública43 e da competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal 
para legislar sobre proteção e defesa da saúde44. A seu turno, o segundo momento se 
refere justamente às possibilidades de intervenção federal nos Estados e no DF45 e de 
intervenção nos Municípios46, inscritas nos artigos 34 e 35, nos casos de inaplicação 
do mínimo das receitas tributárias nas ações e serviços públicos de saúde.

Além disso, dado o cunho social do direito à saúde, verifica-se que 
sua proteção constitucional maior vem elencada no título da ordem social, mais 
precisamente no capítulo da seguridade social, que no próprio artigo 194 é 
conceituada como sendo um conjunto integrado de ações públicas e privadas 
voltadas à garantia dos direitos à saúde, à previdência e à assistência social47. Nestes 

41 Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a 
segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, 
na forma desta Constituição.
42 Art. 7º. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua 
condição social: [...] IV – salário mínimo , fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a 
suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, 
vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder 
aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim; [...] XXII – redução dos riscos inerentes ao 
trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança.
43 Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: [...] 
II – cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência.
44 Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: [...] 
XII – previdência social, proteção e defesa da saúde;
45 Art. 34. A União não intervirá nos Estados nem no Distrito Federal, exceto para: [...] VII – asse-
gurar a observância dos seguintes princípios constitucionais: [...] e) aplicação do mínimo exigido da 
receita resultante de impostos estaduais, compreendida a proveniente de transferências, na manuten-
ção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde.
46 Art. 35. O Estado não intervirá em seus Municípios, nem a União nos Municípios localizados em 
Território Federal, exceto quando: [...] III – não tiver sido aplicado o mínimo exigido da receita 
municipal na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde.
47 Art. 194. A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Po-
deres Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à 
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termos, necessário destacar que o próprio parágrafo único desse artigo incumbe 
ao Poder Público uma atuação baseada, entre outros fatores, na universalidade 
da cobertura e do tratamento, na uniformidade e equivalência dos benefícios e 
serviços, como também, na seletividade e distributividade das prestações, o que 
corrobora todo o entedimento preconizado nos tópicos anteriores.

Seguindo o tratamento da ordem social, merece destaque especial o 
próprio artigo 196 da Constituição, que se afigura um dos mais importantes, senão 
o mais, em matéria de tratamento do direito social à saúde. Isso é o que se dá a 
partir do momento em que o referido dispositivo apregoa que a saúde constitui 
um direito de todos e um dever do Estado, o qual deve garanti-lo por meio de 
políticas públicas voltadas ao tratamento de doenças e à universalização dos serviços 
de saúde48.

Para tanto, seguindo a inteligência do artigo 196, a Lei Maior vai mais 
a fundo na questão da saúde pública ao enquadrá-la como sendo de relevância 
pública49 e de valor maior, podendo ser exercida diretamente pelo Poder Público 
ou através de terceiros, cujas ações e serviços públicos integram o Sistema Único de 
Saúde – SUS, entidade que possui as mais variadas atribuições constitucionais de 
execução e controle da saúde, conforme artigo 200 da CF. Outrossim, necessário 
frisar que a própria Constituição, ainda nesse capítulo da seguridade social, prevê a 
possibilidade de assistência à saúde por parte da iniciativa privada50, o que constitui 
uma verdadeira concessão de serviço público e o que se afigura salutar em matéria 
de consecução do acesso à saúde, em vista dos enormes desafios enfrentados pelo 
Estado na seara sanitária.

Ademais, além desse tratamento exaustivo e analítico conferido pela 
Assembleia Constituinte ao direito à saúde, a sua garantia ainda emerge de outras 
áreas do texto constitucional, que é o que se verifica, por exemplo: no artigo 208, 

assistência social. Parágrafo único. Compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a seguri-
dade social, com base nos seguintes objetivos: I – universalidade da cobertura e do atendimento; II – 
uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais; III – seletividade 
e distributividade na prestação dos benefícios e serviços.
48 Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e eco-
nômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário 
às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
49 Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, 
nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita 
diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.
50 Art. 199, caput. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.
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quando fica previsto como um dever estatal com a educação a necessidade de o 
Estado empreender programas suplementares de alimentação e assistência à saúde51; 
assim como, no artigo 227, momento em que, tratando da família, a Carta Magna 
vem elencar alguns direitos das crianças, dos adolescentes e dos jovens, entre os 
quais se encontram a vida, a saúde e a dignidade52.

A partir de toda essa enunciação, não resta dúvidas a respeito da 
importância fundamental da saúde no ordenamento jurídico-constitucional 
pátrio, o que sustenta e alicerça toda a elucidação da saúde como instrumento ao 
desenvolvimento já exposto e faz com que a Constituição Republicana de 1988 
seja um esforço concreto rumo à universalização do direito e do acesso à saúde no 
Brasil.

5.2 O DIREITO À SAÚDE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL

Procedendo-se ora ao patamar infraconstitucional, depreende-se, fácil e 
claramente, que os esforços do legislador seguem as mesmas linhas ditadas pelo 
Constituinte e preconizadas no Texto Constitucional, de forma que extrai-se uma 
preocupação maior dos diplomas legais com a concreção do direito sanitário no 
prisma nacional. Nestas linhas, inúmeros são os dispositivos legais que versam a 
respeito da saúde e de sua promoção, os quais variam bastante e se voltam tanto a 
aspectos concretos da realização da saúde, como também, ao estabelecimento das 
diretrizes genéricas ao cumprimento das políticas públicas.

Necessário delimitar a análise infraconstitucional à breve exposição de 
algumas leis relacionadas à saúde e intrinsecamente voltadas ao empreendimento 
ou à regulação das políticas públicas de saúde, nos termos do enfoque do presente 
estudo. Sob tal prisma, merecem tratamento especial na seara da efetivação 

51 Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: [...] VII – aten-
dimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares 
de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde.
52 Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao 
jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à pro-
fissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, 
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, cruel-
dade e opressão. §1º O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da criança, do 
adolescente e do jovem, admitida a participação de entidades não governamentais, mediante políticas 
específicas e obedecendo aos seguintes preceitos: [...]. 
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do acesso à saúde alguns diplomas legais a seguir expostos, segundo ordem de 
correspondência com a temática em questão.

De início, gozando de ampla relação com a realização do direito social à 
saúde, destaca-se a Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, voltada à 
disposição sobre as condições para promoção, proteção e recuperação da saúde, 
assim como, acerca da organizacão e do funcionamento dos serviços correspondentes 
à prestação da saúde. Para tanto, aborda, entre outros assuntos, o dever do Estado 
de garantir a saúde a partir de políticas públicas eficientes e do estabelecimento 
de condições que assegurem o acesso universal e igualitário aos serviços de saúde 
prestados pelo Poder Público.

Salutar denotar a importância maior da Lei Complementar de n. 141, de 
13 de janeiro de 2012, que, almejando a efetivação da saúde pública e possuindo, 
destarte, vínculo maior com este estudo, passa a regulamentar o parágrafo 3º do 
artigo 198 da Constituição Federal, dispondo tanto acerca dos valores mínimos a 
serem aplicados anualmente pelos entes federativos em ações e serviços públicos de 
saúde, como também, sobre os critérios de rateio dos recursos de transferências para 
a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde.

Além destes, os quais já demonstram uma preocupação maior da esfera 
estatal com a efetivação da saúde no Brasil, ainda se constata uma série de leis 
federais esparsas e voltadas à regulamentação dos mais diversos setores e prestações 
relacionados à oferta de serviços de saúde à população. Assim, passa a se abranger 
nestas, pois, tanto os dispositivos que versam a respeito da dispensação gratuita de 
medicamentos, a exemplo do consagrado na Lei Federal nº 9.313/1996, destinada 
ao tratamento dos portadores de HIV e doentes de AIDS, quanto aquelas disciplinas 
atinentes: à doação e transplante de órgãos – Lei Federal nº 9.434/1997; ao 
planejamento familiar sob a ótica dos cuidados à saúde – Lei Federal nº 9.263/1996; 
ao auxílio-reabilitação psicossocial para pacientes com transtornos mentais egressos 
de internações – Lei n. 10.708/2003; à assistência em saúde mental – Lei Federal 
nº 10.216/2001; às políticas de vigilância sanitária e saneamento básico – Leis n. 
6.259/1975 e n. 11.445/2007.

Percebe-se, de modo inegável, o comprometimento maior do legislador 
pátrio com a questão da saúde pública, encargo este que o levara a eleborar uma 
gama de diplomas reguladores dos mais diversos aspectos sanitários, os quais, como 
visto, variam desde o estabelecimento de políticas e programas de atuação concreta 
até mesmo à disposição acerca das pautas e diretrizes gerais a serem observadas 
no momento da prestação do direito à saúde pelo Poder Público. Apreciável a 
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atuação e os esforços dos parlamentares brasileiros no sentido da conferência de 
substrato e condições legais favoráveis à plena realização da saúde pelo Estado 
e, consequentemente, à universalização do acesso à saúde, à maximização das 
liberdades instrumentais e ao alcance do desenvolvimento.

6 DIREITO À SAÚDE E SUA INTERPRETAçãO JURISPRUDENCIAL

Por fim, como um último ponto de análise, necessário se proceder a 
um exame jurisprudencial da questão do direito social à saúde, tendo em vista, 
sobretudo, a possibilidade e a relevância do controle jurisdicional subsidiário das 
políticas públicas, nos moldes do que já fora explanado e aprofundado. Neste 
momento, pois, focar-se-ão os mais corriqueiros e peculiares aspectos e discussões 
judiciais relacionados à apreciação e efetivação das políticas públicas de saúde na 
etapa contenciosa, abrangendo-se, destarte, as interpretações mais abalizadas do 
Supremo Tribunal Federal – STF e do Superior Tribunal de Justiça – STJ.

Fundamental partir tal anunciação do entendimento pacífico dos tribunais 
brasileiros acerca da possibilidade de apreciação judicial de questões referentes ao 
cumprimento das políticas públicas53 54, o que consagra a maior efetividade da 
norma constitucional, assim como, a verdadeira dimensão política da jurisdição 
constitucional conferida, sobretudo, à Corte Suprema, isto é, ao STF. Com isso, o 
Poder Judiciário passa a ocupar um lugar de destaque na transformação da realidade 
social, dando concreção a comandos constitucionais e evitando o enquadramento 
da norma constitucional enquanto mera promessa isenta de obrigatoriedade55, 

53 A esse respeito, a Ministra Elle Gracie discorre: “É possível ao Poder Judiciário determinar 
a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente 
previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder 
Executivo”, In: BRASIL. Supremo Tribunal Federal. AI 734487 AgR. Relatora Ministra Ellen Gracie. 
Segunda Turma. DJ 03/08/2010.
54 Nesse sentido, o Ministro Celso de Mello afirma: “Essa eminente atribuição conferida ao Supremo 
Tribunal Federal põe em evidência, de modo particularmente expressivo, a dimensão política da juris-
dição constitucional conferida a esta Corte, que não pode demitir-se do gravíssimo encargo de tornar 
efetivos os direitos econômicos, sociais e culturais - que se identificam, enquanto direitos de segunda 
geração, com as liberdades positivas, reais ou concretas (RTJ 164/158-161, Rel. Min. CELSO DE 
MELLO) -, sob pena de o Poder Público, por violação positiva ou negativa da Constituição, compro-
meter, de modo inaceitável, a integridade da própria ordem constitucional”, in BRASIL. Supremo 
Tribunal Federal. ADPF n.45/DF. Relator Min. Celso de Mello, DJ 04/05/2004, p.12.
55 “O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da Carta Política – que tem por destinatários 
todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, a organização federativa do Estado 
brasileiro – não pode converter-se em promessa constitucional inconsequente, sob pena de o Poder 
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motivo pelo qual deve-se atribuir àquele poder uma responsabilidade finalística 
e prospectiva no tocante à consecução das finalidades constitucionais maiores do 
Estado.

No que tange especificamente à determinação jurisdicional de 
cumprimento das políticas públicas de saúde, constata-se claramente, a partir da 
análise dos mais diversos julgados dos tribunais pátrios, em especial, dos tribunais 
superiores, que o Poder Judiciário segue uma linha hermenêutica bastante simples e 
isenta de maiores dúvidas ou questionamentos, sendo bastante favorável à primazia 
do direito fundamental à saúde56. Tal é o que ocorre uma vez que o percurso 
decisório dos órgãos jurisdicionais brasileiros parte, quase sempre, da questão da 
saúde enquanto um bem jurídico constitucionalmente tutelado e garantido pelo 
Estado57, de no qual se extrai, justamente, a necessidade de que o Poder Público 
formule e implemente políticas sociais e econômicas idôneas e hábeis à universalização 
do acesso à assistência farmacêutica e médico-hospitalar.

A partir daí e constatada a omissão da Administração no cumprimento 
de tais políticas públicas de acesso e prestação da saúde, os tribunais procedem à 
justificativa da atuação judiciária em matéria de consecução do direito à saúde, 

Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegí-
tima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade gover-
namental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado”, in BRASIL. Supremo Tribunal 
Federal. ARE 685230 AgR. Relator Min. Celso de Mello. Segunda Turma. DJ 05/03/2013.
56 Neste sentido, o Ministro Celso de Mello defende: “Tal como pude enfatizar em decisão por mim 
proferida no exercício da Presidência do Supremo Tribunal Federal, em contexto assemelhado ao da 
presente causa (Pet 1.246/SC), entre proteger a inviolabilidade do direito à vida e à saúde, que se qua-
lifica como direito subjetivo inalienável assegurado a todos pela própria Constituição da República 
[....], ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um interesse financeiro e secundário 
do Estado, entendo – uma vez configurado esse dilema – que razões de ordem ético-jurídica impõem 
ao julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito indeclinável à vida e à saúde 
humanas”, In: BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE 393175 AgR. Relator Min. Celso de Mello. 
Segunda Turma. DJ 02/02/2007. p. 1529.
57 Traduzindo o cunho fundamental da proteção da saúde, Celso de Mello afirma: “O direito pú-
blico subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das 
pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente 
tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe 
formular – e implementar – políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, 
o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. O direito à saúde – além 
de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas – representa consequência 
constitucional indissociável do direito à vida”, In: BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ARE 685230 
AgR. Relator Min. Celso de Mello. Segunda Turma. DJ 05/03/2013.
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suscitando a obediência ao ordenamento constitucional e a inexistência de ofensa 
à tripartição de poderes58 59, após o que, voltam-se ao debate propriamente dito 
entre a garantia do mínimo existencial e a cláusula da reserva do possível, bem como, 
à questão da solidariedade entre os entes federativos em matéria de saúde pública60 
61 62, o que já fora descrito e delineado ao longo do estudo.

58 Sobre a inexistência de ofensas à separação dos poderes, o Ministro Luiz Fux proclama: “A contro-
vérsia objeto destes autos – possibilidade, ou não, de o Poder Judiciário determinar ao Poder Executi-
vo a adoção de providências administrativas visando a melhoria da qualidade da prestação do serviço 
de saúde por hospital da rede pública – foi submetida à apreciação do Pleno do Supremo Tribunal 
Federal na SL 47-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 30.4.10. Naquele julgamento, esta 
Corte, ponderando os princípios do “mínimo existencial” e da “reserva do possível”, decidiu que, em 
se tratando de direito à saúde, a intervenção judicial é possível em hipóteses como a dos autos, nas 
quais o Poder Judiciário não está inovando na ordem jurídica, mas apenas determinando que o Poder 
Executivo cumpra políticas públicas previamente estabelecidas”, In: BRASIL. Supremo Tribunal Fe-
deral. RE 642536 AgR. Relator Min. Luiz Fux. Segunda Turma. DJ 05/02/2013.
59 Acerca da tripartição de poderes e o controle judicial das políticas públicas, o ministro Humberto 
Martins salienta: “Não podem os direitos sociais ficar condicionados à boa vontade do Administra-
dor, sendo de fundamental importância que o Judiciário atue como órgão controlador da atividade 
administrativa. Seria uma distorção pensar que o princípio da separação dos poderes, originalmente 
concebido com o escopo de garantia dos direitos fundamentais, pudesse ser utilizado justamente 
como óbice à realização dos direitos sociais, igualmente fundamentais”, in BRASIL. Superior Tribunal 
de Justiça. AgRg REsp 1136549/RS. Rel. Min. Humberto Martins. Segunda Turma. DJ 08/06/2010.
60 O Ministro Luiz Fux defende que “O recebimento de medicamentos pelo Estado é direito funda-
mental, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um dos entes federativos, desde que demons-
trada sua necessidade e a impossibilidade de custeá-los com recursos próprios. Isto por que, uma vez 
satisfeitos tais requisitos, o ente federativo deve se pautar no espírito de solidariedade para conferir 
efetividade ao direito garantido pela Constituição, e não criar entraves jurídicos para postergar a devi-
da prestação jurisdicional”, In: BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE 607381 AgR. Rel. Min. Luiz 
Fux. Primeira Turma. DJ 31/05/2011.
61 Acerca da solidariedade dos entes federativos, Celso de Mello apregoa: “O Poder Público, qualquer 
que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode 
mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censu-
rável omissão, em grave comportamento inconstitucional”, In: BRASIL. Supremo Tribunal Federal. 
ARE 685230 AgR. Relator Min. Celso de Mello. Segunda Turma. DJ 05/03/2013.
62 Segundo o Ministro do STJ Humberto Martins, “[...] não há empecilho jurídico para que a ação, 
que visa a assegurar o fornecimento de medicamentos, seja dirigida contra o município, tendo em 
vista a consolidada jurisprudência desta Corte, no sentido de que “o funcionamento do Sistema Único 
de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e Municípios, de modo 
que qualquer dessas entidades têm legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda 
que objetiva a garantia do acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos financeiros”, In: 
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. AgRg REsp 1136549/RS. Rel. Min. Humberto Martins. Segun-
da Turma. DJ 08/06/2010.
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Necessário asseverar que, aos magistrados, no momento da ponderação 
entre o mínimo existencial e a reserva do possível, a mera alegação da insuficiência 
de recursos orçamentários pelo Poder Público não vale como exculpante da inércia 
estatal63, de forma que referida cláusula de indisponibilidade de verbas somente se 
afigura válida caso reste comprovada, in casu, o concreto desfalque financeiro da 
Administração Pública. Em outras palavras, o próprio Ministro do STJ Herman 
Benjamin64 defende que a reserva do possível não é uma carta de alforria para o 
administrador público, somente devendo ser aceita quando acompanhada de provas 
inquestionáveis, e não, da forma em que a mesma vem sendo corriqueiramente 
utilizada, qual seja, como uma escusa do descumprimento do interesse público 

63 Tratando da obrigatoriedade de comprovação da indisponibilidade orçamentária à incidência da 
cláusula da reserva do possível, o Ministro Humberto Martins destaca: “Tratando-se de direito funda-
mental, incluso no conceito de mínimo existencial, inexistirá empecilho jurídico para que o Judiciário 
estabeleça a inclusão de determinada política pública nos planos orçamentários do ente político, 
mormente quando não houver comprovação objetiva da incapacidade econômico-financeira da pes-
soa estatal”, In: BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. AgRg REsp 1136549/RS. Rel. Min. Humberto 
Martins. Segunda Turma. DJ 08/06/2010.
64 A respeito dos debates entre o mínimo existencial e a reserva do possível, o entendimento do 
Ministro do STJ Herman Benjamin é claro: “A vida, saúde e integridade físico-psíquica das pessoas é 
valor ético-jurídico supremo no ordenamento brasileiro, que sobressai em relação a todos os outros, 
tanto na ordem econômica, como na política e social. O direito à saúde, expressamente previsto na 
Constituição Federal de 1988 e em legislação especial, é garantia subjetiva do cidadão, exigível de 
imediato, em oposição a omissões do Poder Público. O legislador ordinário, ao disciplinar a matéria, 
impôs obrigações positivas ao Estado, de maneira que está compelido a cumprir o dever legal. A falta 
de vagas em Unidades de Tratamento Intensivo - UTIs no único hospital local viola o direito à saúde e 
afeta o mínimo existencial de toda a população local, tratando-se, pois, de direito difuso a ser protegi-
do. Em regra geral, descabe ao Judiciário imiscuir-se na formulação ou execução de programas sociais 
ou econômicos. Entretanto, como tudo no Estado de Direito, as políticas públicas se submetem a 
controle de constitucionalidade e legalidade, mormente quando o que se tem não é exatamente o exer-
cício de uma política pública qualquer, mas a sua completa ausência ou cumprimento meramente per-
functório ou insuficiente. A reserva do possível não configura carta de alforria para o administrador 
incompetente, relapso ou insensível à degradação da dignidade da pessoa humana, já que é impensável 
que possa legitimar ou justificar a omissão estatal capaz de matar o cidadão de fome ou por negação de 
apoio médico-hospitalar. A escusa da ‘limitação de recursos orçamentários’ frequentemente não passa 
de biombo para esconder a opção do administrador pelas suas prioridades particulares em vez daque-
las estatuídas na Constituição e nas leis, sobrepondo o interesse pessoal às necessidades mais urgentes 
da coletividade. O absurdo e a aberração orçamentários, por ultrapassarem e vilipendiarem os limites 
do razoável, as fronteiras do bom-senso e até políticas públicas legisladas, são plenamente sindicáveis 
pelo Judiciário, não compondo, em absoluto, a esfera da discricionariedade do Administrador, nem 
indicando rompimento do princípio da separação dos Poderes”, In: BRASIL. Superior Tribunal de 
Justiça. REsp 1068731/RS. Relator Min. Herman Benjamin. Segunda Turma. DJ 17/02/2011.
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primário em privilégio do interesse pessoal do administrador, o que se afigura 
reprovável e inconcebível.

Além disso, devido à natureza peculiar e soberana inerente ao direito 
social à saúde, verifica-se um amplo leque de apreciação da matéria pelos tribunais, 
dado que a questão de saúde pode ser analisada tanto como um direito individual 
homogêneo, como também, na condição de direitos coletivos ou difusos, o que 
corrobora todo o entendimento esposado nos tópicos anteriores e se encontra 
em intrínseca relação com os conceitos de saúde e de direito social à saúde já 
explicitados. Seguindo tal via e focando na natureza coletiva e difusa do direito 
à saúde, extrai-se, propriamente, a legitimidade do Ministério Público65 para 
requerer judicialmente o cumprimento das políticas públicas e, consequentemente, 
para assegurar a concretização do direito à saúde, o que se afigura salutar, dado que 
nem todo indivíduo se encontra em condições reais de reclamar seus direitos no 
âmbito judiciário, dado que o acesso universal à justiça ainda se enquadra como 
uma diretriz ou uma utopia.

Constata-se a proteção maior e quase absoluta que os tribunais vêm 
conferindo às matérias do acesso e da universalização da saúde pública, o que 
se verifica, até mesmo, em obediência às garantias constitucionais e legais que 
abrangem a plena realização da saúde e a primazia dos direitos fundamentais afetos 
ao rol mínimo existencial humano. Inquestionável, com isso, o esforço empreendido 
pelos órgãos jurisdicionais em sede de concretização do acesso à saúde e de sua 
efetivação enquanto instrumento real e imprescindível ao desenvolvimento, o que 
corrobora todo o entendimento esboçado no presente trabalho.

7 CONCLUSãO

Verificou-se que o direito à saúde possui uma importância maior no 
ordenamento jurídico brasileiro, tendo sido positivado nos mais diversos diplomas 
normativos, a começar pelo próprio texto constitucional, no qual vem tratado em 
alguns dos seus mais importantes dispositivos, que concebem a saúde como sendo 

65 Acerca da legitimidade do Parquet à pretensão do controle jurisdicional das políticas públicas 
de saúde, o Ministro do STF Dias Toffolli assevera: “Esta Corte já firmou a orientação de que o 
Ministério Público detém legitimidade para requerer, em Juízo, a implementação de políticas públicas 
por parte do Poder Executivo, de molde a assegurar a concretização de direitos difusos, coletivos e 
individuais homogêneos garantidos pela Constituição Federal, como é o caso do acesso à saúde”, In: 
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. AI 809018 AgR. Relator Min. Dias Toffolli. Primeira Turma. DJ 
25/09/2012.
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um direito-garantia fundamental, mais precisamente de cunho social, despertando 
uma enorme atenção por parte dos legisladores, administradores públicos, assim 
como, dos magistrados.

A complexidade atribuída pela própria Constituição Federal de 1988 ao 
acesso e à universalização da saúde, dado que ao enquadrá-la e alçá-la ao patamar 
dos direitos sociais, passou a garantir a sua efetivação a partir de uma atuação 
estatal dúplice, que, tendo o Poder Público como o principal ator em matéria 
de concreção da saúde, passou a exigir do Estado uma atuação simultaneamente 
negativa, no sentido de que o mesmo não pode intervir ou restringir desmotivada 
ou desarrazoadamente na busca da saúde pelo particular; assim como, positiva, dado 
recair sobre a Administração o ônus de empreender medidas e programas eficazes 
e concretos de realização da saúde, dos quais se extrai a relevância das políticas 
públicas de saúde.

Voltando-se especificamente à questão das políticas públicas, o 
presente estudo vislumbrou que o programa de atuação estatal na seara do 
direito à saúde representa uma vantagem real rumo à disseminação do acesso à 
saúde na perspectiva nacional, haja vista vir disponibilizando os mais variados 
medicamentos e tratamentos médico-hospitalares às mais distintas classes sociais 
brasileiras, por meio de uma cobertura  médica e farmacológica cada vez mais 
ampla e geograficamente abrangente, o que representa a potencialidade, a médio-
longo prazo, de desenvolvimento do sistema público de saúde e da universalização 
do acesso à saúde.

As atuais políticas públicas de saúde se afiguram um ponto bastante 
positivo na temática da saúde pública, ofertando condições dignas de vida e 
saúde à população (mínimo existencial), o que reduz as desigualdades e otimiza 
a participação socioeconômica dos particulares, conferindo-lhes o status de agente 
e permitindo aos mesmos a busca de melhores e mais confortáveis condições de 
subsistência, assim como e consectariamente, possibilitando a tais indivíduos 
a busca do progresso enquanto pessoas e, igualmente, na figura de membros de 
uma sociedade. Com isso, inegável a afirmativa de que a saúde representa um dos 
maiores instrumentos, senão o maior, para a consecução do desenvolvimento do ser 
humano e da nação como um todo.

Apesar de todos os avanços constatados ao longo da pesquisa, pode-se 
verificar, também, alguns dos maiores desafios enfrentados nesse longo caminho 
rumo à consagração plena do direito à saúde, a exemplo, entre outros fatores: 1) 
das novas causas de mortalidade relacionadas ao processo de rápida urbanização e 
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industrialização dos grandes centros urbanos, assim como; 2) dos óbices territoriais 
e orçamentários ao acesso à saúde, de modo que o atendimento sanitário ofertado 
pelo Estado ainda não se espraia de modo homogêneo por toda a extensão 
territorial da nação, o que ocasiona os índices e estatísticas deveras discrepantes 
na ordem das políticas públicas de saúde analisadas, na qual se extrai, inclusive, 
a importância maior da atuação subsidiária do Poder Judiciário em matéria de 
controle jurisdicional das políticas públicas.

Devido à imprescindibilidade da saúde à subsistência do indivíduo 
e, consequentemente, à alçada do desenvolvimento, nos termos da teoria 
do desenvolvimento como maximização das liberdades, faz-se mister um 
aprofundamento e uma preocupação cada vez maiores do Poder Público no sentido 
da implementação e do cumprimento de políticas públicas de saúde eficazes 
e em estreita correspondência com as necessidades sanitárias reais da população 
brasileira, como também, em consonância com as heterogeneidades regionais. Em 
outras palavras, vislumbra-se que, somente a partir de uma maior efetividade das 
políticas públicas, é que se torna viável a plenitude do direito social à saúde e, 
consequentemente o alcance do progresso. 
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Uma análise da cultura sob o viés do desenvolvimento
brasileiro

Jéssica de Araújo Batista

1 INTRODUçãO

A democracia possui papel fundamental na criação de condições para 
o desenvolvimento da cultura, bem como da capacidade criativa dos cidadãos. O 
Brasil, como um Estado Democrático de Direito, deve estimular a aptidão de cria-
ção dos brasileiros, e dar-lhes espaços para colocarem em prática suas invenções 
no âmbito cultural. Isto ocorre à medida que sua democracia cria mecanismos que 
instigam e efetivam a capacidade de criação do brasileiro. Neste contexto, com o 
aperfeiçoamento da democracia e seus respectivos espaços participativos, o Minis-
tério da Cultura assume papel de grande importância no estímulo da criatividade a 
serviço do bem estar da população e do seu desenvolvimento. 

Quando se fala em desenvolvimento é evidente o entendimento de que 
os processos produtivos, que vão encaminhar o país para um patamar de desenvol-
vido, dissipam energia e destroem recursos naturais não renováveis. Além disso, 
o seu custo, sob a perspectiva cultural e paisagística também pode ser relevante. 
A acumulação de bens culturais em países que ainda estão em desenvolvimento 
(como o Brasil), que exportam somente alguns produtos, e tem sua industrialização 
baseada na substituição de importações, é muito influenciada pelos países estran-
geiros, ocorrendo em função dos interesses de grupos econômicos dominantes. 

Por tal motivo, o desenvolvimento material dos países em desenvolvi-
mento está relacionado, frequentemente, a um custo cultural elevado, de maneira 
que as políticas culturais desenvolvidas pelo Estado serão imprescindíveis para que 
o fluxo de bens culturais ocorra de forma vinculada com as tradições e valores do 
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local, não estando submetidas estritamente aos interesses econômicos das nações 
estrangeiras desenvolvidas. 

É nesta perspectiva que percebe-se a importância do que entende-se por 
identidade cultural nacional e da sua proteção pelas políticas públicas do Estado, já 
que tal identidade é permeada pela ideia de manutenção de uma relação intrínseca 
com o passado, de modo a influenciar a criação da cultura atual. Neste caso, deve-se 
ter em foco a finalidade de preservar o gênio inventivo da cultura brasileira diante 
da assimilação de novidades culturais.

 De modo mais elucidativo, entende-se que, em um Estado Democráti-
co de Direito, no qual há uma ampliação dos mecanismos de participação social, 
tornando mais complexa a estrutura desenvolvimentista e democrática do país, há 
necessidade de criar espaços para estimular a atividade criativa dos cidadãos, e que 
esta esteja pautada na identidade cultural do Brasil e possa ser influenciada por 
ela. Desta feita, é importante a presença de espaços criativos que tenham como 
fundamento a identidade cultural brasileira e esta constitua-se essência dos objetos 
culturais criados pelos cidadãos. 

Esta preocupação com a identidade cultural brasileira se deve também 
à influencia que a revolução das tecnologias da comunicação tem causado na for-
mação, expansão, difusão e troca de novos elementos (bens e serviços) culturais. 
Com o advento de novas tecnologias informacionais, a disposição criativa tem sido 
estimulada, assim como há um consumo maior da cultura dentro dos lares em rela-
ção aos espaços públicos, como, cinema, teatro etc., que são, cada vez mais, menos 
frequentados. Este cenário provoca uma estratificação social no que diz respeito 
ao consumo cultural, já que os cidadãos que participam da vida cultural tem se 
isolado.

Apesar deste isolamento do cidadão para consumir os produtos cultu-
rais, observa-se que a revolução tecnológica permitiu uma maior interação entre 
os indivíduos e a cultura, uma vez que ocorreu maior difusão dos bens e serviços 
artísticos culturais com o avanço dos suportes que levam a cultura ao povo, como 
os meios de transporte e os meios de comunicação (internet, smartphones, tablets, 
TVs etc.). Esta difusão mais ampla dos bens e serviços culturais é responsável por 
provocar a formação da cultura de massa, que caracteriza-se por uma uniformização 
de interesses e desejos dos indivíduos em relação aos tipos de elementos culturais, 
em razão das facilidades de acesso. 
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Não obstante a tais facilidades resultantes da democratização do acesso 
aos produtos culturais, é necessário ressaltar a importância de o Estado, através de 
suas políticas públicas, estimular e proteger o gênio criativo dos cidadãos, permitin-
do que a capacidade criativa da população seja aflorada, fortalecida e transmute-se 
em novos bens e serviços culturais. Porém, antes de discutir acerca das políticas 
públicas e a relação entre cultura e desenvolvimento nacional, é necessário refletir 
sobre aspectos gerais do conceito de cultura. 

2 CULTURA: ASPECTOS GERAIS

Há certa dificuldade em delimitar-se um conceito único para a cultura. 
Quando nos referimos a ela costumamos rememorar conceitos de organização so-
cial, costumes, tradições, língua, crença, continuidade histórica e sentimento de 
pertencimento. 

Para Carla Sofia Cruz1, cultura tem ampla ligação com civilização. De 
acordo com ela, são ambos conceitos unitários, utilizados apenas no singular (refle-
tindo o universalismo e o humanismo dos filósofos), pertencem ao mesmo campo 
semântico, mas não são inteiramente equivalentes. A cultura evoca mais os pro-
gressos individuais; a civilização, os progressos coletivos. Civilização associa-se ao 
processo que arranca a humanidade da ignorância e da irracionalidade e a conduz 
a razão e ao conhecimento. 

O termo cultura e seu entrelaçamento com o vocábulo civilização tem 
destaque importante na França do século XIX, em que a definição de cultura re-
fere-se ao desenvolvimento intelectual do indivíduo, como também possui uma 
dimensão coletiva, designando um conjunto de caracteres próprios de uma comu-
nidade, em um sentido lato e vago. Neste contexto observa-se que o termo cultura 
aproxima-se do de civilização, tornando-se, por vezes, seu equivalente perfeito. 

No século XX, em virtude da rivalidade dos nacionalismos francês e ale-
mão e do confronto destes países na primeira Guerra Mundial, irá conceber-se duas 
noções de cultura: uma particularista e outra universalista. A Alemanha entende 
a cultura sob o enfoque particularista e individualista, em que há uma oposição 
entre cultura e civilização. E, a tradição francesa repugna tal posição, optando pelo 
entendimento de intensa relação entre cultura e civilização. 

1 Os conceitos de cultura. Disponível em: <http://www.aeflup.com/ficheiros/ICI_LA013-Carla-
Cruz080722017.pdf>. Acesso em: 10 maio 2013.
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Surgem, então, duas orientações: a orientação universalista, que faz par-
te da tradição francesa, que entende a evolução do ser humano de um estado em 
sentido lato; e a orientação particularista, que integra a tradição alemã, e perfaz 
uma perspectiva descritiva, em que cada cultura é válida por si mesma, aparecendo 
isoladamente e sem a influência de outras.

Em que pesem tais orientações, atualmente parece evidente e mais acer-
tado perfilar-se ao lado da corrente francesa, já que entende-se que as culturas de-
senvolvidas nas diversas regiões do mundo não existem de modo isolado sem sofrer 
qualquer influência de outras culturas. Não parece cabível falar na existência e for-
mação de identidades culturais que são exercidas de modo a estar livres de qualquer 
contato com outras identidades. As culturas interligam-se e sofrem influências mú-
tuas e múltiplas.

Nesta esteira está o entendimento de José Afonso da Silva2. Segundo este 
doutrinador, nenhuma cultura é isolada, pois uma cultura está sempre em contato 
com outras formas culturais. A reprodução cultural não destrói a identidade cul-
tural da comunidade, identidade que se mantém em resposta a outros grupos com 
os quais dita comunidade interage. Ademais, o autor citado entende que eventuais 
transformações decorrentes do viver e do conviver das comunidades não descarac-
terizam a identidade cultural. Tampouco descaracteriza a adoção de instrumentos 
novos, ou de novos utensílios.

Assim, conforme depreende-se dos ensinamentos de José Afonso da 
Silva, as formas culturais de determinado grupo estarão sempre em contato com 
outras formas culturais. Além disso, a cultura de certo povo estará em constante 
evolução e transformação, sendo suscetível de adquirir novos elementos ou mesmo 
de perder outros, de modo que isto não descaracteriza sua identidade cultural, que 
se mantém.

É preciso, ainda, salientar que, apesar das dificuldades em traçar-se um 
conceito para o termo cultura, percebe-se que esta está vinculada à perspectiva qua-
litativa de tudo que o cidadão produz. Para Celso Furtado3, cultura é a dimensão 
qualitativa de tudo que cria o homem, e o que tem sentido profundo para o homem 
é sempre qualitativo. O homem com seu gênio criativo dá significação às coisas, 
e são essas coisas impregnadas de significação que constituem a nossa cultura. Em 

2 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. Malheiros: São Paulo, 2009, p. 826.
3 FURTADO, Celso. Ensaios sobre cultura e o Ministério da Cultura. Rio de Janeiro: Contraponto, 
2012, p. 52.
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seu esforço para enriquecer a própria vida e a sociedade em que está inserido, o 
homem cria cultura. A cultura também está impregnada em todos os momentos 
de nossa vida.

Deste modo, é válido elucidar que a cultura não restringe-se ao que foi 
formado e consolidado no passado, mas também é integrada por novos elementos 
que vão sendo inseridos em seu arcabouço. Isto porque, ainda que seja essencial o 
papel da herança cultural consolidada, reveste-se de grande importância a natureza 
do ser humano como criador da cultura, inovando e transformando as tradições já 
formadas. 

3 DISCUSSãO DA CULTURA SOB O ENFOQUE DO
DESENVOLVIMENTO    DE    AMARTYA    SEN

Amartya Sen, em sua obra Desenvolvimento como liberdade4, faz uma 
importante análise, à luz do desenvolvimento, das relações entre cultura, liberdade 
criativa, pluralidade, democracia, e direitos humanos.

Este autor entende que o modo como as liberdades dentro de uma cul-
tura são exercidas podem influenciar os direitos humanos de certa localidade, e, 
consequentemente, o desenvolvimento daquele lugar. 

Para ele, a tendência atual é de um convite ao mundo para este entrar 
para o clube da democracia ocidental e admirar e defender os valores ocidentais 
tradicionais. Porém, tal fato vem acompanhado da importância de haver um pen-
samento social baseado na liberdade, para que cada um possa exercer sua cultura 
da maneira mais conveniente, sem ser obrigado a praticar uma cultura que não seja 
afeita consigo. 

Dentro do seu raciocínio de desenvolvimento nacional considerado em 
sentido lato, Amartya Sen discursa sobre a liberdade criativa cultural, e para ele esta 
reveste-se de essencialidade para a sociedade e pode ser vista de duas maneiras. A 
primeira seria o que ele chama de o “valor da liberdade pessoal”, na qual a liberdade 
pessoal é importante e deve ser garantida para aqueles que importam em uma boa 
sociedade. E, a segunda, que é a “igualdade de liberdade”, em que considera-se 
que todos importam, e a liberdade que é garantida para um deve ser garantida 
para todos. O valor da liberdade pessoal e a igualdade de liberdade, considerados 

4 SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. Traduzido por: Laura Teixeira Motta; revisado por 
Ricardo Doninelli Mendes. São Paulo: Companhia das Letras, 2009.
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conjuntamente, implicam que a liberdade pessoal deve ser garantida, em uma base 
comum, para todos, pois, desta maneira, haverá possibilidade de a criatividade dos 
indivíduos ser colocada em prática, e, consequentemente, de haver desenvolvimen-
to.

Tratando da pluralidade, o autor faz uma distinção entre valor de tolerân-
cia e igualdade de tolerância. O primeiro significa que deve haver tolerância para 
diversas crenças, comprometimentos e ações de diferentes pessoas. Já a segunda 
denota que a tolerância concedida a alguns deve ser razoavelmente concedida a to-
dos (exceto quando a tolerância para alguns acarreta a intolerância para outros). A 
importância da tolerância é ressaltada tanto para a política pública governamental 
como para aconselhamento sobre o comportamento dos cidadãos em relação uns 
aos outros.

Segundo Amartya Sen, a questão da democracia também se relaciona 
de perto com um problema cultural: trata-se do poder esmagador da cultura e do 
estilo de vida ocidentais para solapar modos de vida e costumes tradicionais. Para 
todos que se preocupam com o valor das tradições essa é uma ameaça grave. A 
ameaça às culturas nativas no mundo globalizante de hoje é, em grande medida, 
inescapável. Como bem ressalta o autor, a solução – que não está disponível – é 
de deter a globalização do comércio e das economias, pois é difícil resistir às forças 
dos intercâmbios econômicos e da divisão do trabalho em um mundo competitivo 
impulsionado pela grande revolução tecnológica que confere à tecnologia moderna 
vantagem, uma vantagem economicamente competitiva.

Com o intuito de suavizar esse processo de transição, de influência da 
cultura ocidental nas culturais tradicionais, com vistas ao desenvolvimento, é preci-
so que haja também oportunidade para um novo preparo profissional e a aquisição 
de novas qualificações para aqueles que têm seus interesses prejudicados – ao menos 
no curto prazo – pelas mudanças globalizantes. A equidade de oportunidades cul-
turais e econômicas pode ter imensa importância em um mundo globalizado. Esse 
é um desafio conjunto para o mundo econômico e cultural. 

No caso da cultura, porém, as tradições perdidas podem fazer muita fal-
ta. A extinção de antigos modos de vida pode causar angústia e profundo senso de 
perda. Porém, cabe à sociedade decidir o que deseja fazer para preservar – se é que 
deseja preservar – os modos de vida antigos, talvez até mesmo a um custo econômi-
co significativo. Então, modos de vida podem ser mantidos se a sociedade assim o 
decidir, isso é uma questão de ponderar os custos dessa preservação, relativamente 
ao valor que a sociedade atribui aos objetos e estilos de vida preservados. 
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Outro ponto que Amartya Sen especifica sobre as relações entre desen-
volvimento em sentido lato e cultura, é que a comunicação e a apreciação entre 
culturas não precisa ser motivo de vergonha e desonra. A imagem de autossufi-
ciência regional em questões culturais é profundamente enganosa, sendo difícil 
defender o valor de manter as tradições puras. As vezes, as influências intelectuais 
externas podem ser indiretas e multifacetadas.  Por este motivo não se deve negar a 
importância única de cada cultura, e sim defender a necessidade de um refinamento 
na compreensão das influências entre culturas e da nossa capacidade básica para 
desfrutar os produtos de outras culturas e outras terras.

Neste sentido, percebe-se que o autor referido entende que a liberdade 
deve ser vista como construtiva na gênese de valores e prioridades. E, reconhecer a 
diversidade encontrada em diferentes culturas pode ser muito importante no mun-
do contemporâneo. No entanto, nossa compreensão da presença da diversidade 
tende a ser um tanto prejudicada por um constante bombardeio de generalização 
excessivamente simplificada sobre a civilização ocidental, os valores asiáticos, as 
culturas africanas, etc. Muitas dessas interpretações da história e da civilização não 
só são intelectualmente superficiais como também agravam tendências divisoras do 
mundo em que vivemos.

4 A CULTURA NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO

A par das considerações feitas nos tópicos anteriores sobre a cultura e o 
desenvolvimento nacional, cabe ressaltar algumas diretivas constitucionais, e poste-
riormente, legais, acerca da tutela estatal da questão cultural. 

De acordo com o art. 215, da Constituição Federal, o Estado garantirá a 
todos o pleno exercício dos direitos culturais – que, segundo Francisco Humberto 
Cunha Filho, são aqueles afetos às artes, à memória coletiva e ao fluxo de saberes, 
que asseguram a seus titulares o conhecimento e uso do passado, interferência ativa 
no presente e possibilidade de previsão e decisão de opções referentes ao futuro, 
visando sempre à dignidade da pessoa humana – e acesso às fontes da cultura na-
cional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais.

Além disso, a Carta Magna fixa no artigo supracitado que: o Estado pro-
tegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras, e das de 
outros grupos participantes do processo civilizatório nacional; a lei disporá sobre 
a fixação de datas comemorativas de alta significação para os diferentes segmentos 
étnicos nacionais; e, a lei estabelecerá o Plano Nacional de Cultura, de duração 
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plurianual, visando ao desenvolvimento cultural do País e à integração das ações 
do poder público que conduzem à: defesa e valorização do patrimônio cultural 
brasileiro; produção, promoção e difusão de bens culturais; formação de pessoal 
qualificado para a gestão da cultura em suas múltiplas dimensões; democratização 
do acesso aos bens de cultura; e, valorização da diversidade étnica e regional. 

Em seu artigo 216, a CF determina que constituem patrimônio cultural 
brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em 
conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes 
grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem: as formas de ex-
pressão; os modos de criar, fazer e viver; as criações científicas, artísticas e tecno-
lógicas; as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às 
manifestações artístico-culturais; e os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, 
paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico.

Ademais disso, de acordo com a Carta Magna brasileira (art. 216-A), 
o Sistema Nacional de Cultura, organizado em regime de colaboração, de forma 
descentralizada e participativa, institui um processo de gestão e promoção conjunta 
de políticas públicas de cultura, democráticas e permanentes, pactuadas entre os 
entes da Federação e a sociedade, tendo por objetivo promover o desenvolvimento 
humano, social e econômico com pleno exercício dos direitos culturais. 

Tal sistema fundamenta-se na política nacional de cultura e nas suas 
diretrizes, estabelecidas no Plano Nacional de Cultura, e rege-se pelos seguintes 
princípios: diversidade das expressões culturais; universalização do acesso aos bens 
e serviços culturais; fomento à produção, difusão e circulação de conhecimento e 
bens culturais; cooperação entre os entes federados, os agentes públicos e privados 
atuantes na área cultural; integração e interação na execução das políticas, progra-
mas, projetos e ações desenvolvidas; complementaridade nos papéis dos agentes 
culturais; transversalidade das políticas culturais; autonomia dos entes federados e 
das instituições da sociedade civil; transparência e compartilhamento das informa-
ções; democratização dos processos decisórios com participação e controle social; 
descentralização articulada e pactuada da gestão, dos recursos e das ações; e am-
pliação progressiva dos recursos contidos nos orçamentos públicos para a cultura. 

Em relação à proteção e acesso ao patrimônio cultural brasileiro, a Cons-
tituição Federal brasileira fixa em seu artigo 23, incisos III, IV, V que é competência 
comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: proteger os 
documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monu-
mentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos; impedir a evasão, a 



63

DIREITO, DESENVOLVIMENTO E POLÍTICAS PÚBLICAS

destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, 
artístico ou cultural; e proporcionar os meios de acesso à cultura. 

No que concerne à proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, 
turístico e paisagístico; à responsabilidade por dano a bens e direitos de valor artís-
tico, estético, histórico, turístico e paisagístico; e à cultura considerada em sentido 
lato, o art. 24, CF, prescreve que compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal 
legislar concorrentemente sobre eles. Já a promoção da proteção do patrimônio 
histórico-cultural local compete aos municípios, observada a legislação e a ação 
fiscalizadora federal e estadual.

Por fim, outro ponto constitucional (art. 221, CF) que merece ser ressal-
tado é que a produção e a programação das emissoras de rádio e televisão atenderão 
aos seguintes princípios: preferência a finalidades educativas, artísticas, culturais e 
informativas; promoção da cultura nacional e regional e estímulo à produção inde-
pendente que objetive sua divulgação; regionalização da produção cultural, artística 
e jornalística, conforme percentuais estabelecidos em lei. Apesar desta previsão da 
Carta Magna, tal artigo ainda é severamente desobedecido na programação das 
emissoras de rádio e televisão brasileiras. 

Em relação à legislação ordinária, há alguns marcos regulatórios que se 
debruçam no assunto, como a Lei Federal nº 12.343/2010 (responsável por insti-
tuir o Plano Nacional de Cultura e suas diretrizes de funcionamento, bem como 
criar o Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais); a Lei Federal 
nº 12.761/2012 (instituidora do programa de Cultura do Trabalhador e do va-
le-cultura); a Lei Federal nº 12.599/2012 (criadora do Programa Cinema Perto 
de Você); a Lei Federal nº 12.345/2010 (fixadora de critérios para instituição de 
datas comemorativas); a Lei Federal nº 12.288/2010 (instituidora do Estatuto da 
Igualdade Racial); a Lei Federal nº 12.244/2010 (que sobre a universalização das 
bibliotecas nas instituições de ensino do País); a Lei Federal nº 11.233/2005 (ins-
tituidora do Plano Especial de Cargos da Cultura e da Gratificação Específica de 
Atividade Cultural); a Lei Federal nº 10.753/2003 (instituiu a Política Nacional 
do Livro; e a Lei Federal nº 8.685/1993 (criadora de mecanismos de fomento à 
atividade audiovisual).

Cabe destacar ainda a Lei Federal nº 8.313/91, instituidora do Programa 
Nacional de Apoio à Cultura (Pronac), que atua por meio de incentivos fiscais, pos-
sibilitando que cidadãos (pessoa física) e empresas (pessoa jurídica) apliquem parte 
do Imposto de Renda devido em ações culturais. Com esta iniciativa, além de ter 
benefícios fiscais sobre o valor do incentivo, esses apoiadores fortalecem iniciativas 
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culturais que não se enquadram em programas do Ministério da Cultura (MinC). 
O incentivo a iniciativas culturais pode ser feito por meio de doação ou patrocí-
nio. Somente pessoas físicas ou pessoas jurídicas sem fins lucrativos podem receber 
doações e, nessa modalidade, qualquer tipo de promoção do doador é proibido. 
No patrocínio, do qual qualquer proposta pode se beneficiar, é permitida a publi-
cidade do apoio, com identificação do patrocinador, que também pode receber um 
percentual do produto resultante do projeto, como CDs, ingressos e revistas, para 
distribuição gratuita.

Outro mecanismo da Lei Rouanet (8.313/91), que é responsável por 
promover a cultura do país, é o Fundo Nacional de Cultura (FNC), constituído 
de recursos destinados exclusivamente à execução de programas, projetos ou ações 
culturais. Com os recursos do fundo, o MinC pode conceder prêmios, apoiar a rea-
lização de intercâmbios culturais e propostas que não se enquadram em programas 
específicos, mas que têm afinidade com as políticas da área cultural e são relevantes 
para o contexto em que irão se realizar. 

Tratando-se de projetos de lei em tramitação que falem sobre a proble-
mática cultural, cabe destacar o Projeto da Nova Lei da Cultura, Projeto de Lei 
6.722/2010. De acordo com dados do site do Minc5, o projeto de lei trazido à baila 
estabelece um novo modelo para o financiamento de nossa cultura e arte. A adesão 
da sociedade à nova lei se deve em grande medida ao esclarecimento dos resultados 
e falhas da lei anterior, já que pouco se conhecia da Lei Rouanet e de seus resultados 
efetivos. 

Para a criação deste Projeto de Lei, colocou-se em relevância indicadores, 
lacunas e desigualdades geradas, sobressaindo-se muitas razões – baseadas na análise 
objetiva de estatísticas de dezoito anos de atividade do Ministério da Cultura e do 
setor cultural – para a criação de um novo marco regulatório. Um dos dados que as-
susta em relação à sistemática da Lei atual (Lei Rouanet) é que, por exemplo, 50% 
dos recursos captados se concentram em apenas 3% dos proponentes6. 

Neste contexto, a nova lei procura fortalecer o orçamento, criando um 
novo Fundo Nacional de Cultura à altura da demanda e da qualidade da cultura 
nacional. Além disso, desburocratiza procedimentos e estabelece uma gestão feita 
em parceria com a sociedade o setor cultural. Garante, assim, que os recursos che-

5 Disponível em: <http://www.cultura.gov.br>. Acesso em: 5 maio 2013.
6 Dados Lei Rouanet. Disponível em: <http://www.cultura.gov.br>. Acesso em: 5 maio 2013.
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guem direto ao projeto, sem intermediários, sem despachantes e sem burocracia 
desnecessária. 

O novo projeto de lei fortalece a noção de cultura como polo estratégico 
de um novo ciclo de desenvolvimento humano no país, ligado às metas de univer-
salização do acesso, defesa da diversidade e fomento à criatividade cultural, além do 
desenvolvimento da economia da cultura no Brasil, que já responde por cerca de 
5% do universo de trabalhadores, apesar da informalidade ainda muito presente. 
A nova lei amplia os recursos de financiamento à cultura, com equilíbrio entre o 
orçamento público (com recursos da União, mas também por meio do incentivo 
fiscal às empresas) e de fontes da iniciativa privada, de forma a constituir um siste-
ma integrado e autossustentável.7

4.1 OS ÓRGÃOS REGULADORES DA CULTURA BRASILEIRA

A estrutura de órgãos regulatórios que atuam dentro do Ministério da 
Cultura é ampla. O topo da pirâmide é ocupado pela Ministra Cultura, e, mais 
abaixo vem a Secretaria Executiva, o Gabinete da Ministra e a Consultoria Jurídica. 
Vinculados à Secretaria Executiva está a Subsecretaria de Planejamento, Orçamen-
to e Administração, a Diretoria de Relações Internacionais, a Diretoria de Direi-
tos Intelectuais, e a Diretoria de Programas Especiais de Interestrutura Cultural. 
Vinculados à Ministra da Cultura também estão diversas Secretarias que possuem 
suas respectivas diretorias, como, por exemplo: a Secretaria de Políticas Culturais, a 
Secretaria de Cidadania e da Diversidade Cultural, a Secretaria de Economia Cria-
tiva, a Secretaria de Articulação Institucional, e a Secretaria de Fomento e Incentivo 
à Cultura.

Nesta estrutura há representações regionais nos Estados do Acre, Bahia, 
Minas Gerais, Pará, Pernambuco, Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul. 
Estas representações estão subordinadas aos órgãos colegiados, como o Conselho 
Nacional de Política Cultural (CNPC), a Comissão Nacional de Incentivo à Cul-
tura (CNIC) e a Comissão de Fundo Nacional da Cultura (CFNC). Além disso, 
existem autarquias e fundações subordinadas a toda esta rede regulatória, como é o 
caso do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), da Agên-
cia Nacional do Cinema (ANCINE), do Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM), 

7 Nova Lei da Cultura: Material informativo sobre o projeto de lei de fomento e incentivo. Disponível 
em: <http://www2.cultura.gov.br/site/wp-content/uploads/2010/01/projeto-15-28jan10-web.pdf>. 
Acesso em: 5 maio 2013. 
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da Fundação Casa de Rui Barbosa, da Fundação Nacional de Artes, e da Fundação 
Biblioteca Nacional.

Por fim, dentre a pluralidade de órgãos integrantes da estrutura regula-
tória da cultura, merece destaque, na temática que vincula a cultura e o desenvol-
vimento nacional, a Secretaria de Economia Criativa. Esta foi criada pelo Decre-
to 7743, de 1º de junho de 2012, e tem como missão conduzir a formulação, a 
implementação e o monitoramento de políticas públicas para o desenvolvimento 
local e regional, priorizando o apoio e o fomento aos profissionais e aos micro e pe-
quenos empreendimentos criativos brasileiros. Esta Secretaria reveste-se de grande 
importância porque seu objetivo é tornar a cultura um eixo estratégico nas políticas 
públicas de desenvolvimento do Estado brasileiro. 

5 AS POLÍTICAS CULTURAIS CRIADAS PELO GOVERNO
FEDERAL BRASILEIRO COM FOCO NO DESENVOLVIMENTO

Segundo Celso Furtado8, a nossa economia é dotada de grande vitalidade, 
mas o verdadeiro desenvolvimento – se entendemos por tal a elevação do nível de 
vida do conjunto da população – depende, entre nós, de um projeto politicamente 
conduzido. Ao Estado cabe mais do que abrir espaço para que atuem as forças de 
mercado. Tarefa não menos importante é introduzir modificações estruturais que 
corrijam a tendência à concentração da renda e da riqueza. Portanto, os objetivos 
maiores da política de desenvolvimento tem que ser, entre nós, de natureza social, 
ainda que os meios para alcançá-los sejam com frequência de caráter econômico. 
Para o autor citado, o que chamamos de política cultural não é senão um desdobra-
mento e um aprofundamento da política social.

Conforme se observa, o desenvolvimento nacional somente poderá ser 
efetivamente alcançado se desprendido de um raciocínio apenas econômico, es-
praiando-se também por um viés social, de maneira a criar condições para que a 
concentração de renda seja minimizada, e a população tenha acesso ao suprimento 
de suas necessidades. 

Nesta esteira, Celso Furtado9 entende que a política cultural diz respeito 
às necessidades do homem de desejo de conhecimento do mundo e de si mesmo, 
o sentimento religioso, o sentimento estético, a pulsão criativa, que se projeta na 

8 FURTADO, Celso. Ensaios sobre cultura e o Ministério da Cultura. Rio de Janeiro: Contraponto, 
2012, p. 35.
9 Ibid., p. 38.
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aspiração de modificar o mundo exterior. A política cultural pressupõe, para ter cre-
dibilidade, uma política econômica e social que assegure o emprego, o crescimento 
da economia e a satisfação das necessidades básicas da população. E, por sua vez, 
o desenvolvimento cultural contribui para a tomada de consciência do atraso acu-
mulado na própria satisfação das necessidades básicas e da urgência de que sejam 
introduzidas mudanças estruturais na matriz do sistema econômico. 

Então, verifica-se que a política cultural denota um bloco de ações que 
tenham a finalidade de fomentar um desenvolvimento que venha acompanhado da 
consumação das potencialidades dos cidadãos, bem como a proteção, conservação 
e desenvolvimento de uma identidade cultural local. Tais ações abarcam, por exem-
plo, o estímulo à prática da criatividade através da liberdade artística em relação 
aos bens e serviços culturais, e um nível aceitável e crescente de emprego e renda.

Tendo em vista a criação de políticas culturais direcionadas a efetivação 
do desenvolvimento nacional, o Ministério da Cultura tem se baseado em quatro 
diretrizes10: a preservação e o desenvolvimento de nosso patrimônio cultural, visto 
como um todo orgânico que se integra no cotidiano da população; o estímulo à 
produção cultural, sem interferir na criatividade, mas prestando o necessário apoio 
ali onde ela se materializa em bens e serviços de ampla circulação; o apoio à ati-
vidade cultural ali onde ela se apresenta como ruptura com respeito às correntes 
dominantes, ou como expressão de grupos diferenciados por raízes étnicas, históri-
cas, sociais e mesmo geográficas; e o estímulo à difusão e ao intercâmbio culturais 
visando democratizar o acesso ao nosso patrimônio e a bens e serviços culturais 
dentro do país e além de nossas fronteiras.

Estes princípios devem ser levados em conta durante o exercício e efetiva-
ção dos programas e políticas culturais criados pelo Governo. Hoje há inúmeras po-
líticas e programas culturais que possuem como objetivo geral o desenvolvimento 
nacional por meio da cultura. Dentre estes se destaca alguns, como, por exemplo, 
o Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac), que foi implementado pela Lei 
Rouanet (Lei 8.313/1991), com a finalidade de estimular a produção, a distribui-
ção e o acesso aos produtos culturais, proteger e conservar o patrimônio histórico 
e artístico e promover a difusão da cultura brasileira e a diversidade regional, entre 
outras funções. O Programa estabeleceu os seguintes mecanismos de apoio: Fundos 
de Investimento Cultural e Artístico (Ficart) e o Incentivo Fiscal e Fundo Nacional 
da Cultura (FNC). 

10 Diretrizes do Ministério da Cultura. Disponível em: <http://www.cultura.gov.br>. Acesso em: 5 
maio 2013.
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Na seara de acesso à cultura há o Programa de Cultura do Trabalho, que 
possui como objetivos: possibilitar o acesso e a fruição dos produtos e serviços 
culturais; estimular a visitação a estabelecimentos culturais e artísticos; e incentivar 
o acesso a eventos e espetáculos culturais e artísticos. Este Programa instituiu o 
vale-cultura (R$ 50/mês), de caráter pessoal e intransferível, válido em todo o terri-
tório nacional, para acesso e fruição de produtos e serviços culturais, no âmbito do 
Programa de Cultura do Trabalhador. O vale-cultura será confeccionado e comer-
cializado por empresas operadoras e disponibilizado aos usuários pelas empresas 
beneficiárias para ser utilizado nas empresas recebedoras, e, deverá ser fornecido ao 
trabalhador que perceba até 5 (cinco) salários mínimos mensais. 

Foi instituído nesta seara de acesso à cultura o Projeto Cultura Viva, por 
meio do qual as comunidades indígenas e populações de baixa renda serão as prin-
cipais beneficiadas. Essa ação conta com a instalação de 817 pontos de Cultura com 
várias iniciativas de lazer e conhecimento. Outro programa é o Olhar Brasil, que 
apoia a produção audiovisual independente, investindo na formação de técnicos e 
profissionais do audiovisual. Há também o AnimaTV que tem a finalidade de esti-
mular ainda mais o desenvolvimento da cultura de animação, sendo um concurso 
nacional que promove a criação de séries de animação destinada a jovens e que 
serão exibidas pela rede de TVs públicas.

Na área da educação foi criado o Plano Nacional do Livro e da Leitura 
(PNLL), que possui como objetivo principal o acesso de todo cidadão ao livro e 
à leitura, através de um conjunto de projetos, programas, atividades e eventos na 
área do livro, leitura, literatura e bibliotecas em desenvolvimento no país. O PNLL 
implanta e moderniza bibliotecas, concede bolsas e prêmios literários a escritores e 
cria Pontos de Leitura. Estes últimos são iniciativas e projetos de incentivo à leitura 
em vários locais, como bibliotecas comunitárias, hospitais, sindicatos, presídios e 
associações comunitárias.

Na seara das artes há o Programa Brasil Arte Contemporânea, que tem o 
intuito de divulgar as obras artísticas brasileiras e aumentar as exportações das artes 
visuais nacionais. Nesta área há também o PAC Cidades Históricas em que cidades 
históricas, assim como seus monumentos e prédios públicos, serão revitalizadas e 
recuperadas com o Programa de Aceleração do Crescimento voltado para essa área. 
Outro programa no cenário das artes é o Programa Nacional de Educação Museal, 
que tem o objetivo de desenvolver diretrizes para as ações de educadores e profis-
sionais dos museus na área educacional, fortalecer o campo profissional e garantir 
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condições mínimas para a realização destas práticas nos museus e nos processos 
museais.

Dentro do cenário da economia criativa foi criado o Projeto Criativa 
Birô, que financiará a implantação de nove dos 16 escritórios de Economia Criativa 
nas cidades-sede da Copa de 2014. Esses espaços prestarão serviços de informa-
ção, capacitação, consultoria e assessoria técnica a profissionais e empreendedores 
criativos. O projeto receberá do Fundo R$ 16 milhões, no total. Neste âmbito da 
economia criativa há também o Programa de Capacitação em Gestão de Projetos e 
Empreendimentos Criativos, que tem o escopo do curso de formação empreende-
dora do profissional da cultura, voltada para o conhecimento das políticas culturais 
desenvolvidas pelos órgãos públicos e privados de cultura, a elaboração e gerencia-
mento de projetos, gestão de carreiras e formatos de negócios do campo cultural, 
além da gestão de redes, coletivos e equipamentos culturais.

No cenário social há a Política de Reparação Histórica do Governo Dil-
ma, na qual são feitos concursos para produtor, artista, escritor, pesquisador que se 
autodeclara negra ou negro, que trabalha com as linguagens de cinema, de litera-
tura, pesquisa de bibliotecas, de artes visuais, circo, música, dança e teatro. Nestes 
concursos foram previstos prêmios profissionais, no total de R$ 9 milhões, garanti-
dos nas cinco regiões do país. O objetivo dos processos seletivos é proporcionar aos 
produtores e artistas negros oportunidade de acesso a condições e meios de produ-
ção artística, conforme estabelecido pelo Plano Nacional de Cultura (Lei Federal nº 
12.343/2010) e pelo Estatuto da Igualdade Racial (Lei Federal nº 12.288/2010).

Na área ambiental o Estado vem desenvolvendo o Projeto Esplanada Sus-
tentável, que possui como objetivos, dentre outros, a promoção da sustentabilidade 
ambiental, econômica e social na Administração Pública Federal; a melhoria da 
qualidade do gasto público pela eliminação do desperdício e pela melhoria contí-
nua da gestão dos processos; o incentivo à implementação de ações de eficiência 
energética nas edificações públicas; e a melhoria da qualidade de vida no ambiente 
de trabalho.

Na área da difusão cultural há Programa de Intercâmbio e Difusão cul-
tural, que, com recursos do Fundo Nacional da Cultura (FNC), concede auxílio 
financeiro para o custeio de despesas relativas à participação de artistas, técnicos, 
agentes culturais e estudiosos em atividades culturais, promovidas por instituições 
brasileiras ou estrangeiras. A iniciativa é imprescindível para o desenvolvimento do 
setor cultural brasileiro porque promove a possibilidade de vivências dos artistas no 
Brasil e no exterior. 
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Compondo a seara que interliga a cultura e os esportes, o Estado criou 
os Centros de Artes e Esportes Unificados, que possui o objetivo de integrar num 
mesmo espaço físico, programas e ações culturais, práticas esportivas e de lazer, 
formação e qualificação para o mercado de trabalho, serviços socioassistenciais, po-
líticas de prevenção à violência e inclusão digital, de modo a promover a cidadania 
em territórios de alta vulnerabilidade social das cidades brasileiras.

Por fim, há o Programa Usinas Culturais, proposto pelo Ministério da 
Cultura no âmbito do Fórum Direitos e Cidadania da Presidência da República, 
que tem por finalidade a realização de investimentos em infraestrutura e programa-
ção cultural em áreas de alta vulnerabilidade social, visando especialmente: o exer-
cício dos direitos; a promoção dos valores da cidadania e da diversidade cultural; e o 
desenvolvimento local e regional por meio da economia criativa. O Fórum Direitos 
e Cidadania tem por objetivo debater, propor e articular ações relacionadas à redu-
ção da desigualdade, à valorização da diversidade sociocultural e étnica, à garantia 
dos direitos humanos e ao fortalecimento dos valores de cidadania e da autonomia 
das pessoas. O Programa Usinas Culturais será realizado nos 134 municípios bra-
sileiros e o Distrito Federal com maiores números de homicídios, incluindo as 26 
capitais, o Distrito Federal, municípios do entorno e interior do país, com ações 
voltadas para as seguintes temáticas prioritárias do Fórum: valorização da juven-
tude negra; promoção da autonomia das mulheres; e valor ambiental: educação e 
reciclagem.

Diante de todas estas políticas e programas estatais criados com o intento 
de fomentar a cultura nacional com foco no desenvolvimento nacional, o cenário 
estatístico de resultados11 observados é o seguinte: No Brasil, o crescimento médio 
anual dos setores criativos em 2012 foi de 6,13%, superior ao aumento médio do 
PIB nacional (cerca de 4,3%) nos últimos anos. No Brasil, 320 mil empresas estão 
voltadas para a produção cultural (quase 6% do total de empresas no País). Tais em-
presas empregam formalmente cerca de 3,7 milhões de pessoas e são responsáveis 
por 8,5% dos postos de trabalho, segundo levantamento recente feito pelo IBGE. 
A média salarial paga pelo setor é quase 44% superior a da nacional (R$1.588,42). 
Porém, ainda assim, a área aguarda uma alavancagem das produções nacionais e a 
construção de espaços de lazer, uma vez que atualmente apenas 21% das cidades 
brasileiras contam com salas de teatro e apenas 9% possuem salas de cinema, se-
gundo o IBGE.

11 Dados sobre a cultura. Disponível em: <http://www.cultura.gov.br>. Acesso em: 10 maio 2013.
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Cabe salientar ainda que o dinheiro público para a cultura é predomi-
nantemente distribuído via renúncia fiscal, representando 80% do total12. Porém 
este mecanismo não traduz-se em um formato totalmente positivo, já que a renún-
cia fiscal é intrinsecamente ligada ao lucro e à liquidez das empresas, e a cultura de 
um país não pode depender majoritariamente da performance das empresas. Daí a 
necessidade das inovações trazidas no Projeto da Nova Lei da Cultura, já explicadas, 
em relação aos fundos de investimento na cultura nacional.

Ainda tratando de estatísticas13 presentes na seara cultural brasileira, per-
cebe-se que o Ministério da Cultura aprova 6 (seis) mil projetos culturais por ano. 
Mas apesar de todas estas políticas descritas e dos projetos culturais aprovados, 
somente 20% dos projetos aprovados conseguem algum patrocínio. A maioria dos 
artistas fica com o certificado do Ministério na mão, sem conseguir recursos. Es-
ses números explicam por que, 18 anos depois de sua criação, a lei Rouanet não 
deu conta de corrigir o retrato cultural da exclusão: Só 14% dos brasileiros vão ao 
cinema uma vez por mês; 92% nunca frequentaram museus; 93% nunca foram a 
exposições de arte; 78% nunca assistiram a um espetáculo de dança; e 92% dos 
municípios não têm cinema, teatro ou museu. 

6 JURISPRUDÊNCIA BRASILEIRA

Ainda dentro da temática deste trabalho, qual seja a análise da cultura 
sob o viés do desenvolvimento nacional, cabe fazer alguns apontamentos sobre 
a forma que os Tribunais superiores brasileiros tem entendido a questão cultural 
brasileira através de casos concretos discutidos em seus julgados. Para isto foram 
trazidos três julgados. 

O primeiro julgado é uma Ação Direta de Inconstitucionalidade, a ADI 
1.856/RJ, que discute a constitucionalidade da Lei Fluminense 2.895/98 que per-
mite exposições e competições entre aves das raças combatentes, tratando estas 
práticas como manifestações culturais. 

12 Nova Lei da Cultura: Material informativo sobre o projeto de lei de fomento e incentivo. Disponível 
em: <http://www2.cultura.gov.br/site/wp-content/uploads/2010/01/projeto-15-28jan10-web.pdf>. 
Acesso em: 5 maio 2013. 
13 Nova Lei da Cultura: Material informativo sobre o projeto de lei de fomento e incentivo. Disponível 
em: <http://www2.cultura.gov.br/site/wp-content/uploads/2010/01/projeto-15-28jan10-web.pdf>. 
Acesso em: 5  maio 2013.
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Para o Supremo Tribunal Federal as condutas referidas favorecem a prá-
tica criminosa, e vai contra o que é determinado pela Lei de 9.605/98, em seu art. 
32, que trata esta conduta como delituosa. Além disso, também viola o art. 225, 
da CF, que prevê a preservação do meio ambiente em sua integralidade (o STF 
considera que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é direito de 
terceira geração (ou de novíssima dimensão) que consagra o postulado da solidarie-
dade – proteção constitucional da fauna (cf, art. 225, § 1º, vii).). Então, o fato de 
as exposições e brigas de aves de raça violarem o art. 225, CF e a Lei 9.605/98, faz 
com que se descaracterize estas práticas como manifestações culturais, sendo a Lei 
Fluminense 2.895/98 considerada inconstitucional.

 Nesta perspectiva o Ministro Celso de Mello explica que a promoção de 
briga de aves de raça, além de caracterizar prática criminosa tipificada na legislação 
ambiental, configura conduta atentatória à Constituição da República, que veda a 
submissão de animais a atos de crueldade, cuja natureza perversa, à semelhança da 
“farra do boi” (RE 153.531/SC), não permite sejam eles qualificados como inocen-
te manifestação cultural, de caráter meramente folclórico. Para ele, nem se diga que 
a “briga de galos” qualificar-se-ia como atividade desportiva ou prática cultural ou, 
ainda, como expressão folclórica, numa patética tentativa de fraudar a aplicação da 
regra constitucional de proteção da fauna, vocacionada, dentre outros nobres obje-
tivos, a impedir a prática criminosa de atos de crueldade contra animais. “A sujeição 
da vida animal a experiências de crueldade não é compatível com a Constituição do 
Brasil”, como enfaticamente proclamou esta Suprema Corte (ADI 2.514/SC, Rel. 
Min. EROS GRAU), que, por mais de uma vez, também rejeitou a alegação de que 
práticas como a “briga de galos” e a “farra do boi” pudessem caracterizar manifesta-
ções de índole cultural, fundadas em usos e em costumes populares verificados no 
território nacional, como bem destacou, em seu voto, o Ministro Néri da Silveira 
(RE 153.531/SC, Rel. p/ o acórdão Min. Marco Aurélio). 

Para elucidar melhor a questão, Celso de Mello explicou que a cultura 
pressupõe desenvolvimento que contribua para a realização da dignidade da pessoa 
humana e da cidadania e para a construção de uma sociedade livre, justa e solidária. 
Esses valores não podem estar dissociados da compreensão do exercício dos direitos 
culturais e do acesso às fontes da cultura nacional, assim como previsto no art. 
215, CF. Essa é uma vertente de entendimento da matéria sob o ponto de vista 
constitucional (ADI 1.856/RJ).

Outro julgado importante é o HC 80240 de relatoria do Ministro Sepúl-
veda Pertence, que questiona a legitimidade da intimação para índios se retirarem 



73

DIREITO, DESENVOLVIMENTO E POLÍTICAS PÚBLICAS

de suas terras para irem depor – na condição de testemunha – fora de seu ha-
bitat (em comissões parlamentares de inquérito). Neste julgado entendeu-se que 
haveria violação às normas constitucionais que conferem proteção específica aos 
povos indígenas (CF, arts. 215 , 216 e 231). Para o Ministro Sepúlveda Pertence, 
a convocação de um índio para prestar depoimento em local diverso de suas terras 
constrange a sua liberdade de locomoção, na medida em que é vedada pela Consti-
tuição da República a remoção dos grupos indígenas de suas terras, salvo exceções 
nela previstas (CF/88, artigo 231, § 5º). 

Nesta perspectiva, a tutela constitucional do grupo indígena, que visa a 
proteger, além da posse e usufruto das terras originariamente dos índios, a respec-
tiva identidade cultural, se estende ao indivíduo que o compõe, quanto à remoção 
de suas terras, que é sempre ato de opção, de vontade própria, não podendo se 
apresentar como imposição, salvo hipóteses excepcionais. Então, há a necessidade 
de adoção de cautelas tendentes a assegurar que não haja agressão aos seus usos, 
costumes e tradições, de modo que no Habeas Corpus trazido à baila, houve o de-
ferimento do pedido, para tornar sem efeito a intimação, sem prejuízo da audiência 
do paciente com as cautelas indicadas na impetração.

Por fim, cabe analisar criticamente o Recurso Especial 1.285.463 - SP 
(2011/0190433-2) de Ação Civil Pública, de relatoria do Ministro Teori Albino 
Zawascki, que tratou da permissibilidade das queimadas nas plantações de cana-
de-açúcar. Para este Ministro, há uma exceção existente, em relação à permissão 
de praticar queimadas nas plantações de cana-de-açúcar, somente para preservar 
peculiaridades locais ou regionais relacionadas à identidade cultural. Porém, tal 
exceção não é aplicável às atividades agrícolas industriais. Isto porque o legislador 
brasileiro, atento a essa questão, disciplinou o uso do fogo no processo produtivo 
agrícola, quando prescreveu no art. 27, parágrafo único da Lei Federal nº 4.771/65 
que o Poder Público poderia autorizá-lo em práticas agropastoris ou florestais desde 
que em razão de peculiaridades locais ou regionais. 

Com este raciocínio buscou-se compatibilizar dois valores protegidos na 
Constituição Federal de 1988, quais sejam, o meio ambiente e a cultura ou o modo 
de fazer, esta quando necessária à sobrevivência dos pequenos produtores que reti-
ram seu sustento da atividade agrícola e que não dispõem de outros métodos para 
o exercício desta, que não o uso do fogo.
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7 CONCLUSÕES

Após os apontamentos feitos acerca do desenvolvimento cultural brasi-
leiro e da vinculação da cultura e do desenvolvimento nacional, analisando-se a le-
gislação, as políticas públicas e a jurisprudência atinentes ao assunto percebe-se que 
apesar dos esforços do Governo Federal em aliar a cultura a diversos ramos da ativi-
dade estatal, como as artes, os esportes, a educação, a economia e o meio ambiente, 
ainda é preciso que haja uma valorização da cultura no cotidiano, bem como uma 
melhora efetiva na qualidade de vida dos grupos socialmente mais vulneráveis para 
que sejam minimizadas as barreiras criadas pelas desigualdades sociais para se ter 
acesso à cultura, bem como para colocar em prática a capacidade criativa cultural. 

Desta maneira, aumentando-se o acesso a cultura e dando subsídios para 
que a capacidade criativa cultural seja exercitada pelos cidadãos, a nossa identidade 
cultural será razoavelmente preservada em face das investidas da indústria cultural 
e da globalização que é retratada por Amartya Sen. É preciso atentar que nesta 
empreitada deve-se partir das raízes que sustentam a cultura brasileira, de modo 
que o desenvolvimento nacional supra as expectativas e os anseios da sociedade, 
mantendo a identidade cultural do país no que for cabível em relação à Democracia 
e à Constituição Federal.

Outro ponto importante é que apenas aumentar o acesso aos bens cul-
turais não resolve a problemática aqui tratada sobre o desenvolvimento e a cultura. 
Isto porque, apesar de melhorar a qualidade de vida dos cidadãos, se as políticas 
culturais se restringirem a criar facilidades em relação ao consumo de bens cultu-
rais, haverá uma tendência a inibir a capacidade criativa e a inovação da cultura. 
Então, as políticas culturais deveriam investir na abertura de espaços para que a 
atividade criativa ocorra de maneira livre e com o instrumental necessário, como 
propugna o regime Democrático.

Por fim, conclui-se que é necessário que seja instituída uma nova lei da 
cultura, com base no Projeto de Lei 6.722/2010, já que este traz inovações neces-
sárias para o aumento do florescimento cultural e do desenvolvimento nacional, 
como: o Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais (SNIIC) (que 
tem o objetivo de permitir que os agentes culturais e a sociedade como um todo 
possam ter acesso a informações do segmento cultural em um único lugar, além de 
ser possível cadastrar informações culturais atualizadas); os critérios públicos ado-
tados (que preenchem uma lacuna da lei anterior); o veto à análise subjetiva (que 
garante a impessoalidade da avaliação em todo processo); e o fim da tributação dos 
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projetos culturais (os projetos que recebem subsídio via fundo ou renúncia fiscal 
não são tributados, a não ser nos eventuais rendimentos que obtenham. Além disso, 
este fim da tributação tem efeito retroativo: os artistas e produtores que vêm sendo 
autuados pela Receita Federal serão anistiados).
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Desenvolvimento regional e o combate à seca no
Nordeste     brasileiro

Tatiane Dantas Nascimento

1 INTRODUçãO

Este trabalho está inserido no campo do Direito e Desenvolvimento na 
perspectiva da teoria de Amartya Sen. O objetivo é aplicar os fundamentos dessa 
doutrina através da análise do desenvolvimento regional da região Nordeste relacio-
nando desenvolvimento e combate à seca. Para isso, fez-se necessário compreender 
a formação política e social da região Nordeste através de sua história, de sua traje-
tória desenvolvimentista a fim de visualizar as razões do seu atraso econômico e da 
desigualdade. 

Destacou-se também a nova concepção desenvolvimentista do Direito 
como promotor das capacidades substantivas e da liberdade com o intuito de de-
monstrar que a seca no Nordeste é uma limitação importante ao desenvolvimento. 
O estudo das normas jurídicas selecionadas reforça a análise da temática e mos-
tram que o desenvolvimento regional é um assunto bastante tratado tanto em nível 
constitucional como infraconstitucional e que as ações governamentais carecem de 
maior integração federal e do apoio da comunidade interessada para se tornarem 
efetivas.  
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2 DESENVOLVIMENTO REGIONAL E NORDESTE BRASILEIRO:
CONTEXTUALIZAçãO   TEMÁTICA

2.1 CONSTRUÇÃO DO CONCEITO DE REGIÃO E FORMAÇÃO
SOCIAL  DO  NORDESTE

Para compreender como surgiu a concepção da ideia de região, em parti-
cular a formação territorial e social da região Nordeste, é preciso conhecer aspectos 
relevantes de sua evolução histórica, pois é ela quem nos traz respostas acerca de 
conceitos atuais, já muito consolidados e que refletem tanto suas características 
geográficas, quanto culturais, sociais e econômicas.

Em termos jurídicos, Bercovici (2003: 69) traz um conceito de região 
bastante referenciado e elaborado por Jellinek, segundo o qual a região (Land) deve 
ser entendida como uma formação política controlada pelo poder estatal, mas não 
totalmente incorporada ao Estado, ainda que possua os mesmos elementos deste, 
como território, súditos e autonomia. A região, portanto, atua de maneira incom-
pleta sendo essa formação política denominada “fragmentos de Estado”, em razão 
de ser dotada de personalidade histórica1.

Do ponto de vista econômico, podemos identificar um tradicional Nor-
deste agrário-pastoril e um novo Nordeste, caracterizado pela industrialização fo-
mentada pela SUDENE, bem como pelos polos agrícolas voltados para exportação 
de frutas. Essas características são primordiais para a construção da identidade da 
região, especialmente a relação entre os que fazem parte dessa realidade e aqueles 
que estão fora dela. Foi esse contexto de criação de identidade, aliado ao desenvol-
vimento econômico da região, que permitiu a formulação de expressões pejorativas 
generalizantes como cangaceiros, paraíbas, cabeças-chatas, entre outros2.

Todavia, para pensar a respeito dessas imagens do Nordeste, é necessário 
que analisemos duas perspectivas. A primeira é que quando falamos em Nordeste, 
temos que levar em consideração, em razão da própria complexidade da região, 
que seria mais adequado estudar vários Nordestes e não apenas um Nordeste, assim 

1 BERCOVICI, Gilberto. Desigualdades regionais, estado e constituição. São Paulo: Max Limonad, 
2003. Cap. 2. A última reformulação legislativa da divisão regional brasileira ocorreu, em 1970, 
através do Decreto nº 67.647, de 23 de novembro de 1970, que definiu cinco grandes Regiões no 
Brasil, conforme critérios mais geoeconômicos do que físicos, são elas: Norte, Nordeste, Sudeste, Sul 
e Centro-Oeste.
2 BERNARDES, Denis de Mendonça. Notas sobre a formação social do nordeste. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/pdf/ln/n71/02.pdf>. Acesso em: 5 maio 2012.
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como defendido por Gilberto Freyre que diferencia as zonas litorâneas, do agreste 
e do sertão3. A segunda diz respeito ao processo histórico da formação da região 
Nordeste, esta sim muito elucidativa e de extrema importância para este estudo. 

O entendimento da ideia do que viria a ser o Nordeste, no que diz res-
peito ao espaço geográfico, está diretamente ligada à história do espaço colonial 
brasileiro com a delimitação das capitanias hereditárias. Nesse período, economica-
mente, a região se destaca pela produção agrícola canavieira marcada pela mobili-
zação de grandes capitais, haja vista a destinação internacional da produção, com a 
consequente concentração de renda e a submissão violenta da mão de obra escrava. 
Embora houvesse ocupação nas áreas do Agreste e do Sertão, especialmente na se-
gunda metade do século XVII e durante todo o século XVIII e, mesmo, do XIX, é 
notória a predominância e concentração no litoral. 

No período colonial, outro fato histórico relevante para a formação da 
região Nordeste foi o período da invasão holandesa (1630-1654) que ocupou uma 
área compreendida de Alagoas até o Maranhão. Essa ocupação trouxe consequên-
cias sociais bastante significativas, em razão da concentração de esforços para ex-
pulsar o invasor que propiciou um espírito de solidariedade, cuja manifestação 
ultrapassou as fronteiras das capitanias. Nesse momento histórico, Pernambuco 
destacou-se não só por sua influência de ordem econômica em razão do seu porto, 
mas também no aspecto político-institucional, em virtude de ter sido por muitos 
anos a capitania geral, exercendo poder sobre as capitanias anexas do Ceará, Rio 
Grande do Norte e Paraíba4.

A ausência de um Estado Nacional e a vigência do Antigo Regime, no 
período colonial, impossibilitou a emergência de uma espacialidade regional plena, 
sendo a política um assunto restrito ao poder real e seus agentes. Em 1817, pela 
primeira vez, surge uma ação política com um projeto comum para o espaço que 
compreendia do Ceará até Alagoas e aparece a ideia de criação de um governo único 
para esse espaço. É importante frisar que antes da criação do Estado nacional, dois 
acontecimentos tiveram uma importância fundamental na crise do Antigo Sistema 
Colonial e promoveram uma reestruturação espacial da região. O primeiro deles foi 
a instalação da sede da monarquia portuguesa no Rio de Janeiro (1808) que rede-

3 Idem. BERNARDES aponta a obra de Gilberto Freyre, intitulada Nordeste (1937), na qual o autor 
faz a classificação citada. 
4 Para aprofundar essa questão, recomenda-se a leitura do trabalho: MELLO, Evaldo Cabral de. 
Rubro Veio – o imaginário da restauração pernambucana. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.
php?script=sci_arttext&pid=S0034-77011998000200014>. Acesso em: 23 jun. 2012.
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finiu a territorialidade do espaço colonial e alterou a antiga relação entre colônia 
e metrópole. O segundo foi a eclosão da Revolução Constitucionalista no Porto 
(1820). Esses ocorridos, especialmente o primeiro deles, proporcionou mudanças 
importantes, tendo em vista que o centro do poder não se situava mais do outro 
lado do Atlântico, mas sim na própria colônia. Essa reformulação na estrutura de 
poder fomentou movimentos sociais que reivindicavam melhores condições de in-
fraestrutura e até mesmo de independência como a Confederação do Equador, na 
medida em que a localização da corte no Rio de Janeiro contribuiu para uma nova 
territorialidade do país em duas regiões: Norte e Sul5.

Com esse cenário de revoluções, a Independência foi a expressão, ou me-
lhor, a solução, da crise do Antigo Regime e do Antigo Sistema Colonial. Teve 
como principal consequência a criação de um Estado nacional soberano, nascido 
sob o signo das mudanças políticas trazidas pela Revolução Francesa, apesar da 
sobrevivência da escravidão, principal herança do período colonial. A necessidade 
da existência de um Estado moderno, no sentido pós-Revolução Francesa, emergiu 
para suprir as necessidades de interesse local por meio de discussões públicas sobre 
políticas e orçamento do Império com o intuito de estabelecer quanto da renda das 
províncias era transferido para o governo central e quanto nelas permanecia para a 
melhoria da infraestrutura, haja vista as desigualdades de tratamento conferido às 
províncias. 

Um importante elemento na diferenciação da formação da região Nor-
deste está relacionado à transição do trabalho escravo para o trabalho livre, pois di-
ferentemente da lavoura cafeeira que utilizou a mão-de-obra estrangeira para subs-
tituir os escravos, no Nordeste essa substituição se deu por homens livres, retirantes 
da seca, pequenos e médios proprietários do agreste e em menor escala do sertão. 
Essa substituição se deu no momento da crise agrícola que foi agravada pela grande 
seca ocorrida em 1877. Foi nesse período que ocorreu a primeira intervenção es-
tatal na região com o envio de comissões científicas para estudar aspectos do solo, 
do clima, da vegetação e também a construção do primeiro açude por iniciativa 
governamental (o Quixadá, no Ceará em 1884), além da construção de estradas e 
as primeiras propostas de transposição do Rio São Francisco6.

Com o advento da República federalista a questão regional toma nova 
forma e se desenvolve diferentemente do que ocorria no Império. Nesse momento 

5 BERNARDES, Denis de Mendonça. Notas sobre a formação social do nordeste. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/pdf/ln/n71/02.pdf>. Acesso em: 5 maio 2012.
6 Ibid.
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histórico, as elites locais e os espaços estaduais ganham força e pela primeira vez 
houve uma iniciativa governamental com o intuito de enfrentar a questão das se-
cas com a criação da Inspetoria de Obras Contra as Secas (IOCS), em 1909, pelo 
Decreto-Legislativo nº 7.619, no governo Nilo Peçanha (1906-1910), sendo mais 
tarde, em 1945, transformada em DNOCS7. No período entre 1917 e 1919, mais 
uma grande seca assolou o Nordeste e em 1918 assume a presidência da República 
o paraibano Epitácio Pessoa que deu início ao mais vasto programa governamental 
de intervenção na região com foco na questão da seca. Pessoa procurou ir além das 
questões pontuais, mas tal esforço não teve continuidade por seus sucessores, tendo 
sido até mesmo criticado e desprezado em prol do discurso desenvolvimentista da 
região Sul, no qual era defendido o abandono dessa política de combate à seca para 
incentivar os nordestinos a migrarem para trabalhar na lavoura cafeeira na qual 
encontrariam segurança e desenvolvimento8.

Com o advento do ciclo da borracha, a região Nordeste passa a se distin-
guir da região Norte, apesar de ainda não haver uma definição oficial dessa territo-
rialidade e mesmo sendo possível identificar realidades ululantes, elas ainda eram 
tratadas como uma mesma região. Ainda na Primeira República, outro traço que 
passa a caracterizar o Nordeste são os movimentos sociais do cangaceirismo, coro-
nelismo e as manifestações religiosas populares, especialmente na figura do Padre 
Cícero, vigário de Juazeiro, Ceará, responsáveis pela produção e disseminação da 
cultura nordestina.

O fim da Primeira República foi, além de outros fatores, decorrência da 
questão regional com a quebra do pacto oligárquico e marcou a crise das elites nor-
destinas e do Rio Grande do Sul. A revolução de 1930 foi responsável pela criação 
de um novo Estado que rompe com o liberalismo do regime anterior, enfraquece 
o federalismo voltando-se ao centralismo, na medida em que promove a regionali-
zação do território de acordo com as diretrizes do governo central, fortalecendo o 
papel da União que passa a ter a obrigação de combater a seca segundo o artigo 177 
da Constituição de 1934, bem como a Lei nº 175/36 que define o limite territorial 

7 Departamento Nacional de Obras Contra as Secas. LENCIONI, Sandra. A mudança do discurso 
desenvolvimentista face à crise da economia. A falência das políticas de desenvolvimento regional. Dis-
ponível em: <http://citrus.uspnet.usp.br/rdg/ojs/index.php/rdg/article/viewFile/250/229>. Acesso 
em: 7 maio 2012.  
8 BERNARDES, Denis de Mendonça. Notas sobre a formação social do nordeste. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/pdf/ln/n71/02.pdf>. Acesso em: 5 maio 2012.
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denominado Polígono das Secas.9 Essa regulamentação e delimitação territorial, 
assim como a criação do Instituo Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 
1938, tiveram o intuito de especificar as regiões para uma melhor atuação estatal e 
reafirmar o que a literatura local já havia consagrado: a região Nordeste e todas as 
suas peculiaridades.

Com o fim do Estado Novo em 1945 e o início do processo de demo-
cratização e crescimento dos movimentos sociais, a questão regional ganhou nova 
dimensão e passou a ser vista sob a perspectiva social, política e econômica de forma 
a reduzir as desigualdades regionais que se tornaram mais evidentes com o aumen-
to da pobreza rural em decorrência dos efeitos do latifúndio. Assim, no segundo 
governo Vargas, foi criado o Banco do Nordeste do Brasil (BNB), através da Lei nº 
1.649/52, com a finalidade de induzir o desenvolvimento regional, abandonando 
o modelo político de combate à seca pela via de obras públicas de açudes que na 
maioria das vezes só favoreciam os grandes proprietários e seus aliados políticos. 

Mais tarde, a eleição de Juscelino Kubitscheck (1956-1961) veio sinteti-
zar o movimento desenvolvimentista em um momento especial da história brasi-
leira, cujo espírito democrático de redução das desigualdades regionais e da miséria 
parecia ser a melhor solução para evitar os movimentos sociais de caráter socialista, 
inspirados na experiência soviética (Ligas Camponesas e sindicatos rurais). Foi esse 
contexto que fomentou a criação do Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento 
do Nordeste (GTDN)10 que resultou na formação da Superintendência para o De-
senvolvimento do Nordeste (SUDENE). 

9 BERNARDES, Denis de Mendonça. Notas sobre a formação social do nordeste. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/pdf/ln/n71/02.pdf>. Acesso em: 5 maio 2012. p. 67-68. Art. 177 da Consti-
tuição de 1934: “A defesa contra as secas nos Estados do Norte obedecerá a um plano sistemático e será per-
manente, ficando a cargo da União, que despenderá com as obras e os serviços de assistência quantia nunca 
inferior a quatro por cento de sua receita tributária sem aplicação especial.”. Art. 2º da Lei nº 175/36: “A 
área dos Estados do Norte a considerar no plano referido no art. 1º, é limitada pela poligonal cujos vértices 
são os seguintes: cidades de Aracati, Acaraú e Camocim, no Ceará; interseção do meridiano de 44º W.G., 
como o paralelo 9º; interseção do mesmo meridiano, com o paralelo 11º e cidade de Amargosa, no Estado 
da Bahia; cidade de Traipu, no Estado de Alagoas; cidade de Caruaru, no Estado de Pernambuco; cidade 
de Campina Grande no Estado da Paraíba; e cidade de Natal, no Estado do Rio Grande do Norte.”.
10 BERNARDES, Denis de Mendonça. Notas sobre a formação social do nordeste. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/pdf/ln/n71/02.pdf>. Acesso em: 5 maio 2012. p. 73. O autor elenca as quatro 
diretrizes básicas do Plano de Ação do GTDN: “a) intensificação dos investimentos industriais, visan-
do criar no Nordeste um centro autônomo de expansão manufatureira; b) transformação da economia 
agrícola da faixa úmida, com vistas a proporcionar uma oferta adequada de alimentos nos centros 
urbanos, cuja industrialização deverá ser intensificada; c) transformação progressiva da economia das 
zonas semiáridas no sentido de elevar sua produtividade e troná-la mais resistente ao impacto das 
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A questão regional também foi explorada pelos militares e seria uma das 
principais motivações do golpe militar de 1964 para, inicialmente, enfraquecer 
os movimentos sociais dos trabalhadores e de outro lado fortalecer as elites nor-
destinas anticomunistas. Com isso, o novo cenário do Nordeste pós-64 é de uma 
inegável industrialização, criação de novos ramos produtivos como a fruticultura 
com a modernização da agricultura irrigada, em conformidade com a geopolítica, 
não obstante o desaceleramento da indústria têxtil, a expansão evidente da miséria, 
tanto na cidade quanto no campo, e a persistência da endêmica seca.

2.2 A TRAJETÓRIA DESENVOLVIMENTISTA DO NORDESTE
BRASILEIRO

O desenvolvimento da região Nordeste deve ser compreendido em con-
formidade com o pensamento desenvolvimentista nacional, especialmente a partir 
do Segundo Governo Vargas (1951-1954), sob a égide da Constituição de 1946 
que consolidou o planejamento e a atuação estatal como elementos essenciais para 
o desenvolvimento. Ademais, a influência da teoria do subdesenvolvimento da Co-
misión Econômica para América Latina (CEPAL) no cenário político brasileiro, en-
tre 1949 e 1964, foi responsável pela reelaboração e fundamentação das políticas 
públicas desenvolvimentistas, fazendo com que o Estado passasse a ser o promotor 
do desenvolvimento, exercendo um papel complementar em relação ao mercado, 
por meio do planejamento, reformas sociais, transformação das estruturas econô-
micas, incentivo ao mercado interno e fomento à industrialização com o objetivo 
de superar a condição periférica fundada na desigualdade da apropriação do exce-
dente econômico pelos detentores da maioria dos meios de produção11.

A formação do Estado brasileiro, como já foi dito alhures, consolidou-se 
após a Revolução de 1930 com a centralização e unificação do poder no intuito de 
garantir e ampliar os seus interesses, bem como construir um aparelho que pudes-
se intervir na economia de forma minimamente planejada. Entretanto, pouco se 
conquistou em termos de avanços sociais, ainda que tenha ultrapassado a barreira 
do subdesenvolvimento através da elaboração e execução de políticas públicas, em 
consonância com a evolução do Direito Constitucional e a instituição das Cons-

secas; e d) deslocamento da fronteira agrícola do Nordeste, visando incorporar à economia da região 
as terras úmidas do hinterland maranhense, que estão em condições de receber os excedentes popula-
cionais criados pela reorganização da economia da faixa semiárida.”  
11 BERCOVICI, Gilberto. Constituição econômica e desenvolvimento. São Paulo: Malheiros, 2005. 
Cap. 2.
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tituições Dirigentes do século XX. Embora a elaboração de políticas públicas te-
nha sido um avanço, é preciso haver compatibilidade entre as diretrizes traçadas 
nacionalmente e as ações realizadas regionalmente, portanto, um planejamento 
abrangente e aliado ao conhecimento da realidade local, com o fortalecimento do 
contrato social, são condições indispensáveis para a execução dos projetos desen-
volvimentistas12.

A questão do desenvolvimento regional e da redução das desigualdades 
não foi concretizada satisfatoriamente por falta de planos econômicos que se mul-
tiplicaram desde a década de 1960, mas sim pela ausência de coordenação nacional 
e excesso de centralização na esfera federal em detrimento do federalismo coope-
rativo. Dessa forma, o planejamento regional era visto apenas como uma medida 
complementar e menos importante, propiciando uma multiplicação de projetos 
regionais limitados a incentivar a instalação de indústrias, dispersando os recursos 
e promovendo uma política predatória entre os Estados conhecida como “guerra 
fiscal”. Essa falta de coordenação nacional justificou a criação das autarquias re-
gionais a fim de suplementar e efetivar as políticas públicas federais na região em 
que atuavam. A SUDENE, portanto, criada, em 1959, como modelo de órgão de 
desenvolvimento regional no Brasil, tinha a função precípua de organizar os órgãos 
federais atuantes no Nordeste13.

Entretanto, tal política foi desastrosamente conduzida no período pós-
64 acarretando um aumento da dependência dos Estados e Municípios em rela-
ção à União, desvirtuando sua finalidade, sendo reduzida a um mero instrumento 
clientelístico do poder central. Nos últimos anos, com a aceleração do processo de 
Globalização, a questão regional perdeu força, uma vez que a economia não mais se 
volta para o mercado interno, mas sim para a economia mundial, com a dinâmica 
das empresas transnacionais. A institucionalização da Região trazida pelo artigo 43 
da Constituição de 1988 ao invés de se traduzir em um avanço, passou a ser des-
prezada e se resumiu especificamente à solução da promoção de incentivos fiscais 
enquanto assistencialismo empresarial, o que significa dizer que a questão regional 
precisa ser revista tanto politicamente quanto tecnicamente a partir da institucio-
nalização das regiões14.

12 BERCOVICI, Gilberto. Constituição econômica e desenvolvimento. São Paulo: Malheiros, 2005. 
Cap. 2.
13 Ibid., Cap. 4.
14 Ibid., Cap. 4.
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Quando se trata da região Nordeste, a trajetória das ações de desenvolvi-
mento regional está diretamente relacionada com o problema da seca. O primeiro 
organismo federal criado pós Segunda Guerra, influenciado pela experiência norte
-americana da TVA15, foi a Comissão do Vale do São Francisco (CVSF), criada em 
1948, pela Lei nº 541, a qual estabeleceu diretrizes do planejamento global da uti-
lização potencial dessa importante bacia hidrográfica com a finalidade de organizar 
todos os órgãos públicos que atuavam na região. Entretanto, a falta de um projeto 
bem definido e de integração dos entes federativos fez com que os recursos fossem 
empregados em pequenas obras de infraestrutura, definidas por critérios político
-partidários daqueles que controlavam a autarquia. Dessa forma, somente após sete 
anos de sua criação, a CVSF conseguiu aprovar o Plano Geral de Aproveitamento 
Econômico do São Francisco, pela Lei nº 2.599/55, sem avançar muito, em razão 
de cometer o mesmo erro de não estabelecer uma ação conjunta com outros órgãos, 
como o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS)16, antigo 
IFOCS17.

Antes da SUDENE, portanto, os investimentos públicos voltados para 
a região Nordeste eram destinados basicamente para obras de combate à seca e 
incentivos à produção canavierira de exportação. Como o Estado não se mostra-
va um forte agente econômico nesse momento, atuando apenas na construção de 
ferrovias, da Companhia Hidrelétrica do São Francisco (CHESF) e na criação de 
órgãos assistenciais, percebe-se que o poder público não priorizava uma política de 
desenvolvimento regional e as obras de infraestrutura estavam sempre relacionadas 
aos interesses dos latifundiários, deixando de beneficiar a região como um todo, 
especialmente os mais necessitados. O IFOCS, posteriormente intitulado DNOCS 
por meio do Decreto-Lei nº 8.486/45, foi o único órgão que de fato fomentou o 

15 Tennesssee Valley Authority (TVA), primeira experiência de empresa pública americana voltada 
para o desenvolvimento regional de todo o vale do Rio Tennesseee, no Sul dos Estados Unidos, cria-
da em 18 de maio de 1933. Ver mais detalhes em: BERCOVICI, Gilberto. Desigualdades regionais, 
estado e constituição. São Paulo: Max Limonad, 2003. Cap. 3.  DINIZ, Clélio Campolina. A questão 
regional e as políticas governamentais no Brasil. Disponível em: <http://www.fag.edu.br/professores/
solange/PUR%20IV/BIBLIOGRAFIA%20APOIO/A%20QUEST%C3O%20REGIONAL.pdf>. 
Acesso em: 10 maio 2012.
16 O IFOCS mudou para DNOCS pelo Decreto-Lei nº 8.486/45 e se transformou em autarquia 
graças à Lei nº 4.229/63 que transferiu a sua sede do Rio de Janeiro para Fortaleza, conforme BONA-
VIDES, Paulo. Federalismo regional num país periférico. Disponível em: <http://asignatura.us.es/cidc/
Ponencias/federalismo/pauloBONAVIDES.pdf>. Acesso em: 7 maio 2012.
17 BERCOVICI, Gilberto. Desigualdades regionais, estado e constituição. São Paulo: Max Limonad, 
2003. Cap. 3.
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combate à seca com obras hidráulicas importantes, mas que também perdeu sua 
força com as disputas políticas de poder, em virtude da ausência de um plano na-
cional de desenvolvimento regional. Já o Instituto do Açúcar e do Álcool, criado 
em 1933, pelo Decreto nº 22.789, buscou desenvolver o setor açucareiro estabele-
cendo cotas de produção por Estado com a finalidade de proteger esta agroindústria 
contra a ameaça da agricultura cafeeira paulista o que gerou uma estagnação da 
modernização e crescimento da indústria açucareira nordestina18.

Na década de 1950, a questão regional toma outro rumo e a problemá-
tica das secas passa a ser vista como um problema econômico e não mais natural. 
Cria-se o Banco do Nordeste do Brasil (BNB), pela Lei nº 1.649/52, para que seja 
a instituição de fomento do desenvolvimento regional, conforme o artigo 198 da 
Constituição de 1946 que em seu §1º previa a criação de um fundo especial de 
combate à seca para ser utilizado em casos de emergência. O Fundo Especial das 
Secas era composto de 1% dos 3% das receitas reservadas para o controle dos efei-
tos da seca no Nordeste, e no caso de ausência de situação emergencial, os recursos 
seriam destinados ao setor produtivo, especialmente o agropecuário. Todavia, so-
mente com a criação da SUDENE é que o BNB passa a ser realmente o órgão de 
fomento da região19.

O Estado, ao criar a SUDENE, muda o modelo de intervenção e a seca 
passa a ser encarada como um problema do subdesenvolvimento que tem como so-
lução o planejamento para o desenvolvimento e redução das desigualdades através 
de reformas sociais. Essa mudança de paradigma é idealizada por Celso Furtado 
por meio do Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste (GTDN), 
criado pelo Decreto nº 40.554/56, ligado ao Conselho de Desenvolvimento. Esse 
trabalho é tão importante para a construção da temática regional que muitos eco-
nomistas desenvolvem seus trabalhos tendo Celso Furtado como referência, ou seja, 
antes e depois de sua atuação. Ao defender uma política de desenvolvimento para o 
Nordeste, Furtado aponta, inicialmente, como problema mais grave, a disparidade 
da renda per-capita do Nordeste que é 1/3 inferior à auferida pela Região Cen-
tro-Sul. Além da análise das origens coloniais do subdesenvolvimento da região, o 
trabalho procurou demonstrar que o fluxo de renda e das relações econômicas eram 
sempre no sentido da região Centro-Sul (em razão das melhores condições de apli-
cação), enquanto caberia ao Governo Federal realizar o sentido inverso dos agentes 

18 BERCOVICI, Gilberto. Desigualdades regionais, estado e constituição. São Paulo: Max Limonad, 
2003. Cap. 3.
19 Ibid.
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privados, trazendo investimentos para o Nordeste por meio de transferências de 
receitas que ao final se concentravam em ações assistencialistas que não criavam 
novas oportunidades de emprego na região20.

Considerando a escassez de terras agricultáveis no Nordeste, a desigual-
dade econômica e de infraestrutura em relação à região Centro-Sul, especialmente 
porque o Nordeste era um importador de produtos industrializados, o GTDN con-
cluiu que a industrialização da região era primordial ao desenvolvimento, ainda que 
tivesse como obstáculo o abastecimento de alimentos. A industrialização mitigaria 
a dependência centro industrializado e periferia produtora de matérias-primas em 
relação ao comércio interno e internacional, sistematizando um plano com quatro 
diretrizes básicas: “industrialização; transformação da faixa úmida; transformação 
da economia do semiárido e; deslocamento da fronteira agrícola para o Maranhão”21.

Contudo, como o GTDN teve como fundamento a doutrina da CEPAL, 
essa desigualdade centro-periferia acentuou-se e o Nordeste acabou se tornando a 
periferia da região Centro-Sul, pois tinha uma relação de dependência muito forte 
na medida em que sempre comprava mais do que vendia e necessitava de gêneros 
alimentícios que a sua agricultura interna não produzia. Aliado a isso, a falta de 
recursos, em razão do conflito de interesses, também prejudicou as transformações 
desejadas, embora tenha sido consolidada a base das ações governamentais para a 
região e a montagem de uma política e de incentivos que prevalecem em sua essên-
cia até os dias atuais.

2.3 O CERNE DA DESIGUALDADE E AS RAZÕES DO ATRASO
ECONÔMICO

Rousseau, em seu discurso sobre a origem e fundamentos da desigualda-
de entre homens, esclarece que a desigualdade está diretamente relacionada com 
o homem enquanto ser social e não ao homem em seu estado natural que seria 
bom, em razão de sua inata comiseração. A partir do momento em que o homem 
institui a propriedade privada e com ela a sociedade civil, a humanidade passou a 

20 BERCOVICI, Gilberto. Desigualdades regionais, estado e constituição. São Paulo: Max Limonad, 
2003. Cap. 3.
21 DINIZ, Clélio Campolina. A questão regional e as políticas governamentais no Brasil. Disponível 
em: <http://www.fag.edu.br/professores/solange/PUR%20IV/BIBLIOGRAFIA%20APOIO/A%20
QUEST%C3O%20REGIONAL.pdf>. Acesso em: 10 maio 2012. Essas diretrizes foram apontadas 
mais detalhadamente na nota de rodapé nº 13. Recomenda-se a leitura do texto para se ter uma visão 
econômica das políticas de desenvolvimento regional.
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estabelecer novos valores sociais no sentido de sua conservação, e assim, fez-se a 
desigualdade, na medida em que uns se mostraram ser mais talentosos que outros e 
acumular mais bens do que outros, definindo, com isso, papéis sociais. Nesse senti-
do, a desigualdade emerge do crescimento das nossas faculdades e do nosso espírito 
humano racional, legitimada pela instituição da propriedade e das leis que surgiram 
com o sentido de justiça aristotélico de dar a cada um aquilo que é seu. Porém, ad-
verte Rousseau que essa justiça passa a ser desigualmente moral quando é contrária 
ao direito natural e não concorre na mesma proporção com a desigualdade física, 
isso significa que de nada adianta a lei se ela não for utilizada para a minimização 
das desigualdades22.

No mesmo sentido, podemos apontar a teoria da justiça como equidade 
de Rawls. Para ele, uma teoria da justiça deve ter como base o mais alto nível de 
abstração do contrato social para estabelecer princípios de cooperação social e dis-
tribuição apropriada de bens, através das instituições básicas da sociedade. Partindo 
da concepção da posição original, em que as pessoas realizam consensos ampla-
mente aceitos e são seres racionais e mutuamente desinteressados, são estabelecidos 
princípios de justiça social que servem de orientação para as ações humanas. O 
primeiro deles exige que haja igualdade entre direitos e deveres fundamentais, já o 
segundo afirma que as desigualdades, seja de ordem econômica ou social, só podem 
ser justas se trouxerem vantagens compensadoras para o todo, especialmente para 
os menos favorecidos23.

A desigualdade da realidade brasileira não tem origem apenas na sua his-
tória, ela é, sobretudo, resultado de uma cultura e de um acordo social excludente 
que não promove uma cidadania igual para todos acarretando uma distinção de 
oportunidades e direitos entre os incluídos e os excluídos. A desigualdade é o maior 
problema estrutural do país que deve ser pensada a partir de um novo projeto so-
cial, pois não basta somente “dividir o bolo” do crescimento, é preciso que haja uma 
melhor e mais racional distribuição e aplicação dos recursos24. No caso da região 
Nordeste essa distribuição de recursos não deve se limitar somente à renda, mas 

22 ROUSSEAU, J.J. Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens. Disponí-
vel em: <http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/PesquisaObraForm.jsp>. Acesso em: 10 maio 
2012.
23 RAWLS, John. Uma teoria da justiça. Cap. 1, 2 e 3. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2008.
24 HENRIQUES, Ricardo. Desnaturalizar a desigualdade e erradicar a pobreza: por um novo acordo so-
cial no Brasil. Disponível em: <http://desafios.ipea.gov.br/sites/000/2/livros/desigualdadepobrezabra-
sil/introducao.pdf>. Acesso em: 10 maio 2012.
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também ao fomento dos setores produtivos, à distribuição de terra, do acesso ao 
crédito e de uma educação de qualidade.

Além desses e de outros motivos já citados no decorrer do texto, o atraso 
da persistência da desigualdade regional e do atraso econômico da região Nordeste 
se deu pela restrição de incentivos fiscais e creditícios, expansão da arrecadação 
tributária e maior controle das empresas estatais enquanto medidas contrapostas 
aos gastos públicos. O Decreto-Lei nº 1.376/74 trouxe modificações significativas 
no sistema de incentivos fiscais e setoriais, especialmente no sistema 34/1825 na 
medida em que os recursos captados, através das deduções do imposto de renda, 
teriam que ser obtidos não mais diretamente pelas empresas e sim via SUDENE, 
responsável por dirigir os investimentos considerados mais rentáveis, bem como 
implementar os projetos aprovados. Outra modificação foi a criação do Projeto 
de Integração Nacional (PIN), em 1971, que passou a concentrar parte dos recur-
sos que eram destinados à SUDENE em favor dos projetos da região Amazônica. 
Em 1962, segundo dados do BNB, o Nordeste recebeu via SUDENE 100% dos 
incentivos fiscais, mas em 1977, com a reforma comentada, esse percentual caiu 
para 21%, gerando uma desaceleração do desenvolvimento nordestino, especial-
mente da indústria, em razão desses incentivos terem sido redirecionados para o 
Orçamento Monetário com o intuito de equilibrar as contas públicas e a inflação 
da época26.

Diante desse quadro de crescente empobrecimento da população, indus-
trialização fracassada, baixa produtividade agrícola e a existência de um governo 
centralizador que não logrou êxito pelo inadequado manejo político na aplicação 
dos recursos e execução dos projetos regionais, é perceptível a importância de se 
estudar a questão regional para tentar mudar essa realidade e sair desse insistente 
círculo vicioso. A seguir, o trabalho passará a tratar da questão regional com uma 
visão mais recente da temática desenvolvimentista, tendo por base a contextualiza-
ção apresentada.

25 “A Lei nº 3.995 de 14 de dezembro de 1961, no seu artigo 34, alterado pela Lei nº 4.239 de 27 
de junho de 1963 e pela Lei nº 4.869 de 01 de dezembro de 1965, ambas no seu artigo 18, dispõem 
sobre descontos do Imposto sobre a Renda e adicionais não restituíveis, constituindo, assim, o cha-
mado “Sistema 34/18”, os primeiros instrumentos legais sobre incentivos fiscais, vigentes até 1974.” 
Disponível em: <http://www.mi.gov.br/fundos/fundos_fiscais/index.asp?area=Hist%F3rico>. Acesso 
em: 23 jun. 2012.
26 LENCIONI, Sandra. A mudança do discurso desenvolvimentista face à crise da economia. A falência 
das políticas de desenvolvimento regional. Disponível em: <http://citrus.uspnet.usp.br/rdg/ojs/index.
php/rdg/article/viewFile/250/229>. Acesso em: 7 maio 2012. 
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3 DESENVOLVIMENTO REGIONAL SOB A PERSPECTIVA DA
LIBERDADE

3.1 O DESENVOLVIMENTO E A AMPLIAÇÃO DAS CAPACIDADES
SUBSTANTIVAS  NA  TEORIA  DE  AMARTYA  SEN

A palavra desenvolvimento pode assumir amplas acepções que confere 
muitos significados a depender do tratamento conferido. Historicamente, o concei-
to de desenvolvimento está vinculado aos poderes político e econômico, seja dire-
tamente relacionado com o aumento da riqueza através do liberalismo do mercado, 
seja por meio das relações sociais do sistema produtivo que melhor distribuem 
a renda auferida. No Estado Social Keynesiano, o conceito de desenvolvimento 
está diretamente relacionado com o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), 
voltado para a acumulação monetária, em consonância com as novas políticas de 
distribuição de rendas. Superados os modelos de desenvolvimento anteriores, tanto 
o incentivado pelo Estado quanto aquele essencialmente liberal e não intervencio-
nista, emerge no século XX uma nova forma de entender o direito e o desenvolvi-
mento a partir de uma ideia de pluralidade de atuação de atores públicos e privados 
e da ótica dos direitos humanos27.

Maria Luiza afirma que, mais recentemente, o movimento do “direito 
e desenvolvimento” está numa nova fase, pois incorporou premissas subjacentes 
na discussão acadêmica em razão da conjunção dos seguintes fatores: “[...] (i) o 
fenômeno da globalização; (ii) o rompimento com o estilo de crescimento econô-
mico veiculado pelas multinacionais, potenciador de desigualdades; (iii) o reconhe-
cimento da crescente complexidade, inclusive jurídica, da realidade atual, ante a 
consolidação de um ordenamento normativo internacional que certifica e amplia o 
catálogo dos direitos humanos (cite-se, por exemplo, o Pacto Internacional de Direi-
tos Econômicos, Sociais e Culturais, de 1996); (iv) a maior capacidade de intervenção 
da sociedade civil; (v) o aumento das demandas por justiça social dos países em 
desenvolvimento. Em torno da abordagem político-jurídica do debate acadêmico, 
têm sido ressaltadas: (i) a necessidade de maior participação democrática, com me-
lhor qualidade no processo conhecido como democracia participativa; (ii) garantias 
de transparência; (iii) o crescimento econômico como condição de liberdade dos 
povos; (iv) o incremento de um papel positivo da ordem jurídica na promoção do 

27 FEITOSA, Maria Luiza Pereira de Alencar Mayer. Desenvolvimento econômico e direitos humanos. 
Boletim de ciências econômicas LII. Coimbra: 2008.
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desenvolvimento; (v) maior eficiência (no sentido de capacidade de resposta) do 
poder judiciário”28.

Tais pontos estão em total consonância com a obra de Amartya Sen e a 
sua teoria do desenvolvimento como liberdade. Para ele, o desenvolvimento não 
pode mais ser entendido apenas como crescimento econômico, distribuição de ren-
da, medida através de índices meramente econômicos como o PIB, é preciso com-
preender que as pessoas são as maiores responsáveis pelas mudanças sociais e sua 
atuação está diretamente relacionada com o desenvolvimento de suas capacidades 
substantivas em favor de uma ideia de justiça social. Assim, as pessoas verdadeira-
mente livres são aquelas que possuem uma vida digna, com educação, saúde, traba-
lho, moradia, e tudo aquilo que elas valorizam, de forma a torná-las agentes capazes 
de julgar suas vantagens individuais e ao mesmo tempo avaliar as realizações e os 
fracassos sociais, reformulando as exigências relativas à eficiência e equidade por 
meio da discussão pública democrática29.

A importância da liberdade como critério para o desenvolvimento deve 
ser entendida como uma confluência entre crescimento econômico e expansão 
da liberdade humana sob a ótica das capacidades substantivas enquanto processo 
e oportunidade. Nesse sentido, Sen diferencia “capital humano”, conceito estri-
tamente econômico relacionado à atuação dos seres humanos para aumentar as 
possibilidades de produção, de “capacidade humana”, que estaria concentrada no 
potencial da liberdade substantiva das pessoas para levar a vida que desejam e me-
lhorar as suas escolhas reais. Ainda que ambas dependam de realizações distintas, 
essas capacidades convergem enquanto potencialidades e reafirmam a ideia de que 
as pessoas não podem ser consideradas meio de produção, mas, sobretudo, a finali-
dade de todo o processo desenvolvimentista30.

3.2 FOMES COLETIVAS, OUTRAS CRISES E A SECA NO NORDESTE

No Capítulo sete, Amartya Sen trata a temática das fomes coletivas e 
outras crises decorrentes dela na qual é feita uma análise das razões da existência 
da fome e subnutrição mundial e como elas podem ser erradicadas por meio de 
políticas e ações apropriadas. A questão da fome deve ser entendida como a liber-

28 FEITOSA, Maria Luiza Pereira de Alencar Mayer. Desenvolvimento econômico e direitos humanos. 
Boletim de ciências econômicas LII. Coimbra: 2008. p. 14.
29 SEN, Amartya Kumar. Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 2000. 
30 Ibid.
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dade substantiva do indivíduo e da família para estabelecer a propriedade de uma 
quantidade adequada de alimento, seja por meio da agricultura ou pela sua aqui-
sição no mercado. Assim, o enfoque da questão não é a quantidade de alimentos à 
disposição, mas sim sob a ótica do poder econômico e da liberdade das pessoas em 
comprar ou cultivar alimento suficiente. 

A fome, a subnutrição e as fomes coletivas estão relacionadas não so-
mente com a produção de alimentos e a expansão agrícola, mas também com toda 
a economia, na medida em que disposições políticas e sociais podem direcionar 
as escolhas das pessoas em garantir uma melhor nutrição. Os alimentos não são 
distribuídos por meio da solidariedade e sim pelas trocas de mercado, pois essa dis-
tribuição depende do potencial de se adquirir alimentos o qual Sen irá denominar 
intitulamento. Dessa maneira, as fomes coletivas distinguem-se da fome endêmica 
e da subnutrição porque são fruto de crises econômicas ou graves calamidades na-
turais, ou seja, inúmeras são as causas capazes de provocar deficiências de intitula-
mentos e acarretar fomes coletivas, portanto, é possível identificá-las mesmo sem 
haver nenhum déficit na produção ou disponibilidade de alimentos31.

Então, as medidas de prevenção das fomes coletivas dependem muito 
de políticas de proteção e ampliação dos intitulamentos. É preciso garantir água, 
trabalho, renda, ações assistenciais de combate à pobreza, informações transparen-
tes e o exercício de poder e autoridade entre governantes e governados através do 
fortalecimento das instituições e organizações democráticas multipartidárias. Além 
disso, é necessário promover o crescimento econômico através de incentivos esta-
tais para a diversificação e modernização da produção, inclusive a de alimentos. A 
redução das desigualdades é outro fator essencial na prevenção das fomes coletivas, 
tendo em vista que é possível ocorrer fome mesmo que haja alimentos à disposição, 
logo, a promoção de políticas de desenvolvimento tem um papel imprescindível 
para o aprimoramento dos intitulamentos e consequente redução da pobreza e da 
desigualdade.

No que tange ao problema da seca e da redução das desigualdades re-
gionais no Nordeste brasileiro, percebe-se que a falta de uma eficiente política de 
desenvolvimento regional contribui para a ocorrência de fomes coletivas nos Mu-
nicípios afetados e esquecidos pelo Poder Público. De acordo com dados do Mi-
nistério do Trabalho e Emprego (MTE) a região Nordeste registrou uma queda no 
número de empregos celetistas, confrontando-se a situação de 2011 com 2010 e 
2009, observa-se em relação ao primeiro ano, um declínio no estoque de emprego 

31 Idem. Cap. 7. Ver os inúmeros exemplos tratados pelo autor.
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de 33,3%, e em relação ao segundo ano, de 5,4%. As atividades econômicas que 
mais contribuíram para o desempenho da região em 2011, em comparação com o 
ano anterior foram pela ordem: a agropecuária, com crescimento de 44,7%; a ad-
ministração pública, com 33,4%; e serviços industriais de utilidade pública (SIUP), 
com 19,6%. Quanto à oferta de vagas, as atividades posicionaram-se na sequência: 
serviços (45,2%); comércio (24,3%); construção civil (16,3%), indústria de trans-
formação (7,3%); agropecuária (4,2%); serviços de utilidade pública – energia, gás 
e água (1,3%); extrativa mineral (0,9%) e administração pública (0,5%)32.

Os Estados que mais geraram emprego na região foram: Pernambuco, 
com 89.607 novos postos; Bahia, com 76.041; Ceará, com 56.413; Maranhão, 
com 25.410; Paraíba, com 20.273; Alagoas, com 20.050; Sergipe, com 19.213; Rio 
Grande do Norte, com 12.269; e Piauí, com 10.289 novas vagas. Considerando a 
redução de 33,3% na criação de vagas na região, o estado que teve o melhor desem-
penho foi Alagoas que cresceu 12,3% e o Rio Grande do Norte o pior índice, com 
-59,5%. O MTE atribui os declínios ao período de entressafra agrícola, término 
do ciclo escolar, fatores climáticos e esgotamento da bolha de consumo. O desem-
penho positivo dos serviços está relacionado com a expansão generalizada em seus 
diversos ramos e se mostra um reflexo das medidas de manutenção da dinâmica 
econômica, especialmente as facilidades de crédito imobiliário por meio do progra-
ma Minha Casa, Minha Vida33.

Em relação ao rendimento da população nordestina a pesquisa estabe-
leceu o comportamento do rendimento em quantidade de salários mínimos pela 
divisão em dois grupos, o primeiro referente à quantidade de empregados que au-
feriram até três salários mínimos e o segundo grupo de empregados que auferiram 
até cinco salários mínimos, a escolha dos grupos se deu em razão de serem os re-
presentativos da remuneração da grande maioria do emprego formal. Constatou-se 
que no período de janeiro a dezembro de 2011, 95,3% da mão de obra formal do 
Nordeste auferiu três salários mínimos e, 98,3%, até cinco salários mínimos. Esses 
resultados são pouco inferiores aos de 2010, mas por outro lado, os grupos de três e 
cinco salários mínimos cresceram 5,6% e 5,0%, respectivamente, o que demonstra 
uma mobilidade da mão de obra em direção a outras faixas de maior remuneração. 
Por Estado, em 2011, as menores concentrações foram observadas na Bahia, com 
93,8% dos empregados formais auferindo três salários mínimos e 97,8%, até cinco 

32 BRASIL. Sítio da SUDENE: Boletins Conjunturais. Disponível em: <http://www.sudene.gov.br/
boletins-conjunturais>. Acesso em: 24 jun. 2012.
33 Ibid.
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salários mínimos. E as maiores, no Piauí, com 97,8%, até três salários mínimos e 
99,3%, até cinco salários mínimos34.

Em termos demográficos e de acordo com resultados do Censo 2010, 
a região Nordeste comporta uma população total de 53,0 milhões de habitantes 
que corresponde a 27,8% da população nacional. É importante destacar que a 
área de atuação da SUDENE não é a mesma que a da região Nordeste, é mais 
ampla e abrange os nove Estados nordestinos, 168 Municípios de Minas Gerais e 
28 do norte Espírito Santo, totalizando 1.989; albergando ainda a Região Semiá-
rida que compreende 1.050 municípios nordestinos e 85 municípios de Minas 
Gerais. A maior densidade populacional da região está concentrada nas capitais, 
especialmente Recife e Fortaleza, e as metrópoles de São Luís e Natal apresentaram 
maior incremento populacional com um crescimento médio anual de 2,0% e 1,9% 
respectivamente. Os últimos indicadores sociais da região apontam uma notável 
queda da natalidade em consonância com os indicadores nacionais, demonstrando 
um melhor planejamento familiar e um maior acesso à informação. A Esperança 
de Vida ao Nascer revela um aumento na expectativa de vida do nordestino de 65 
anos para 70 anos no período de 1999 a 2009. Já a Taxa de Mortalidade Infantil e 
a Taxa Bruta de Mortalidade apresentaram respectivas quedas de 37,4% e 14,3%, 
superando aquelas registradas no país o que demonstra um ganho na condição de 
vida da população nordestina, principalmente no que se refere à mortalidade in-
fantil. Outro reflexo desses índices foi a modificação da pirâmide etária nordestina 
com diminuição da base e alargamento do seu topo35.

4 NORMAS JURÍDICAS E DESENVOLVIMENTO REGIONAL

4.1 FEDERALISMO E COMPETÊNCIAS CONSTITUCIONAIS

O Federalismo no Brasil, como foi visto, foi uma conquista da Repú-
blica, muito embora a instituição da República Federalista dos Estados Unidos do 
Brasil não tenha perdido as amarras de um regime unitário imperialista e centraliza-
do como nos moldes coloniais. As bases de um federalismo regional no país advêm 
dessa intenção de minimizar o centralismo até então latente e que nada corroborou 
para enfrentar a questão regional, bem como a ocorrência da devastadora seca de 

34 BRASIL. Sítio da SUDENE: Boletins Conjunturais. Disponível em: <http://www.sudene.gov.br/
boletins-conjunturais>. Acesso em: 24 jun. 2012.
35 Ibid.
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1877, quando ainda governava o Império, em que milhares de sertanejos morreram 
de fome ou foram obrigados a migrar para outras regiões. 

Considerando a realidade nordestina de secas intermitentes e a profunda 
desigualdade existente entre o Nordeste e o Centro-Sul, a questão regional passou 
a ganhar importância no cenário nacional. O constituinte das Cartas republicanas 
de 1934 e 1946 introduziu no texto magno disposições de caráter regional para 
enfrentar a persistente problemática da seca e da promoção do desenvolvimento 
regional em âmbito constitucional e com isso deixar de resolver a questão somente 
em nível administrativo para adotar soluções mais concretas e definitivas. Esse foi 
o primeiro passo para o reconhecimento político e constitucional das Regiões, for-
madas por um conjunto de Estados membros, que passaram a ser objeto de maior 
preocupação institucional36.

A Constituição de 1934 trouxe a previsão orçamentária de recursos, nun-
ca inferior a quatro por cento de sua receita tributária sem aplicação especial, desti-
nados ao combate à seca nos Estados do norte. As ações governamentais deveriam 
ser permanentes e obedecer a um planejamento estratégico, a cargo da União, a 
ser concretizado por meio de obras e medidas assistenciais, conforme o artigo 177, 
§1º. 37 Porém, a Constituição de 1946, apesar de manter disposições acerca da 
questão regional, reduziu os recursos para a execução das obras de combate à seca 
de quatro para três por cento da receita tributária e passou a atribuir os auxílios 
federais para a Região Amazônica. Assim, podemos perceber que essas Constitui-
ções foram fundamentais para normatizar a região, embora não tenha se referido 
expressamente ao Nordeste como o fez ao tratar da Amazônia no artigo 19938 da 
Constituição de 1946.

Durante o período ditatorial pós-64, regime centralizador e autoritário 
que governou o Brasil durante duas décadas, a questão regional foi silenciada e só 
após a democratização, com a promulgação da Carta de 1988, que o país trouxe 
novamente ao debate a redução das desigualdades regionais com o reconhecimento 
da importância das Regiões no contexto nacional e revalorização do pacto federa-

36BONAVIDES, Paulo. Federalismo regional num país periférico. Disponível em: <http://asignatura.
us.es/cidc/Ponencias/federalismo/pauloBONAVIDES.pdf>. Acesso em: 7 maio 2012.
37 Ver texto na nota de nº 11.
38 Art. 199 da CF de 1946:  Na execução do plano de valorização econômica da Amazônia, a União 
aplicará, durante, pelo menos, vinte anos consecutivos, quantia não inferior a três por cento da sua 
renda tributária. Disponível em: <http://www2.camara.gov.br/legin/fed/consti/1940-1949/consti-
tuicao-1946-18-julho-1946-365199-publicacaooriginal-1-pl.html>. Acesso em: 24 jun. 2012.  
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tivo. As normas constitucionais mais importantes nesse contexto são: (i) o Artigo 
3º, inciso III, da CF de 1988 que definiu como objetivo fundamental da República 
Federativa do Brasil a erradicação da pobreza e a marginalização, bem como a re-
dução das desigualdades sociais e regionais; (ii) o Artigo 43, seção IV, do capítulo 
VII que versa sobre a Administração Pública enquanto Organização do Estado; a 
seção deste dispositivo tem como título “Das Regiões” e em seu conteúdo é estabe-
lecido a competência da União para articular suas ações em um mesmo complexo 
geoeconômico e social a fim de desenvolver as regiões e reduzir suas desigualdades.

Ainda no Artigo 43, §1º, a Constituição atribui à Lei Complementar a 
tarefa de estabelecer as condições de integração de regiões em desenvolvimento e a 
composição de organismos regionais para a execução dos planos regionais em con-
sonância com as diretrizes nacionais. Trata-se também dos incentivos regionais para 
o desenvolvimento da região, no parágrafo segundo, com destaque para o inciso 
IV que expressamente dispôs como “prioridade para o aproveitamento econômico 
e social dos rios e das massas de água represadas ou represáveis nas regiões de baixa 
renda, sujeitas a secas periódicas” 39, enquanto que o parágrafo terceiro complemen-
ta o inciso anterior afirmando que “[n]as áreas a que se refere o §2º, IV, a União 
incentivará a recuperação de terras áridas e cooperará com os pequenos e médios 
proprietários rurais para o estabelecimento, em suas glebas, de fontes de água e de 
pequena irrigação”40.

Essa normatização expressa das Regiões, que tem origem na desigualdade 
regional e compromete o desenvolvimento nacional, revela a preocupação do cons-
tituinte em disciplinar a temática e dar a ela um status de superioridade e relevância 
como fundamento próprio da política estatal e de seus poderes. Além disso, mesmo 
que a competência do enfrentamento da questão regional seja da União, conforme 
o Artigo 21, IX, da CF 8841, e que haja uma constitucionalização administrativa 
do problema, isso não significa dizer que a Constituição tenha descartado a atua-
ção conjunta dos demais entes federativos, pois, a República Federativa do Brasil 
é formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, 
intensificando a importância da atuação dos demais entes na promoção do desen-
volvimento e na redução das desigualdades.

39 BRASIL. Constituição Federal de 1988. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
constituicao/constitui%C3%A7ao.htm>. Acesso em: 25 jun. 2012.
40 Ibid.
41 Art. 21. Compete à União: IX – elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação do 
território e de desenvolvimento econômico e social;
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O Artigo 25, parágrafo terceiro, da Constituição de 1988, estatui que os 
Estados Federados poderão, via lei complementar, instituir regiões constituídas por 
agrupamentos de Municípios limítrofes com o intuito de integrar a organização, o 
planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum. O Artigo 48 
trata das competências do Congresso Nacional e dentre elas está a de dispor sobre 
planos regionais de desenvolvimento. O Artigo 151, I, corolário do princípio da 
isonomia em matéria tributária, veda o tratamento desigual na instituição de tri-
butos, mas permite a concessão de incentivos fiscais para reduzir as desigualdades 
regionais. O Artigo 159, inciso I, alínea “c”, da Constituição prevê que parte da 
receita arrecadada pela União, através do imposto de renda, será aplicada em pro-
gramas de financiamento ao setor produtivo das Regiões por meio de suas institui-
ções financeiras, em conformidade com os planos regionais de desenvolvimento, 
assegurado ao semiárido a metade dos recursos destinados à Região na forma que 
a lei estabelecer. 42

Os Artigos 165 e 166 que tratam dos orçamentos reafirmam a importân-
cia do planejamento dos recursos e de sua distribuição regionalizada com a função 
de reduzir as desigualdades regionais, estabelecendo ainda o dever dos Senado-
res e Deputados de organizar uma comissão para avaliar e emitir parecer acerca 
dos planos e programas regionais previstos na Constituição. A ordem econômica 
e financeira consagrada pelo Artigo 170 da Constituição também trouxe a previ-
são da redução das desigualdades sociais e regionais como um de seus princípios, 
reproduzindo o texto do Artigo 3º já comentado. Percebe-se aqui a preocupação 
do constituinte em trazer a questão regional para o âmbito econômico, tendo em 
vista que essa é uma das formas de promover o desenvolvimento e minimizar os 
impactos negativos da desigualdade. Por fim, o Artigo 192, que dispõe sobre o sis-
tema financeiro nacional, afirma que o sistema financeiro deve ser estruturado de 
forma a promover o desenvolvimento equilibrado do país e a servir aos interesses 
da coletividade.   

Vale salientar que os artigos constitucionais atinentes à questão regional 
devem ser interpretados conjuntamente com o artigo 5º da Constituição enquanto 
normatização dos direitos e garantias fundamentais, tendo em vista que o teor do 
artigo 3º tem essência principiológica e deve ser tratado como direito e garantia de 
ordem jurídica inviolável. 43 Dessa forma, podemos aplicar ainda o princípio da 

42 BONAVIDES, Paulo. Federalismo regional num país periférico. Disponível em: <http://asignatura.
us.es/cidc/Ponencias/federalismo/pauloBONAVIDES.pdf>. Acesso em: 7 maio 2012.
43 Ibid.
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vedação do retrocesso para fortalecer tais dispositivos e impedir que a questão regio-
nal e o combate à seca sejam descartados, considerando o acesso à água um direito 
fundamental e indispensável para a sobrevivência humana digna. Nota-se, dessa 
maneira, a importância irrefutável da regionalidade na Constituição de 1988, não 
obstante o tratamento legal conferido à Região não tenha sido o de reconhecimento 
de sua autonomia política, vista apenas sob o âmbito administrativo e econômico.

Portanto, a Constituição de 1988 consagra a questão regional, especial-
mente no que diz respeito à superação das desigualdades, em conformidade com o 
modelo cooperativo de organização federal, no intuito de promover um desenvol-
vimento nacional equilibrado, tendo como base o “princípio da solidariedade fun-
cional”. Esse princípio busca harmonizar a autonomia e as competências de cada 
unidade federal, sejam elas exclusivas ou concorrentes, bem como a distribuição de 
receitas do produto arrecadado através do mecanismo da transferência intergover-
namental de receitas tributárias. Assim, a técnica utilizada pela atual Carta Magna 
no que tange à destinação das verbas para a minimização dos desequilíbrios regio-
nais é a participação por expectativa ou participação em fundos44.

4.2 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL E DESCENTRALIZAÇÃO POLÍTICA

Considerando o arcabouço constitucional e a valoração da questão regio-
nal, conforme já abordado, fez-se necessário criar órgãos de administração regional, 
descentralizados, com o intuito de coordenar as ações promotoras do desenvol-
vimento das Regiões. Em termos de Nordeste, destaca-se a criação do DNOCS, 
autarquia federal com sede em Fortaleza, o BNB, instituição financeira criada pela 
Lei nº 1.649/52, e a SUDENE, autarquia federal com sede em Recife. Nesse pon-
to, faz-se mister ressaltar a criação do Ministério da Integração Nacional (MI), por 
meio da Medida Provisória nº 103, de 1º de janeiro de 2003, a qual foi convertida 
na Lei nº 10.683/03 e que tem sua atual estrutura regimental aprovada pelo De-
creto nº 7.472/11. Observa-se que a criação desse Ministério ocorreu no início do 
mandato do Presidente Lula e, não por acaso, ao assumir a presidência da Repú-
blica um nordestino, a temática regional ganha uma nova formatação e até mesmo 
um Ministério específico em conformidade com os desideratos constitucionais de 
coordenação e integração entre as regiões.

44 BERCOVICI, Gilberto. Constituição econômica e desenvolvimento. São Paulo: Malheiros, 2005. 
Cap. 4. 



101

DIREITO, DESENVOLVIMENTO E POLÍTICAS PÚBLICAS

De acordo com o seu Decreto Regimental, compete ao MI: formulação 
e condução da Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR); formu-
lação dos planos e programas regionais de desenvolvimento; estabelecimento de 
estratégias de integração das economias regionais; estabelecimento das diretrizes e 
prioridades na aplicação dos recursos dos programas de financiamento de que trata 
a alínea “c” do inciso I do art. 159 da Constituição Federal; estabelecimento das 
diretrizes e prioridades na aplicação dos recursos do Fundo de Desenvolvimento 
da Amazônia e do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste; estabelecimento de 
normas para cumprimento dos programas de financiamento dos fundos constitu-
cionais e das programações orçamentárias dos fundos de investimentos regionais; 
acompanhamento e avaliação dos programas integrados de desenvolvimento na-
cional; defesa civil; obras contra a seca e de infraestrutura hídrica; formulação e 
condução da política nacional de irrigação; ordenação territorial; e obras públicas 
em faixas de fronteiras45.

Nota-se que além da integração nacional e regional, o MI também se 
incumbiu da função de coordenar a defesa civil, a política nacional de irrigação, or-
denar o território e proteger as zonas de fronteira, procurando estabelecer uma ação 
conjunta e nacionalmente organizada. Nesse sentido, em observância à diretriz de 
combate à seca e construção de obras de infraestrutura hídrica, o Projeto de Inte-
gração do Rio São Francisco com Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional 
insere-se nesse contexto. Trata-se de um empreendimento do Governo Federal e de 
responsabilidade do MI, em razão da magnitude da obra, que assegurará oferta de 
água, até 2025, a cerca de 12 milhões de habitantes de 390 municípios do Agreste 
e do Sertão dos estados de Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte46.

A SUDENE, portanto, está vinculada ao MI e é responsável pelas ações 
governamentais de desenvolvimento da região Nordeste. Com a recessão da década 
de 1980 e o ressurgimento das políticas de redução da intervenção do Estado na 
economia na década de 1990 que justificaram a privatização de empresas estatais 
e a extinção das Superintendências de Desenvolvimento Macrorregional, a SU-
DENE foi extinta pela edição da Medida Provisória nº 2.146-1 de 04 de maio de 
2001 e em substituição foi criada a ADENE. Contudo, a experiência da ADENE 
não obteve o êxito esperado por não ter tido condições mínimas de levar adiante 
a política de desenvolvimento iniciada pela SUDENE, sofrendo intensa rejeição 

45 BRASIL. Sítio do Ministério da Integração Nacional. Disponível em: <http://www.integracao.gov.
br/ministerio;jsessionid=8a2b5e856cea9148955f66544675>. Acesso em: 24 jun. 2012.
46 Ibid.
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pela população nordestina, e abriu espaço para, mais uma vez, rediscutir a política 
de desenvolvimento regional, instituindo-se novamente a SUDENE, após intensa 
discussão pública, por meio da atual Lei Complementar nº 125/200747.

4.3 ANÁLISE CRÍTICA DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL

Dentro da temática desenvolvida, escolhemos dois diplomas legais infra-
constitucionais de extrema relevância para o estudo em comento, são eles: (i) a Lei 
Complementar nº 125/2007 que recentemente reinstituiu a SUDENE; e (ii) O 
Decreto nº 7.535/2011 que instituiu o Programa Água para Todos.

A LC nº 125/2007 cria a SUDENE com natureza de autarquia especial 
a fim de promover o desenvolvimento includente e sustentável de sua área de atua-
ção, bem como a integração competitiva da base produtiva regional na economia 
nacional e internacional. Percebe-se claramente a inserção do contexto interna-
cional na economia regional com a promoção do desenvolvimento de produtos 
para a exportação, como de fato tem sido crescente na região Nordeste o fomento 
ao Comércio Exterior, com a criação até mesmo de cursos de graduação de nível 
técnico, como o oferecido pelo IFRN 48. O artigo 4º da LC nº 125/2007 traz em 
seus doze incisos as competências da SUDENE que em geral podemos identifi-
car a preocupação com o desenvolvimento regional e sua consequente integração 
nacional; o planejamento como ferramenta de organização para a consecução de 
suas finalidades; articulação dos poderes públicos e da sociedade para atingir as 
metas estabelecidas; apoio e estímulo às ações complementares e iniciativas especí-
ficas de desenvolvimento sustentável, seja por investimentos públicos, privados ou 
incentivos fiscais; a administração dos incentivos e benefícios fiscais e financeiros 
regionais; e a promoção do desenvolvimento econômico, científico e tecnológico.

Estabelece ainda, em seu artigo 5º, os instrumentos de ação da SUDE-
NE quais sejam: I – Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste; II – Fundo 
Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE); III – Fundo de Desenvol-
vimento do Nordeste (FDNE); bem como outros definidos em lei. O parágrafo 
primeiro deste artigo adverte que os recursos destinados ao desenvolvimento re-
gional de caráter constitucional, legal ou orçamentário integrarão o plano regional 

47 BRASIL. Sítio da SUDENE. Disponível em: <http://www.sudene.gov.br/sudene>. Acesso em: 24 
jun. 2012.
48 Informações sobre o curso de Comércio Exterior oferecido pelo IFRN encontram-se disponível 
em: <http://portal.ifrn.edu.br/ensino/cursos/cursos-de-graduacao/tecnologia/tecnologia-em-comer-
cio-exterior/view>. Acesso em: 26 jun. 2012.
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de desenvolvimento do Nordeste, de forma compatibilizada com o plano pluria-
nual do Governo Federal49. Já os artigos 6º e 7º dispõem, respectivamente, sobre 
a constituição de receitas que pode se dar por meio de dotações orçamentárias da 
União, transferências do FDNE e outras receitas previstas em lei, e a composição 
administrativa do órgão. Assim, o restante do texto da Lei irá pormenorizar os 
dispositivos apontados com o intuito de traçar diretrizes gerais de atuação dessa 
autarquia regional.

  Já o Decreto nº 7.535/2011 que instituiu o Programa Água para Todos, 
integrante do Plano Brasil Sem Miséria, liderado pelo Governo Federal e tendo 
como órgão executor responsável o Ministério da Integração Nacional por meio da 
Secretaria de Desenvolvimento Regional, tem como objetivo garantir o amplo aces-
so à água para as populações rurais dispersas e em situação de pobreza extrema, seja 
para consumo próprio ou para a criação de animais e agricultura familiar, possibili-
tando aos beneficiados a comercialização do excedente produzido para a ampliação 
de sua renda. O Programa pretende levar água através da instalação de cisternas, 
sistemas simplificados de abastecimento de água, kits de irrigação e pequenas bar-
ragens. A única ação desenvolvida pelo programa até o momento foi a Ação: 12QC 
que estipulou a construção de 60 mil cisternas para captação de água nos Estados 
de Alagoas, Bahia, Maranhão, Minas Gerais, Pernambuco, Piauí e Sergipe, espe-
cialmente os municípios da região do semiárido com maior vulnerabilidade social. 
A previsão é de que até o final de 2012 sejam entregues todas as 60 mil cisternas, 
beneficiando 240 mil pessoas. Entretanto, até o mês de março de 2011 só foram 
entregues 4.092 cisternas, número baixo se considerarmos que o custo unitário de 
cada cisterna, com capacidade para 16m³ de água, é de apenas R$ 5.090, especial-
mente se levarmos em conta o benefício das famílias de poderem ter acesso à água 
de boa qualidade por um período de até 6 meses de estiagem50.

O texto do Decreto nº 7.535/2011 é composto por treze artigos, sendo 
os artigos 1º e 2º voltados a instituir e definir o programa, bem como apresentar 
as suas diretrizes. O artigo 3º estabelece a possibilidade de os Estados e o Distrito 
Federal participarem do programa mediante celebração de termo de adesão. Os 
demais artigos tratam da criação e competências do Comitê Gestor composto por 

49 BRASIL. Lei Complementar nº 125 de 3 de janeiro de 2007. Disponível em: <http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp125.htm>. Acesso em: 25 jun. 2012.
50 BRASIL. Sítio do Ministério da Integração Regional. Disponível em: <http://www.integracao.gov.
br/agua-para-todos>. Acesso em: 25 jun. 2012.
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representantes de vários Ministérios afins51, bem como do Comitê Operacional e 
suas funções sempre orientadas de acordo com a previsão orçamentária dos órgãos 
envolvidos na execução do programa.   

Verifica-se que a previsão legal de ações governamentais de combate à 
seca, apesar de ser de competência da União, conforme constatado na análise dos 
dispositivos constitucionais, deveria ser promovida através dos entes regionais em 
cooperação com a União e não diretamente por ela executada. A LC nº 125/2007 
nada dispõe sobre a questão da seca, priorizando o desenvolvimento regional atra-
vés de outros meios, deixando para a União o papel da promoção de obras hídricas 
para levar água para a região que sofre com os problemas naturais acarretados pela 
seca. Não obstante o Programa Água para Todos ser executado pela Secretaria de 
Desenvolvimento Regional e constar como uma das ações do Plano Nacional de 
Desenvolvimento Regional.

Percebe-se, portanto, que a temática de combate à seca e o seu indiscutí-
vel caráter regional, passou a ser centralizada na União por meio do Ministério da 
Integração Nacional levando em consideração a interpretação literal da competên-
cia federal para essa matéria em detrimento de uma verdadeira integração coopera-
tiva. Prova disso é a ausência da participação da SUDENE no Programa Água para 
Todos e a exclusão dos Municípios, conforme a previsão do artigo 3º do Decreto nº 
7.535/2011 que estabelece somente a participação dos Estados e do Distrito Fede-
ral mediante celebração de termo de adesão. Mais uma vez, a questão regional deixa 
de ser tratada em sua plenitude, pois o ciclo de centralização e descentralização das 
ações de combate à seca continua vicioso e direcionado de acordo com a política 
que está no poder, ao invés de buscar fortalecer o pacto federativo a partir de uma 
ação conjunta das instituições já existentes e da comunidade local em prol de um 
verdadeiro sistema de governança52.

51 Artigo 4º do Decreto nº 7.535/2011: O programa “ÁGUA PARA TODOS” contará com um Co-
mitê Gestor composto pelos representantes dos seguintes Ministérios, na forma a seguir apresentada: 
I – Ministério da Integração Nacional, pelo titular da Secretaria de Desenvolvimento Regional, que 
o coordenará; II – Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, pelo titular da Secre-
taria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional; III – Ministério das Cidades, pelo titular da 
Secretaria de Saneamento Ambiental; IV – Ministério do Meio Ambiente, pelo titular da Secretaria 
de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano; e V – Ministério da Saúde, pelo presidente da Fundação 
Nacional de Saúde. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/
Decreto/D7535.htm> 
52 GUIMARÃES, Patrícia Borba Vilar. XAVIER, Yanko Marcius de Alencar. Direito de águas e desen-
volvimento sustentável. Natal, RN: EDUFRN, 2010. P. 13-27. A ideia de governança apresentada é o 
mesmo citado no primeiro artigo desta obra.
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5 POLÍTICAS PÚBLICAS DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E O 
COMBATE À SECA NO NORDESTE

5.1 POLÍTICAS PÚBLICAS DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Considerando que compete à União, tanto a promoção do desenvolvi-
mento econômico com vistas à redução das desigualdades regionais, quanto o ge-
renciamento dos recursos hídricos, esse ponto irá analisar a Política Nacional de 
Desenvolvimento Regional (PNDR) com o intuito de fazer uma ligação com a 
Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH).

A PNDR foi instituída pelo Decreto nº 6.047/2007 e tem como objeti-
vo a redução das desigualdades entre as regiões brasileiras por meio da promoção 
de equidade no acesso ao desenvolvimento através da articulação de várias escalas 
de intervenção estatal, em consonância com o disposto no artigo 3º da Consti-
tuição Federal. Para concretizar este objetivo, tal política estabelece estratégias de 
desenvolvimento regional que em geral estão voltadas para ações coordenadas de 
estímulo e apoio às organizações produtivas regionais, através da exploração das 
múltiplas potencialidades regionais; dotar as regiões da infraestrutura necessária 
para o desenvolvimento; promover a inserção social produtiva da população; entre 
outras ações que são especificamente realizadas sob a orientação do Ministério da 
Integração Nacional, como a definição de Sub-regiões e Messoregiões e da proteção 
da Faixa de Fronteira53.

O artigo 6º do Decreto nº 6.047/2007 aponta que os planos e ações vol-
tados para a redução das desigualdades regionais devem fazer uso dos seguintes ins-
trumentos da PNDR: I – Orçamento Geral da União; II – Fundos Constitucionais 
de Financiamento das regiões Norte – FNO, Nordeste – FNE e do Centro-Oeste 
– FCO; III – Fundos de Desenvolvimento do Nordeste – FDNE e Fundo de De-
senvolvimento da Amazônia – FDA, bem como outros fundos de desenvolvimento 
regional que venham a ser criados; IV – outros Fundos especialmente constituídos 
pelo Governo Federal com a finalidade de reduzir as desigualdades regionais; V – 
recursos dos Agentes Financeiros Oficiais; e VI – Incentivos e Benefícios Fiscais54.

53 BRASIL. Decreto nº 6.047 de 22 de fevereiro de 2007. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6047.htm>. Acesso em: 25 jun. 2012.
54 Ibid.
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Ao tratar da distribuição das competências quanto à PNDR, o Decreto 
afirma que cabe ao MI executar essa política, orientando os respectivos planos, 
programas e ações, sempre por meio da participação social e da coordenação dos 
diversos órgãos vinculados tanto para executar, quanto para fiscalizar essas ações 
por meio do Sistema Nacional de Informação para o Desenvolvimento Regional. A 
PNDR tem quatro Planos Regionais (Planos Macrorregionais de Desenvolvimento 
– Amazônia Sustentável, Nordeste/Semiárido e Centro-Oeste e Planos Mesorregio-
nais de Desenvolvimento), quatro Programas Governamentais (Programa de Ges-
tão Política de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial; Programa 
de Promoção do Desenvolvimento da Faixa de Fronteira; Programa de Promoção 
da Sustentabilidade de Espaços Sub-regionais; Programa do Desenvolvimento In-
tegrado e Sustentável do Semiárido) e três Fundos de Desenvolvimento Regional 
(Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional; Fundos Constitucionais de Fi-
nanciamento – FNE, FNO e FCO; e Fundos de Desenvolvimento Regional do 
Nordeste e da Amazônia)55. Destaca-se também o Programa Água para Todos e 
Brasil sem Miséria que tem como órgão executor a Secretaria de Desenvolvimento 
Regional e são inseridos no Plano Brasil Sem Miséria que estatui no parágrafo úni-
co do artigo 1º do Decreto nº 7.492/2011 que a execução do plano será realizada 
pela União em colaboração com os Estados, Distrito Federal, Municípios e com a 
sociedade.56

Apesar de o combate à seca, ser uma função própria da União, estar re-
lacionada com o PNRH, instituída pela Lei nº 9.433/97, e por ser a água um bem 
ambiental e de domínio público, não podemos deixar de inserir essa política ou 
harmonizá-la ao objetivo maior do desenvolvimento regional, pois não é possí-
vel haver desenvolvimento sem a promoção dos intitulamentos e das capacidades 
substantivas já demonstradas no ponto 2 deste trabalho. Talvez seja exatamente por 
isso que o sítio do MI traga como destaque em sua página inicial o Programa Água 
para Todos, bem como o Projeto São Francisco. Isso não significa que a questão dos 
Recursos Hídricos não deva ter o tratamento especial que lhe é conferido, mas que 
essas ações, especialmente as de combate à seca e desenvolvimento do semiárido 
deveriam ser coordenadas em ação conjunta com a SUDENE o que possibilitaria 

55 BRASIL. Sítio do Ministério da Integração Nacional. Disponível em: <http://www.integracao.gov.
br/pndr_principais_instrumentos>. Acesso em: 24 jun. 2012. 
56 BRASIL. Decreto nº 7.492 de 2 de junho de 2011. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Decreto/D7492.htm>. Acesso em: 25 jun. 2012.
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uma melhor administração das etapas dos Programas citados trazendo maior efi-
ciência à execução dos mesmos57.

  
5.2 AÇÕES E PROGRAMAS DA REGIÃO NORDESTE

As ações e programas da região Nordeste são desenvolvidas pelo Ministé-
rio da Integração Nacional em cooperação com a SUDENE e a sociedade. Assim, 
o planejamento regional, através do Plano Regional de Desenvolvimento do Nor-
deste (PRDNE) 58, é o instrumento pelo qual a SUDENE estabelece diretrizes para 
proporcionar o desenvolvimento sustentável, mediante ação articulada pelo Go-
verno com a iniciativa privada, conforme os planos e políticas nacionais, estaduais 
e locais. Esse documento, assim como a política nacional adotada, deixa de fora a 
questão do combate à seca como diretriz para o desenvolvimento, adotando seis 
diretrizes relacionadas à educação; competitividade do setor produtivo regional; in-
fraestrutura física urbana necessária à integração interna e externa; sustentabilidade 
socioambiental; inclusão social por meio da produção cultural; e fortalecimento 
dos governos estaduais e municipais como agentes do desenvolvimento. 

Dentre os programas do Plano Plurianual 2012/2015, cabe à SUDENE 
executar ações, em sua área de atuação, relacionadas com três programas temáticos 
em conformidade com a Política Nacional de Desenvolvimento Regional, são eles: 
(i) 2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Soli-
dária; (ii) 2040 - Gestão de Riscos e Resposta a Desastres; e (iii) 2052 – Pesca e 
Aquicultura59.

Cada um desses programas possuem ações relacionadas e o programa (i) 
tem como ações: 140W – Elaboração de Estudos e Planos de Desenvolvimento 
Regional e Territorial; 20N5 – Divulgação das Políticas de Desenvolvimento Re-
gional e Ordenamento Territorial; 8892 – Revitalização e Manutenção do Sistema 
Nacional de Informações para o Desenvolvimento Regional e Ordenamento Terri-

57 Ver dados acerca do andamento da obra de transposição no link “O Rio e seus números” disponível 
em: <http://www.integracao.gov.br/c/document_library/get_file?uuid=c5636b66-513d-4d3b-84a0-
99d093f0e7e6&groupId=10157>. Acesso em: 25 jun. 2012. 
58 O texto do PRDNE na íntegra está disponível em: <http://www.sudene.gov.br/system/re-
sources/BAhbBlsHOgZmSSI2MjAxMi8wNS8wOC8xNl8wNF80Ml8zN19QUkRORV9K-
dW5ob18yMDExX0ZpbmFsLnBkZgY6BkVU/PRDNE%20-%20Junho%202011-Final.pdf>. 
Acesso em: 25 jun. 2012.
59 BRASIL. Sítio da SUDENE. Disponível em: <http://www.sudene.gov.br/acesso-a-informacao/
acoes-e-programas>. Acesso em: 24 jun. 2012.
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torial; 8917 – Fortalecimento das Administrações Locais; 8349 – Monitoramento 
e Avaliação de Instrumentos e Mecanismos de Desenvolvimento Regional; 8340 
– Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação; 8918 – Ampliação e Fortale-
cimento das Estruturas Produtivas; 8689 – Elaboração e Implementação do Zo-
neamento Ecológico Econômico; 20N7 – Provimento de Infraestrutura Produtiva 
para Arranjos Produtivos Locais; 20N9 – Apoio ao Associativismo e Cooperativis-
mo; 4640 – Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade; e 8902 
– Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica.  O programa (ii) tem 
apenas uma ação vinculada: 8424 – Gerenciamento de Riscos e Desastres na área 
de influência da SUDENE; da mesma forma o programa (iii) só tem a ação 4518 
– Desenvolvimento da Maricultura no Nordeste ligada a ele60.

Em relação às ações e seus respectivos programas, é possível encontrar 
estatísticas relativas à execução orçamentária dos mesmos e podemos observar que 
em 2011 a maior liquidação orçamentária da SUDENE foi referente à Previdência 
de Inativos e Pensionistas da União em que se utilizou 88,92% do montante de 
recursos previstos. Em segundo lugar está o Apoio Administrativo com 72,85% de 
liquidação dos recursos previstos e 68,63% pagos, compondo o maior montante 
orçamentário da SUDENE. Em terceiro lugar estão os recursos previstos para a 
Promoção da Sustentabilidade de Espaços Sub-Regionais – PROMESO, um dos 
programas executados pela Secretaria de Desenvolvimento Regional, ligada ao MI, 
e que não consta na lista dos programas e ações da SUDENE, embora a previsão 
orçamentária esteja vinculada a este, verifica-se que foi liquidado 65,5% dos recur-
sos previstos, mas foram pagos apenas 0,08%. O orçamento destinado à Gestão 
da Política de Integração Nacional teve liquidado irrisórios 1,91% do previsto e 
pagos 1,75%. Enquanto isso, as demais previsões orçamentárias dos programas de 
Zoneamento Ecológico, Prevenção e Preparação para Desastres, Desenvolvimen-
to Sustentável da Aquicultura não tiveram nenhum valor, previsto no orçamento, 
liquidado e pago. Por fim, só para se ter uma ideia do montante orçamentário, o 
programa de Desenvolvimento Macrorregional Sustentável teve à sua disposição 
R$ 32.037.128,00 sendo liquidado apenas 0,83% desse valor e R$ 1.576,00 pagos, 
valor este que na tabela de porcentagem é apontado como 0,00%61.

60 BRASIL. Sítio da SUDENE. Disponível em: <http://www.sudene.gov.br/acesso-a-informacao/
acoes-e-programas>. Acesso em: 24 jun. 2012.
61 Idem. Recomenda-se verificar os valores dos montantes orçamentários disponíveis em: <http://
www3.transparencia.gov.br/TransparenciaPublica/jsp/execucao/execucaoPorProgGoverno.jsf>. Aces-
so em: 25 jun. 2012.
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Dados assim demonstram a ineficiência dos gestores públicos em tornar 
as políticas públicas uma realidade com a apresentação de resultados eficientes, pois 
a falta de coordenação administrativa ainda é uma barreira ao desenvolvimento 
regional, mesmo em se tratando de um órgão específico. De nada adiantam os 
recursos se não houver a participação dos demais entes federados interessados em 
desenvolver suas potencialidades locais, como os Estados, Municípios e especial-
mente a população diretamente interessada. 

6 JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE

Ao realizar a pesquisa jurisprudencial nos portais do STF e STJ utilizou-
se como parâmetro a combinação de algumas expressões referentes ao estudo, como 
“políticas públicas”, “seca”, “nordeste”, “desenvolvimento regional”. Surpreenden-
temente, ocorram pouquíssimos resultados relacionados às políticas públicas em si. 
Os resultados mostraram mais ações trabalhistas de empregados contra os órgãos 
governamentais regionais ou ainda execuções fiscais relacionadas. Entretanto, ao 
utilizar na pesquisa a palavra “seca”, surgiu um julgado em meio às restritas opções 
que chamou a atenção por sua relevância em instâncias diferentes, ou seja, a mesma 
matéria foi objeto tanto da jurisprudência do STF 62 quanto da do STJ 63, referen-
te ao Projeto de Integração do Rio São Francisco com as Bacias Hidrográficas do 
Nordeste Setentrional. Analisaremos o acórdão proferido no STF (ACO 876 MC
-AgR/BA – Bahia) e a decisão monocrática proferida pelo Ministro Edson Vidgal 
do STJ (Processo SLS 000127 – BA).

No STF o julgamento do Agravo Regimental aconteceu em 19 de de-
zembro de 2007 e o relator foi o Ministro Menezes Direito. Trata-se originalmente 
de uma Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público da Bahia e demais asso-
ciações interessadas na causa em desfavor da União e do IBAMA, assim o tribunal 
julgou desprovido o agravo, por maioria, favorecendo estes últimos e esclareceu 
algumas questões importantes, como: o procedimento de licenciamento ambiental 
foi realizado corretamente pelo IBAMA e que a correta execução do projeto de 
fiscalização e do empenho do Estado em proteger o meio ambiente e as sociedades 
próximas; O meio ambiente não é incompatível com o desenvolvimento econômi-

62 BRASIL. Sítio do Supremo Tribunal Federal. Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/
paginador.jsp?docTP=AC&docID=539061>. Acesso em: 19 maio 2012. 
63 BRASIL. Sítio do Superior Tribunal de Justiça. Disponível em: <http://www.stj.jus.br/SCON/deci-
soes/doc.jsp?livre=politicas+publicas+seca+nordeste&&b=DTXT&p=true&t=&l=10&i=2>. Acesso 
em: 19 maio 2012.
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co e social que procuram preservá-lo como patrimônio da humanidade, ele deve ser 
palco para a promoção do homem; e que até aquela fase do projeto não era possível 
afirmar a sua inviabilidade, em razão de não ter ocorrido qualquer violação de 
norma constitucional que permitisse o deferimento da cautela pretendida, não ca-
bendo ao juiz dizer sim ou não à transposição, pois este se limita a analisar somente 
os aspectos normativos da proteção ambiental. 

Já a decisão do STJ foi proferida na ação de Suspensão de Liminar na 
qual a União era a Requerente e pretendia derrubar a medida cautelar preparatória 
da ACP ajuizada pela MP/BA que pediu a suspensão imediata do processo de licen-
ciamento ambiental e da licitação da primeira etapa da obra do Projeto de Transpo-
sição do Rio São Francisco, ou até mesmo a anulação do processo licitatório, acaso 
não fosse demonstrado que as ações estavam realmente planejadas de acordo com a 
lei. Em sua decisão, o Ministro Edson Vidgal inicia sua argumentação apontando 
que a ideia da transposição remonta aos tempos do Império, quando D. Pedro II 
desejava utilizar as águas no intuito de abastecer as cidades litorâneas com os pro-
dutos do São Francisco. Porém, a preocupação agora é outra, a prioridade atual é 
resolver o problema do abastecimento de água na região do semiárido, região mais 
pobre do país e isso requer cautela. Ressalta que a necessidade de implementação 
de políticas públicas com vistas à redução da pobreza e das desigualdades não se 
sobrepõe à obrigação que o Poder Público tem de preservar o meio ambiente e a 
legislação que o protege, confirmando as alegações de ordem técnica expostas pelo 
MP/BA e refutando as alegações da União indeferindo o pedido.

Percebe-se a divergência de entendimento entre as duas cortes consti-
tucionais e a coerência do STF ao estabelecer que a proteção do meio ambiente 
não deve ser incompatível com o desenvolvimento econômico e social, tendo em 
vista que a construção da obra de transposição respeitou o procedimento de licen-
ciamento ambiental e irá beneficiar vários Municípios esquecidos historicamente 
pelo Estado. O acesso à água deve ser entendido como um direito fundamental e 
como tal deve ser concretizado para promover o desenvolvimento e a redução das 
desigualdades regionais.

7 CONCLUSÕES

A formação da região Nordeste deve ser compreendida através de sua 
história política e social. Percebe-se, portanto, que o desenvolvimento da região está 
diretamente relacionado com sua evolução política e institucional, na medida em 
que oscilou segundo os interesses daqueles que estavam no poder. Notória também 
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a relação imbricada entre o desenvolvimento nordestino e a criação de órgãos e 
obras de combate à seca, afinal de contas, não é possível haver crescimento econô-
mico sem a provisão de um recurso indispensável à vida como a água. 

A desigualdade regional também está diretamente relacionada com o ní-
vel de investimentos destinados à região. Entre momentos de maior e menor inves-
timento percebe-se na maioria das vezes que os recursos acabaram sendo concen-
trados nas mãos daqueles que detinham o poder e não na forma de uma verdadeira 
distribuição de renda. A falta de um federalismo cooperativo e de um planejamento 
regional bem delimitado contribuiu para a persistência do atraso econômico da re-
gião, pois a criação de órgãos específicos que deveriam fortalecer a questão regional 
acabou por se enfraquecer pela falta de organização administrativa e de comunica-
ção entre o poder central e o regional. 

Apesar da inserção de dispositivos constitucionais que promoveram o 
debate da redução das desigualdades regionais e do conceito de região, nota-se que 
as tentativas desenvolvimentistas aplicadas à região Nordeste não tiveram a preo-
cupação com a sua realidade local, pois se acreditava que haveria uma mesma fór-
mula para desenvolver o país como um todo e a experiência mostrou o quanto essa 
metodologia foi falha em industrializar um Nordeste arcaico e sem infraestrutura.

A nova perspectiva acadêmica de se estudar o Direito atrelado ao Desen-
volvimento relativamente ao âmbito das ações governamentais de implementação 
de políticas públicas tem sido fundamental para analisar a adequação e a necessi-
dade em prol de uma coerente aplicabilidade das políticas públicas. Entender o 
desenvolvimento sob a ótica das liberdades substantivas também se mostra valioso 
para mitigar as influências políticas em virtude de uma maior eficiência econômica 
na alocação dos recursos e na defesa dos direitos humanos e fundamentais.  

 Os dados apresentados no item 2.2 são muito importantes para 
compreender a realidade nordestina e mostrar como as ações governamentais são 
fundamentais para alterar o status quo. Eles mostram que os níveis de emprego e 
renda não são tão animadores quanto os demográficos o que nos permite concluir 
que a melhora desses últimos índices são compatíveis com as críticas já expostas, 
ou seja, de que as ações governamentais para desenvolver a região ainda não são 
suficientes para crescer a economia de forma eficiente e duradoura. Por outro lado 
as ações assistenciais, como o programa social Bolsa Família, estão promovendo a 
redução da pobreza, da desigualdade e da fome, mas não são suficientes para pro-
mover capacidades substantivas significativas, como um maior investimento em 
educação. Além disso, especificamente na região Nordeste e no semiárido de nada 



112

SÉRIE PERSPECTIVAS JURÍDICAS DO DESENVOLVIMENTO

adiantam políticas públicas desenvolvimentistas se a população ainda sofre de sede 
e de fome por não ter água para beber e irrigar o seu cultivo doméstico.

 Em termos legislativos, não faltam dispositivos constitucionais e infra-
constitucionais que remetam à questão regional dando relevância ao tema sob a 
ótica da promoção do desenvolvimento e da redução das desigualdades, conforme 
visto no item 3. Ainda que a Constituição confira competência à União para tratar 
da questão regional e hídrica, isso não impede que ela descentralize essa incum-
bência em favor de uma melhor administração. É preciso haver diálogo entre as 
instituições e a comunidade local para um melhor gerenciamento das ações e dos 
recursos governamentais. O Ministério da Integração Nacional pelo seu próprio 
nome deveria fortalecer esses vínculos e não centralizar seus esforços, assim como a 
atuação da SUDENE e o Projeto Água Para Todos devem atuar harmoniosamente 
e não de forma independente, cabendo à União, às instituições locais e à população 
interessada fiscalizarem essa atuação.

A Política Nacional de Desenvolvimento Regional e a Política Nacional 
de Recursos Hídricos deveriam ser articuladas, especialmente no que diz respeito 
ao combate à seca, afinal não é possível promover o desenvolvimento sem acesso ao 
bem essencial à vida como a água. Percebemos que as políticas preveem a necessi-
dade de uma integração entre os demais entes federativos para colocar em prática 
os seus desideratos, mas na prática percebe-se que a União continua sendo o órgão 
centralizador dessas ações o que prospecta ainda mais os resultados. Aliado a isso, 
temos uma péssima administração de recursos do órgão regional, provavelmente 
por falta de fiscalização do poder central, pela excessiva burocracia na liberação 
dos recursos ou ainda pela falta de governança dos administradores locais junto à 
comunidade interessada. Os programas existem, há orçamento, mas os resultados 
são irrisórios. 

A atuação das cortes constitucionais mostra-se relevante para a concreti-
zação dos objetivos constitucionais do desenvolvimento regional. A jurisprudência 
analisada demonstra o quanto os tribunais podem ou não atrasar o desenvolvi-
mento de obras importantes como a transposição do Rio São Francisco que irá 
beneficiar vários Municípios levando o excesso de água antes desaproveitado e que 
agora poderá promover uma melhora significativa na qualidade de vida e no desen-
volvimento regional. Basta que a população continue atenta e participe de todo o 
processo para que os benefícios não sejam voltados somente para os poderosos ou 
grandes latifundiários, mas sim para as comunidades locais.
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Análise acerca da essencialidade do saneamento 
básico     sob     a     perspectiva     teórica     de     amartya     sen

Kathy Aline de Medeiros Silva
Yanko Marcius de Alencar Xavier

1 INTRODUçãO

As principais desigualdades sociais urbanas estão relacionadas às condições 
de habitação da população que vive nas cidades. Isso porque, a população de baixa 
renda procura abrigo em locais incompatíveis com as condições de saúde, qualidade 
de vida e bem estar, sobretudo em áreas com ausência de saneamento básico1.   

Nesse contexto, a falta de limpeza urbana, ao sistema de esgotamento 
sanitário, ao sistema de drenagem e manejo de águas pluviais, bem como a falta de 
acesso à água potável, evidencia as desigualdades sociais, tornando incontestável a 
diferença na qualidade de vida da população que não dispõe dos serviços de sanea-
mento básico. 

O Saneamento Básico é entendido como o conjunto de ações 
socioeconômicas que têm por objetivo alcançar a salubridade ambiental, por meio 
de abastecimento de água potável, coleta e disposição sanitária de resíduos sólidos, 

1 Nas moradias brasileiras, o maior problema é o saneamento básico, deficiente ou inexistente em três 
de cada dez domicílios brasileiros. Em 1992, o índice era o dobro. O total de internações por doenças 
ligadas ao saneamento caiu de 732,8 por cem mil em 1993 para 320,6 por cem mil em 2010. Em 
2009, porém, a taxa era menor, de 281,1 por cem mil. Cresceram as doenças transmitidas por mos-
quitos e decorrentes de contaminação de água e alimentos. BRASIL. Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística – IBGE. Indicadores de Desenvolvimento Sustentável. Ministério do Planejamento, Orça-
mento e Gestão. Rio de Janeiro: IBGE, 2012. Disponível em: <ftp://geoftp.ibge.gov.br/documentos/
recursos_naturais/indicadores_desenvolvimento_sustentavel/2012/ids2012.pdf>. Acesso em: 2 mar. 
2013.
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líquidos e gasosos, promoção da disciplina sanitária de uso do solo, drenagem 
urbana, controle de doenças transmissíveis e demais serviços e obras especializadas, 
com a finalidade de proteger e melhorar as condições de vida urbana e rural2.

Sabe-se que o saneamento está intimamente ligado a prevenção de doen-
ças, se destacando como fator de proteção à qualidade de vida e bem estar, de modo 
que sua ausência compromete a saúde pública e degrada o meio ambiente. 

Por isso, o saneamento básico e o direito social à saúde se relacionam no 
limiar da questão entre a saúde do individuo e seu adoecimento. De modo que 
tal relação passa pelo respeito às organizações dos serviços e de como eles são efe-
tivados, bem como na crescente preocupação com a saúde, que culmina nas ações 
e políticas públicas em prol do saneamento básico, diminuindo os riscos para a 
população.  

A relação complexa entre saneamento básico e saúde é percebida também 
pelos aspectos culturais, sociais e econômicos. Dessa maneira, vários fatores in-
fluenciam na saúde de uma população, por isso, difícil até mesmo elencar o quanto 
os serviços de saneamento básicos podem contribuir para a melhoria de vida da 
população3. 

Segundo a Fundação Nacional de Saúde (FUNASA), 15 crianças de 0 a 4 
anos morrem por dia no Brasil em decorrência da falta de saneamento. Conforme 
dados divulgados pelo Ministério da Saúde, para cada R$1,00 (um real) investido 
no setor de saneamento, economiza-se R$ 4,00 (quatro reais) na área de medicina 
curativa4. 

Além disso, estima-se que 1,2 bilhão de pessoas no mundo são despro-
vidas de água potável e 2,5 bilhões de esgotamento sanitário. De acordo com as 

2 BRASIL. Fundação Nacional de Saúde. Manual de Saneamento. 3. ed. Brasília: Fundação Nacional 
de Saúde, 2006, p. 14. Disponível em: <http://www.funasa.gov.br/site/wp-content/files_mf/eng_sa-
neam2.pdf>. Acesso em: 2 mar. 2013.
3 Importa ressaltar que, dentro dos custos sociais relativos à falta de saneamento básico podem ser 
apontados: a elevação da taxa de mortalidade infantil; a alta incidência de moléstias infecto-contagio-
sas, em termos absolutos e relativos; a perda de dias de trabalho devido às moléstias e diminuição da 
produtividade da força de trabalho; gastos excessivos com remédios, diminuindo a disponibilidade de 
recursos para alimentos, enfraquecendo novamente o organismo já debilitado. DIAS, Gilka da Mata. 
Cidade sustentável – fundamentos legais, política urbana, meio ambiente, saneamento básico. Natal: 
Do Autor, 2009, p. 90.
4 BRASIL. Fundação Nacional de Saúde. Manual de Saneamento. 3. ed. Brasília: Fundação Nacional 
de Saúde, 2006, p. 11. Disponível em: <http://www.funasa.gov.br/site/wp-content/files_mf/eng_sa-
neam2.pdf>. Acesso em: 2 mar. 2013.
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Metas do Milênio fixadas pela ONU, até 2015, esses números devem ser reduzidos 
à metade5. Assim, o saneamento básico no cenário urbano torna-se uma necessi-
dade essencial do ser humano, uma vez que é condição para uma vida saudável6, 
além de ser inerente à política habitacional, à inclusão social e ao desenvolvimento 
humano7. O acesso aos serviços de saneamento básico é condição necessária à dig-
nidade da pessoa humana e, particularmente, à sua sobrevivência. A participação 
do indivíduo na atividade econômica e social depende de uma vida saudável. Para 
tanto, é fundamental o acesso ao saneamento básico, assim como à moradia, à 
saúde e à educação. 

Na atualidade, o direito ao saneamento se confunde, cada vez mais, com 
o próprio direito ao meio ambiente e à qualidade de vida, tornando-se um dos 
indicadores mais sensíveis do grau de organização da sociedade civil em busca do 
acesso à cidadania e da própria diminuição das desigualdades existentes na socie-
dade brasileira8. 

O presente estudo objetiva analisar acerca da essencialidade do sanea-
mento sob a perspectiva do desenvolvimento como liberdade de Amartya Sen, de-
monstrando o aspecto fundamental do acesso ao saneamento básico e sua relação 
com o desenvolvimento, sua normatividade jurídica, as políticas públicas de sanea-
mento básico e, por último, o entendimento jurisprudencial atinente à matéria.

5 BRASIL. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. Indicadores de Desenvolvimento Sus-
tentável. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Rio de Janeiro: IBGE, 2012. Disponível 
em: <ftp://geoftp.ibge.gov.br/documentos/recursos_naturais/indicadores_desenvolvimento_susten-
tavel/2012/ids2012.pdf>. Acesso em: 2 mar. 2013. 
6 Segundo pesquisa do IBGE, “o desmatamento e as condições sanitárias inadequadas de parte da 
população, aliados ao alto índice pluviométrico e à extensão da rede de drenagem, estão entre os 
fatores que favorecem a transmissão de doenças transmitidas por insetos vetores na Região Norte”, 
lembrando que 99,5% dos casos de malária ocorrem na Amazônia Legal. BRASIL. Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística – IBGE. Indicadores de Desenvolvimento Sustentável. Ministério do Plane-
jamento, Orçamento e Gestão. Rio de Janeiro: IBGE, 2012. Disponível em: <ftp://geoftp.ibge.gov.
br/documentos/recursos_naturais/indicadores_desenvolvimento_sustentavel/2012/ids2012.pdf>. 
Acesso em: 2 mar. 2013. 
7 DIAS, Gilka da Mata. Cidade sustentável – fundamentos legais, política urbana, meio ambiente, 
saneamento básico. Natal: Do Autor, 2009, p. 90.
8 BRASIL. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. Atlas de Saneamento 2011. Mi-
nistério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Rio de Janeiro: IBGE, 2011, p. 10. Disponível em: 
<http://ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/atlas_saneamento/default_saneamento.shtm>. Aces-
so em: 2 mar. 2013. 
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Passadas tais considerações iniciais, abordar-se-á na sequência sobre o 
saneamento básico e o desenvolvimento como liberdade. 

2 O SANEAMENTO BÁSICO E O DESENVOLVIMENTO COMO
LIBERDADE

Este tópico irá tratar do desenvolvimento como um processo de expansão 
das liberdades que as pessoas gozam, que consiste na visão de desenvolvimento de 
Amartya Sen.

O saneamento básico, como já se viu, consiste em uma das necessidades 
básicas do ser humano, uma vez que está intimamente atrelado à saúde e a preven-
ção de doenças. Além de estar ligado ao direito fundamental à água. 

Pois bem, para Sen, muitas pessoas têm pouco acesso a serviços de saúde, 
saneamento básico ou água tratada, e, por isso, passam a vida lutando contra uma 
morbidez desnecessária, com frequência sucumbindo à morte prematura9. 

Cumpre destacar que o desenvolvimento requer que se removam as prin-
cipais fontes de privação de liberdade: pobreza e tirania, carência de oportunidades 
econômicas e destituição social sistemática, negligência dos serviços públicos e in-
tolerância ou interferência excessiva de Estados Repressivos10. 

Isso porque, as liberdades não são apenas o fim primordial do desenvol-
vimento, contam-se também entre os meios principais11. 

Assim, considerar o desenvolvimento em termos das liberdades concretas 
das pessoas tem implicações de longo alcance, como a da importância central da re-
moção de privações. Logo, ressaltar as liberdades na avaliação do desenvolvimento 
não é o mesmo que afirmar que há um critério único e exato do desenvolvimento. 
Por isso, tendo em vista a heterogeneidade dos diferentes componentes da liberda-
de, como das diferentes pessoas, haverá provas em direções contrárias12.

9 SEN, Amartya Kumar.  Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 2000, 
p. 29.
10 Ibid., p. 18.
11 SILVA, João Oliveira Correia da. Amartya Sen: “Desenvolvimento como liberdade”. Faculdade de 
Economia do Porto. Programa de Doutoramento em Economia, p. 5. Disponível em: <http://www.
fep.up.pt/docentes/joao/material/desenv_liberdade.pdf>. Acesso em: 2 mar. 2013.
12 Ibid.
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Sabe-se que o desenvolvimento é visto como um processo de expansão 
das liberdades reais de que as pessoas gozam. Nesse ínterim, a ampliação da liber-
dade é ao mesmo tempo o fim primeiro e o principal meio de desenvolvimento13. 

Como já se afirmou, o saneamento básico é entendido como o conjunto 
de ações socioeconômicas que têm por objetivo alcançar a salubridade ambiental, 
através do abastecimento de água potável, coleta e disposição sanitária de resíduos 
sólidos, líquidos e gasosos, além de promover como deve se dar o uso do solo, a 
drenagem urbana, controlando as doenças transmissíveis, com o fim primordial de 
proteger e melhorar as condições de vida da população. 

Deste modo, os efeitos positivos de uma cidade com infraestrutura de 
saneamento básico abrangem aspectos relativos à saúde, ao desenvolvimento e re-
presentam uma economia importante na área da medicina curativa14.

Nessa conjuntura, as oportunidades sociais estão relacionadas com os 
dispositivos que as sociedades organizam em favor da educação, dos cuidados de 
saúde, dentro outros, que apresentam influência na liberdade concreta de os indi-
víduos viverem melhor15. 

Na concepção de Amartya Sen, a privação da liberdade econômica, na 
forma de pobreza extrema, pode tornar a pessoa uma presa indefesa na violação de 
outros tipos de liberdade16. Assim, a privação da liberdade econômica, desencadeia 
a ausência de outras liberdades. a ideia de qualidade de vida, de bem estar e felicida-
de, notoriamente quando este diz que a questão não é a possibilidade de viver para 
sempre, mas a possibilidade de viver realmente bastante tempo e de levar uma vida 
boa enquanto ela durar17. Quando se tem uma melhor qualidade de vida, conju-
gando com o censo crítico populacional, as pessoas passam a ser um dos atores do 
processo de desenvolvimento, de modo que o fato de ter mais liberdade melhora o 

13 SILVA, João Oliveira Correia da. Amartya Sen: “Desenvolvimento como liberdade”. Faculdade de 
Economia do Porto. Programa de Doutoramento em Economia, p. 11. Disponível em: <http://www.
fep.up.pt/docentes/joao/material/desenv_liberdade.pdf>. Acesso em: 2 mar. 2013.
14 DIAS, Gilka da Mata. Cidade sustentável – fundamentos legais, política urbana, meio ambiente, 
saneamento básico. Natal: Do Autor, 2009, p. 87.
15 SILVA, João Oliveira Correia da. Amartya Sen: “Desenvolvimento como liberdade”. Faculdade de 
Economia do Porto. Programa de Doutoramento em Economia, p. 12. Disponível em: <http://www.
fep.up.pt/docentes/joao/material/desenv_liberdade.pdf>. Acesso em: 2 mar. 2013. 
16 SEN, Amartya Kumar.  Desenvolvimento como liberdade.  São Paulo: Companhia das Letras, 2000, 
p. 23.
17 Ibid., p. 28.
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potencial das pessoas para cuidar de si mesmas e para exercer influência no mundo, 
questões fundamentais para o processo de desenvolvimento18. 

Em se tratando de saneamento básico, em todo o País tem crescido con-
tinuamente, ao longo do período analisado, o percentual da população com abas-
tecimento de água considerado adequado, tendo alcançado 93,1% na zona urbana 
em 2009. Os percentuais são menores na zona rural (32,8%), que é mais atendida 
por outras formas de abastecimento de água, como poço ou nascente e outros tipos. 
Os percentuais de população abastecida por rede geral de água nas áreas urbanas 
são mais elevados na Região Sudeste (97,1%) e na Região Sul (95,3%) do que nas 
Regiões Nordeste (92,0%), Centro-Oeste (91,6%) e Norte (93,1%)19.

Considerando-se as áreas urbanas nas Unidades da Federação, os percen-
tuais apresentam-se satisfatórios, em sua maioria. O Estado de São Paulo é destaque 
positivo com 99,3% da população atendida por rede geral. Os Estados de Rondô-
nia (49,2%), Pará (59,9%) e Acre (64,6%) apresentam percentuais mais baixos. 
Todos os demais estados apresentam mais de 80% da população urbana atendida 
por rede geral de abastecimento de água20.

Com relação ao acesso a esgotamento sanitário temos que, no último 
ano da série sobre os indicadores do desenvolvimento sustentável do IBGE, aproxi-
madamente 80% dos moradores em áreas urbanas e 25% daqueles em áreas rurais 
eram providos de rede geral de esgotamento sanitário ou de fossa séptica. Enquanto 
o percentual de domicílios urbanos atendidos por rede coletora tem aumentado 
continuamente, o percentual dos atendidos por fossa séptica tem se mantido está-
vel, com tendência de queda a partir de 200821.

Na zona rural, entre os dois tipos de esgotamento sanitário considerados 
adequados, predomina a fossa séptica, que tem crescido ao longo do tempo (7,3%, 
em 1992 e 19,5%, em 2009). A rede coletora tem apresentado valores baixos, po-
rém, crescentes22. 

18 SEN, Amartya Kumar.  Desenvolvimento como liberdade.  São Paulo: Companhia das Letras, 2000, 
p. 33.
19 BRASIL. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. Indicadores de Desenvolvimento 
Sustentável. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Rio de Janeiro: IBGE, 2012. Disponí-
vel em: <ftp://geoftp.ibge.gov.br/documentos/recursos_naturais/indicadores_desenvolvimento_sus-
tentavel/2012/ids2012.pdf>. Acesso em: 2 mar. 2013. 
20 Ibid.
21 Ibid. 
22 Ibid.
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Nas áreas urbanas, as Unidades da Federação com os maiores percen-
tuais de atendimento por rede coletora nos domicílios, em 2009, eram: São Paulo 
(91,1%), Distrito Federal (89,4%) e Minas Gerais (89,1%). Os menores percen-
tuais foram verificados no Amapá (1,1%), no Pará (2,7%), e em Rondônia (5,2%). 
Nas áreas rurais, os maiores percentuais ocorreram em São Paulo (44,3%), no Dis-
trito Federal (22,6%) e no Rio de Janeiro (17,9%), e os menores no Rio Grande do 
Sul, no Tocantins e na Paraíba (0,5%, cada)23.

Se a universalização da rede de abastecimento de água, coleta de esgoto e 
de manejo de resíduos sólidos constitui parâmetro mundial de qualidade de vida já 
alcançado em grande parte dos países mais ricos, no Brasil a desigualdade verificada 
no acesso da população a esses serviços ainda constitui o grande desafio posto ao 
Estado e à sociedade em geral nos dias atuais24. 

A geografia dos principais serviços de saneamento revela que em 2008, 
embora apenas 33 municípios ainda permanecessem sem atendimento de serviço 
de abastecimento de água no País, a rede coletora de esgoto estava ausente em 
2.495 municípios (44,8% dos municípios brasileiros), apesar do acréscimo de 192 
cidades ofertando esse serviço no final desse período. Nesse contexto, ressalta a gra-
ve situação ocorrida em grande parte dos estados das regiões Nordeste e Norte do 
País, aí se destacando a Bahia, Maranhão, Piauí e Pará, dentre outros25. 

A natureza relacional do saneamento reporta, necessariamente, tanto a 
compreensão mais ampla da saúde humana quanto do meio ambiente no qual o ser 
humano vive e se reproduz em sociedade, projetando, por esta via, o próprio estilo 
de desenvolvimento dominante em um dado território26. 

Por esse motivo, ao analisar o saneamento básico sob a perspectiva da 
teoria de desenvolvimento de Amartya Sen, acredita-se que sem ele, torna-se quase 
que impossível um nível básico de qualidade de vida, pois como o próprio nome 
indica, trata-se de um serviço básico e, portanto, essencial a sadia qualidade de vida 
e a diminuição de mortes prematuras em função de doenças acometidas pela sua 
falta. 

23 BRASIL. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. Indicadores de Desenvolvimento 
Sustentável. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Rio de Janeiro: IBGE, 2012. Disponí-
vel em: <ftp://geoftp.ibge.gov.br/documentos/recursos_naturais/indicadores_desenvolvimento_sus-
tentavel/2012/ids2012.pdf>.  Acesso em: 2 mar. 2013. 
24 Ibid.  
25 Ibid.
26 Ibid. 



122

SÉRIE PERSPECTIVAS JURÍDICAS DO DESENVOLVIMENTO

Desta forma, a esperança de vida tem uma relação significativamente 
positiva com o custo de vida, mas esta relação decorre do impacto do produto 
nacional bruto sobre os rendimentos dos pobres e sobre a despesa pública, parti-
cularmente em cuidados de saúde27. Por essa razão, importa dizer que os fins e os 
meios do desenvolvimento reclamam que se coloque a perspectiva da liberdade no 
centro das atenções28.

3 A NORMATIVIDADE JURÍDICA DO SANEAMENTO BÁSICO
NO   BRASIL

A Constituição de 1988 definiu as competências dos Municípios e da 
União. Assim, o artigo 30, inciso V29 afirma a competência dos municípios para 
organizar e prestar diretamente, ou sob regime de concessão ou permissão, os ser-
viços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter 
essencial. Além disso, o artigo 21, inciso XX30 estabelece a competência da União 
para instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, sanea-
mento básico e transporte urbano. 

Deste modo, conjuntamente, União, Estados, Distrito Federal e Muni-
cípios, conforme destaca o artigo 23, inciso XX31, devem promover programas de 
construção de moradia e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento 
básico.

No tocante ao saneamento básico, a Constituição Federal de 1988 in-
cumbiu à União a instituição de suas diretrizes (art. 21, XX). A Lei 11.445/0732, 
que cumpriu esse encargo, foi imperativa em arrolar como princípio fundamental 
do saneamento básico a adequação à saúde pública e à proteção do meio ambiente 
(Lei 11.445/07, art. 2º, II) 33.

27 SILVA, João Oliveira Correia da. Amartya Sen: “Desenvolvimento como liberdade”. Faculdade de 
Economia do Porto. Programa de Doutoramento em Economia, p. 13. Disponível em: <http://www.
fep.up.pt/docentes/joao/material/desenv_liberdade.pdf>. Acesso em: 2 mar. 2013. 
28 Ibid. 
29 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 
30 Ibid.
31 Ibid.
32 BRASIL. Lei  Federal nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007. Estabelece diretrizes nacionais para o 
saneamento básico. 
33 DIAS, Gilka da Mata. Cidade sustentável – fundamentos legais, política urbana, meio ambiente, 
saneamento básico. Natal: Do Autor, 2009, p. 101.
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A vinculação da política habitacional com o saneamento básico foi re-
conhecida no texto constitucional que estabeleceu ser de competência comum da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios promover programas de 
construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento 
básico34.

Também a reciprocidade da saúde com o saneamento ficou consignada 
quando a Constituição determinou caber ao sistema único de saúde participar da 
formulação da política e da execução das ações de saneamento básico (art. 200, IV 
da CF/88) e fiscalizar a água para consumo humano (art. 200, VI da CF/88) 35.

O saneamento básico integra o conjunto de ações destinadas a promover 
a saúde preventiva da população. 

Deste modo, a Constituição reconhece a saúde, como um direito de to-
dos, garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do 
risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 
serviços para sua promoção, proteção e recuperação, consoante determina o artigo 
196 da Constituição Federal de 198836.

Não obstante, os recursos hídricos não integram os serviços públicos de 
saneamento básico, mas a utilização desses recursos é da essência das atividades do 
saneamento básico. A importância do gerenciamento de recursos hídricos foi reco-
nhecida também pela Constituição brasileira vigente, que incumbiu à União a sua 
instituição através de seu artigo 21, XIX37.

Isso porque, no Brasil convive-se com as diferenças entre a abundância e 
a escassez de água, entre políticas reconhecidas e o descaso. 

Dessa forma, como são muitas as alternativas na gestão dos serviços de 
abastecimento de água e serviços de esgotamento sanitário, a análise de distintas ex-
periências não deixa dúvidas ao confirmar maior eficácia daquelas que se sustentam 
nos princípios do caráter público, do controle social e nas leis do acesso universal 
da água como um direito humano fundamental e inalienável38.

34 DIAS, Gilka da Mata. Cidade sustentável – fundamentos legais, política urbana, meio ambiente, 
saneamento básico. Natal: Do Autor, 2009, p. 101.
35 Ibid., p. 101.
36 Ibid., p. 101.
37 Ibid., p. 101-102.
38 WARTCHOW, Dieter. Serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário: compro-
misso com a universalização e a qualidade. In: BRASIL. Ministério das Cidades. Secretaria Nacional 
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Cumpre ressaltar que o direito à agua é um dos direitos fundamentais do 
ser humano, o direito à vida, tal qual é estipulado no art. 3º da Declaração Univer-
sal dos Direitos Humanos39. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o 
abastecimento mínimo por pessoa seria de 40L/habitante/dia. Por isso, a água não é 
uma questão de escolha, já que ela é indispensável. Assim, o direito à água consiste 
no fornecimento em quantidade suficiente, de custo acessível e de qualidade40.

Desta feita, como já dito, o serviço de abastecimento de água e o ser-
viço de esgotamento sanitário se relacionam com a saúde, o meio ambiente, os 
recursos hídricos, o desenvolvimento sustentável. Assim, um dos desafios postos à 
implementação da Lei Nacional de Saneamento Básico está na compreensão e no 
fomento de atitudes integradas e sistêmicas da Política Urbana proposta no Esta-
tuto da Cidade por meio da Lei Federal nº 10.25741, na Política Nacional de Meio 
Ambiente por meio da Lei Federal nº 6.938/8142 e na Política Nacional de Recursos 
Hídricos, via Lei Federal nº 9.433/9743 e suas regulamentações, dentre outras44.

de Saneamento Ambiental. Programa de Modernização do Setor Saneamento (PMSS). Conceitos, 
características e interfaces dos serviços públicos de saneamento básico. Coord. Berenice de Souza Cor-
deiro. Lei Nacional de Saneamento Básico: perspectivas para as políticas e gestão dos serviços públicos. 
v. 2.  Brasília: Editora, 2009, p. 275.
39 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Adota-
da e proclamada pela resolução 217 A (III) da Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de dezem-
bro de 1948. Disponível em: <http://portal.mj.gov.br/sedh/ct/legis_intern/ddh_bib_inter_universal.
htm>. Acesso em: 5 mar. 2013.
40 WARTCHOW, Dieter. Serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário: compro-
misso com a universalização e a qualidade. In: BRASIL. Ministério das Cidades. Secretaria Nacional 
de Saneamento Ambiental. Programa de Modernização do Setor Saneamento (PMSS). Conceitos, 
características e interfaces dos serviços públicos de saneamento básico. Coord. Berenice de Souza Cor-
deiro. Lei Nacional de Saneamento Básico: perspectivas para as políticas e gestão dos serviços públicos. 
v. 2.  Brasília: Editora, 2009, p. 275.
41 Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001. Regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição 
Federal, estabelece diretrizes gerais da política urbana. 
42 Lei Federal nº 6.938, de 31 de agosto de 1981. Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, 
seus fins e mecanismos de formulação e aplicação. 
43 Lei Federal nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997. Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, cria 
o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, regulamenta o inciso XIX do art. 21 da 
Constituição Federal, e altera o art. 1º da Lei nº 8.001, de 13 de março de 1990, que modificou a Lei 
nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989. 
44 WARTCHOW, Dieter. Serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário: compro-
misso com a universalização e a qualidade. In: BRASIL. Ministério das Cidades. Secretaria Nacional 
de Saneamento Ambiental. Programa de Modernização do Setor Saneamento (PMSS). Conceitos, 
características e interfaces dos serviços públicos de saneamento básico. Coord. Berenice de Souza Cor-
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Além disso, a universalização pressupõe assegurar os direitos humanos 
fundamentais de acesso à água potável e aos serviços de esgotamento sanitário em 
qualidade e quantidade suficientes. Logo, são condicionantes determinantes para 
a universalização dos serviços de abastecimento de água e serviços de esgotamento 
sanitário, a distribuição de renda, a solidariedade, a adesão e inclusão dos usuários45.

Com o intuito de resolver o problema da ineficiência do setor público na 
gestão dos serviços de abastecimento de água e serviços de esgotamento sanitário, 
a Lei Nacional de Saneamento Básico prevê o plano municipal de Saneamento 
Básico como instrumento obrigatório para balizar as condições de prestação dos 
serviços. Esse plano deve pautar-se na inclusão social, na universalização, na busca 
de tecnologias apropriadas e sustentáveis, na gestão pública participativa de quali-
dade e no atendimento aos direitos do consumidor46.

Os projetos, além de serem sustentáveis, devem integrar as dimensões 
social, ambiental técnica e econômica, e sua implementação deve ser progressiva ou 
em etapas. Deste modo, a gestão deve buscar eficiência, efetividade, eficácia e atuar 
com transparência47. 

O art. 31 da Lei Federal nº 9.433/9748 estabelece a integração das políti-
cas locais de Saneamento Básico, de uso, ocupação e conservação do solo e de meio 
ambiente com as políticas de recursos hídricos no âmbito federal e estadual49.

deiro. Lei Nacional de Saneamento Básico: perspectivas para as políticas e gestão dos serviços públicos. 
v. 2.  Brasília: Editora, 2009, p. 276.
45 WARTCHOW, Dieter. Serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário: compro-
misso com a universalização e a qualidade. In: BRASIL. Ministério das Cidades. Secretaria Nacional 
de Saneamento Ambiental. Programa de Modernização do Setor Saneamento (PMSS). Conceitos, 
características e interfaces dos serviços públicos de saneamento básico. Coord. Berenice de Souza Cor-
deiro. Lei Nacional de Saneamento Básico: perspectivas para as políticas e gestão dos serviços públicos. 
v. 2.  Brasília: Editora, 2009, p. 276.
46 Ibid., p. 277.
47 Ibid., p. 277.
48 Lei Federal nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997. Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, cria 
o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, regulamenta o inciso XIX do art. 21 da 
Constituição Federal, e altera o art. 1º da Lei nº 8.001, de 13 de março de 1990, que modificou a Lei 
nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/
l9433.htm>. Acesso em: 5 mar. 2013. 
49 WARTCHOW, Dieter. Serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário: compro-
misso com a universalização e a qualidade. In: BRASIL. Ministério das Cidades. Secretaria Nacional 
de Saneamento Ambiental. Programa de Modernização do Setor Saneamento (PMSS). Conceitos, 
características e interfaces dos serviços públicos de saneamento básico. Coord. Berenice de Souza Cor-
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Em contrapartida, a aprovação da Lei Federal nº 11.445/0750, que trata 
das diretrizes nacionais para o Saneamento Básico e que dispõe sobre a política 
federal de Saneamento Básico, incorporou alguns princípios do SUS, como a uni-
versalização dos serviços, a integralidade das ações, a participação comunitária e o 
controle social, o direito à informação e a intersetorialidade51.

Não obstante, a precariedade da oferta dos serviços de saneamento im-
plica em custos para o setor saúde e elevadas perdas econômicas para a sociedade. 
Assim, a avaliação econômica da inadequação do saneamento não deve ser feita so-
mente sob a ótica dos gastos próprios do setor saúde como internações, medicação 
e outras medidas corretivas. Sob uma abordagem ampliada, que norteia estudos 
recentes, é preciso que se computem as diversas externalidades negativas geradas 
em outros setores52.

Do ponto de vista da integração das ações de saúde e saneamento, um 
dos aspectos mais importantes da nova legislação do saneamento foi o fortaleci-
mento das competências dos titulares dos serviços, no caso os municípios, os quais 
deverão, dentre outras iniciativas, formular sua política de saneamento, elaborar os 
respectivos planos municipais de saneamento, instituir um sistema de regulação e 
adotar parâmetros mínimos para o atendimento essencial à saúde pública53.

Compete mencionar que o poder local, ao implementar os dispositivos 
de planejamento e outros instrumentos nas condições definidas na Lei Federal nº 
11.445/0754, deverá obrigatoriamente promover a integração entre os serviços de 

deiro. Lei Nacional de Saneamento Básico: perspectivas para as políticas e gestão dos serviços públicos. 
v. 2.  Brasília: Editora, 2009, p. 278.
50 Lei Federal nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007. Estabelece diretrizes nacionais para o saneamen-
to básico. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11445.
htm>. Acesso em: 5 mar. 2013. 
51 SANTOS, Johnny Ferreira dos. O saneamento como instrumento de promoção da saúde. In: 
BRASIL. Ministério das Cidades. Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental. Programa de Mo-
dernização do Setor Saneamento (PMSS). Conceitos, características e interfaces dos serviços públicos 
de saneamento básico. Coord. Berenice de Souza Cordeiro. Lei Nacional de Saneamento Básico: pers-
pectivas para as políticas e gestão dos serviços públicos. v. 2.  Brasília: Editora, 2009, p. 357.
52 Ibid., p. 360.
53 Ibid., p. 362.
54 Lei Federal nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007. Estabelece diretrizes nacionais para o saneamen-
to básico. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11445.
htm>. Acesso em: 5 mar. 2013.
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saneamento e, ao mesmo tempo, articular as ações com outras políticas públicas, 
incluindo a de saúde55.

A necessidade de pensar a infraestrutura de saneamento tendo em vista o 
desenvolvimento sustentável fica evidente em face de sua importância para a quali-
dade do meio ambiente e as ameaças que sua ausência causa tanto ao meio quanto 
à saúde humana56.

Portanto, diante das condições gerais do saneamento ambiental no Bra-
sil, é importante destacar a necessidade de buscar a universalização dos serviços de 
saneamento básico e de aumentar a qualidade dos mesmos, de modo a contribuir 
para melhorar a saúde e o bem-estar da população, e tornar o meio ambiente mais 
saudável. As ações de saneamento além de reduzirem a ocorrência de doenças, evi-
tam danos ao ambiente, sobretudo aos solos e corpos hídricos57.

Por fim, questão controversa na matéria ora discutida e não resolvida de 
forma clara pela Lei Federal nº 11.445/0758 diz respeito à guerra jurídica entre Es-
tados e Municípios sobre a titularidade para a gestão, execução e eventual concessão 
dos serviços de saneamento básico. Todos querem deter a titularidade, mas tanto 
Estados quanto Municípios entram em conflito sobre os serviços de abastecimento 
de água e os de saneamento. Quanto ao serviço de coleta e varrição de resíduos só-
lidos, tem-se mais ou menos pacificada a titularidade municipal. No que concerne 

55 SANTOS, Johnny Ferreira dos. O saneamento como instrumento de promoção da saúde. In: 
BRASIL. Ministério das Cidades. Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental. Programa de Mo-
dernização do Setor Saneamento (PMSS). Conceitos, características e interfaces dos serviços públicos 
de saneamento básico. Coord. Berenice de Souza Cordeiro. Lei Nacional de Saneamento Básico: pers-
pectivas para as políticas e gestão dos serviços públicos. v. 2.  Brasília: Editora, 2009, p. 362.
56 BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Agenda 21 brasileira: resultado da consulta nacional. Co-
missão de Políticas de Desenvolvimento Sustentável e da Agenda 21 Nacional. 2 ed. Brasília: Minis-
tério do Meio Ambiente, 2004. Disponível em: <http://www.mma.gov.br/estruturas/agenda21/_ar-
quivos/consulta2edicao.pdf>. Acesso em: 10 mar. 2013. 
57 KRONEMBERGER, Denise Maria Pena el al. Saneamento e meio ambiente. In: BRASIL. Atlas 
de Saneamento 2011. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Rio de Janeiro: IBGE, 2011, 
p. 46. Disponível em: <http://ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/atlas_saneamento/default_sa-
neamento.shtm>. Acesso em: 10 mar. 2013. 
58 Lei Federal nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007. Estabelece diretrizes nacionais para o saneamen-
to básico. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11445.
htm>. Acesso em: 5 mar. 2013.
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ao serviço de drenagem, por gerar mais despesas do que receitas, a titularidade, se 
possível, não seria lembrada tanto pelos Estados quanto pelos Municípios59.

4 POLÍTICAS PÚBLICAS DE SANEAMENTO BÁSICO

Pode-se afirmar que a utilização da expressão política pública serve para 
designar não a política do Estado, mas a política do público, de todos e para todos. 
Trata-se, portanto, da política voltada a fazer avançar os objetivos coletivos de apri-
moramento da comunidade e da coesão, ou da interdependência, social60. 

As políticas públicas consistem em programas de ação governamental 
visando coordenar os meios à disposição do Estado e as atividades privadas, para 
a realização de objetivos socialmente relevantes e politicamente determinados, ou 
ainda, programas de ação governamental voltados à concretização de direitos61.

Deste modo, as políticas públicas são definidas como conjuntos de pro-
gramas de ação governamental estáveis no tempo, racionalmente moldadas, im-
plantadas e avaliadas, dirigidas à realização de direitos e de objetivo social e juridica-
mente relevantes, notadamente plasmados na distribuição e redistribuição de bens 
e posições que concretizem oportunidades para cada pessoa viver com dignidade e 
exercer seus direitos, assegurando-lhes recursos e condições para a ação, assim como 
a liberdade de escolha para fazerem uso desses recursos62.

Em se tratando de saneamento básico, sua universalização no Brasil, cons-
titui um forte desafio para governo e sociedade no campo das políticas públicas63.

59 ALOCHIO, Luiz Henrique Antunes. Direito do Saneamento: introdução à lei de diretrizes nacio-
nais de saneamento básico (Lei Federal n. 11.445/2007). Campinas, SP: Millennium, 2007, p. 41.
60 MASSA-ARZABE, Patrícia Helena. Dimensão jurídica das Políticas Públicas. In: BUCCI, Maria 
Paula Dallari (Org.). Políticas públicas: reflexões sobre o conceito jurídico. São Paulo: Saraiva, 2006, 
p. 61.
61 BUCCI, Maria Paula Dallari. Direito Administrativo e políticas públicas. São Paulo: Saraiva, 
2002, p. 239 apud MASSA-ARZABE, Patrícia Helena. Dimensão jurídica das Políticas Públicas. In: 
BUCCI, Maria Paula Dallari (Org.). Políticas públicas: reflexões sobre o conceito jurídico. São Paulo: 
Saraiva, 2006, p. 63.
62 MASSA-ARZABE, Patrícia Helena. Dimensão jurídica das Políticas Públicas. In: BUCCI, Maria 
Paula Dallari (Org.). Políticas públicas: reflexões sobre o conceito jurídico. São Paulo: Saraiva, 2006, 
p. 63.
63 SANTOS, Johnny Ferreira dos. O saneamento como instrumento de promoção da saúde. In: 
BRASIL. Ministério das Cidades. Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental. Programa de Mo-
dernização do Setor Saneamento (PMSS). Conceitos, características e interfaces dos serviços públicos 
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Além disso, o processo de formulação e implementação de políticas pú-
blicas está diretamente relacionado ao contexto social, econômico e político de uma 
sociedade, o qual reflete a correlação de forças entre os diversos atores políticos, 
econômicos e sociais64. 

Sabe-se que a promoção da melhoria do saneamento básico é competên-
cia comum da União, Estados e Municípios.

Não obstante, os princípios dos serviços públicos de saneamento básico 
precisam estar contidos na política de desenvolvimento da cidade. Esses princí-
pios dizem respeito, entre outros, à universalização do acesso e à articulação com 
as políticas de habitação, de combate à pobreza e de sua erradicação, de proteção 
ambiental, de promoção da saúde e a outras atividades de relevante interesse social 
voltadas para a melhoria da qualidade de vida, para as quais o saneamento básico 
seja fator determinante65.

Na atualidade, as políticas públicas têm sido norteadas pelos princípios 
da descentralização, o qual reserva ao governo central as funções de formulação e 
coordenação, realizando as ações executivas somente em caráter suplementar; e aos 
governos locais as principais tarefas, em especial as de caráter executivo. Para tanto, 
torna-se necessário, dentre outros, a descentralização do poder decisório e de recur-
sos orçamentários e financeiros para os entes subnacionais de governo66. 

Importante destacar o principio da universalização, caracterizado pelo 
propósito de levar os serviços públicos a todos, no menor tempo possível, obser-
vando o gradualismo planejado para a implementação das ações e o conjunto de 
soluções propostas, sem discriminação de sexo, raça, cor e condição econômica67.

de saneamento básico. Coord. Berenice de Souza Cordeiro. Lei Nacional de Saneamento Básico: pers-
pectivas para as políticas e gestão dos serviços públicos. v. 2.  Brasília: Editora, 2009, p. 365.
64 SANTOS, Johnny Ferreira dos. Controle social no saneamento: perspectivas para uma cidade 
saudável à luz da Lei nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007. In: ASSIS, João Batista Lucena de. Controle 
social no saneamento: perspectiva para uma cidade saudável. Natal: Agência Reguladora de Serviços de 
Saneamento Básico do Município do Natal, 2007, p. 13.
65 DIAS, Gilka da Mata. Cidade sustentável – fundamentos legais, política urbana, meio ambiente, 
saneamento básico. Natal: Do Autor, 2009, p. 88.
66 SANTOS, Johnny Ferreira dos. Controle social no saneamento: perspectivas para uma cidade 
saudável à luz da Lei nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007. In: ASSIS, João Batista Lucena de. Controle 
social no saneamento: perspectiva para uma cidade saudável. Natal: Agência Reguladora de Serviços de 
Saneamento Básico do Município do Natal, 2007, p. 13.
67 Ibid., p. 14.
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Além da universalização, observa-se ainda o principio da integralidade, 
compreendido como o conjunto de todas as ações, atividades e componentes, de 
caráter coletivo e individual, de uma determinada política pública setorial, devendo 
ser implementado no conjunto de modo a alcançar os objetivos, não privilegian-
do determinada ação em detrimento das demais. No caso do saneamento, a ação 
pública deve ser caracterizada pela implementação dos serviços de abastecimento 
de água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos urbanos, manejo de águas pluviais 
e drenagem urbana, e ações de saneamento domiciliar e de educação sanitária e 
ambiental, dentre outras68. 

Além da integralidade do conjunto de ações inerentes a determinada po-
lítica pública, deve ainda haver a intersetorialidade com outras políticas. Especifica-
mente com relação ao saneamento, a intersetorialidade deve ocorrer com a devida 
integração, principalmente, com as políticas públicas de saúde, meio ambiente, 
recursos hídricos, desenvolvimento urbano e rural, habitação e desenvolvimento 
regional69.

No Brasil, os principais avanços no saneamento básico, em termos da 
ampliação da oferta dos serviços, foram obtidos a partir da década de 70 com a 
adoção do Plano Nacional de Saneamento (PLANASA), o qual foi concebido em 
um contexto político de autoritarismo e de concentração do poder decisório no 
Governo Federal70. 

Na época da formulação e início da implementação do PLANASA, além 
da excessiva concentração política e administrativa no Governo Federal, o País 
apresentava elevado crescimento econômico e uma perspectiva de grandes avanços 
econômicos, com a crença de que tal crescimento contribuiria para o fim das desi-
gualdades sociais. Diante desse quadro, era natural que o modelo de saneamento 
adotado refletisse tal conjuntura social, econômica e política, no qual se verificou 
um enfoque econômico na prestação dos serviços, priorizando intervenções nas 
áreas mais viáveis economicamente. Tal fato levou, ao longo do tempo, ao predo-
mínio da ação de abastecimento de água em detrimento das demais, alcançando 

68 SANTOS, Johnny Ferreira dos. Controle social no saneamento: perspectivas para uma cidade 
saudável à luz da Lei nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007. In: ASSIS, João Batista Lucena de. Controle 
social no saneamento: perspectiva para uma cidade saudável. Natal: Agência Reguladora de Serviços de 
Saneamento Básico do Município do Natal, 2007, p. 14.
69 Ibid., p. 14-15.
70 Ibid., p. 17.
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ainda maior cobertura nos municípios com maior porte populacional, em função 
da melhor capacidade de retornos dos investimentos71. 

Por priorizar o aspecto econômico, o modelo acabou se caracterizando 
por uma exclusão social, onde se observa uma baixa cobertura dos serviços junto às 
comunidades rurais, nos pequenos municípios e junto às populações mais pobres72. 
O modelo gerou ainda uma desigualdade regional na oferta dos serviços, sendo que 
os avanços obtidos foram bem superiores nos estados das regiões centro e sul do 
País73. 

Com a Lei Federal nº 11.445/0774 foram estabelecidas as novas diretrizes 
para a prestação dos serviços de saneamento básico no Brasil. 

Dentre as inovações trazidas com a mencionada lei, merece destaque o 
fortalecimento da regulação e da fiscalização, promovendo a separação das funções 
de planejamento, regulação, fiscalização e prestação de serviços. E ainda, o fortale-
cimento das responsabilidades do titular dos serviços, isto é, a lei é clara ao atribuir 
a responsabilidade do titular dos serviços da obrigação da formulação de sua políti-
ca de saneamento, devendo ainda elaborar o plano de saneamento e fixar os direitos 
e deveres dos usuários75. 

Conforme já dito, o saneamento básico ainda representa um dos maio-
res desafios em se tratando de políticas públicas e principalmente pela ausência 
destas, apesar dos avanços obtidos, sobretudo em relação às diferenças sociais que 
influem na oferta de serviços de saneamento para a população mais pobre, que 
reflete, portanto, na concepção cada vez mais forte do caráter essencial do serviço e 
na necessidade de melhorias em qualidade e eficiência dos serviços prestados para 
a população. 

71 SANTOS, Johnny Ferreira dos. Controle social no saneamento: perspectivas para uma cidade 
saudável à luz da Lei nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007. In: ASSIS, João Batista Lucena de. Controle 
social no saneamento: perspectiva para uma cidade saudável. Natal: Agência Reguladora de Serviços de 
Saneamento Básico do Município do Natal, 2007, p. 17.
72 Ibid., p. 17.
73 Ibid., p. 18.
74 Lei 1 Federal nº 1.445, de 5 de janeiro de 2007. Estabelece diretrizes nacionais para o saneamen-
to básico. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11445.
htm>. Acesso em: 5 mar. 2013.
75 SANTOS, Johnny Ferreira dos. Controle social no saneamento: perspectivas para uma cidade 
saudável à luz da Lei nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007. In: ASSIS, João Batista Lucena de. Controle 
social no saneamento: perspectiva para uma cidade saudável. Natal: Agência Reguladora de Serviços de 
Saneamento Básico do Município do Natal, 2007, p. 19-20.
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Ademais, o saneamento deve ser encarado como uma questão eminente-
mente de saúde pública e não somente como uma questão de infraestrutura urbana. 
Assim, as ações de saneamento representam um dos principais instrumentos de 
promoção da saúde, sendo dever do Estado torná-las acessíveis a toda a população76.

Nessa visão, o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), lançado 
pelo Governo Federal em Fevereiro de 2007, compreende investimentos nos di-
versos setores de infraestrutura com o propósito de estimular ao crescimento eco-
nômico do País e ao mesmo tempo melhorar a qualidade de vida da população de 
todas as regiões77. 

O Ministério da Saúde, por intermédio da Fundação Nacional de Saúde 
(FUNASA), apoiará financeiramente os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
para a implantação de ações de saneamento voltadas para a promoção da saúde e 
para o controle e prevenção de doenças, beneficiando os municípios com popula-
ção inferior a 50.000 habitantes, áreas rurais, populações indígenas e quilombolas, 
e ainda, as áreas de relevante interesse epidemiológico78.

Em 2025, de acordo com o Banco Mundial, dois terços dos habitantes da 
terra viverão nas cidades. Assim, para suportar o número de residentes urbanos, as 
cidades devem fazer grandes investimentos em habitação e em saneamento básico. 
As várias políticas e programas do governo brasileiro para o setor de saneamento 
básico nos últimos anos, entretanto, não têm sido eficazes, pois os recursos públicos 
escassos têm causado a diminuição na quantidade de investimentos governamen-
tais79. 

Ademais, o aumento populacional e a concentração urbana têm causado 
demandas crescentes para a expansão dos serviços de água e esgoto no país. Tal 
situação leva a conclusão simples de que o serviço de infraestrutura constitui uma 

76 SANTOS, Johnny Ferreira dos. Controle social no saneamento: perspectivas para uma cidade 
saudável à luz da Lei Federal nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007. In: ASSIS, João Batista Lucena de. 
Controle social no saneamento: perspectiva para uma cidade saudável. Natal: Agência Reguladora de 
Serviços de Saneamento Básico do Município do Natal, 2007, p. 30.
77 BRASIL. Fundação Nacional de Saúde. Saneamento – PAC. Disponível em: <http://bvsms.saude.
gov.br/bvs/pacsaude/pdf/mais_saude_direito_todos_2ed_p11.pdf>. Acesso em: 15 mar. 2013. 
78 Ibid.  
79 LUCENA, Andréa Freire de. As políticas públicas de saneamento básico no Brasil: reformas institu-
cionais e investimentos governamentais. Revista Plurais, Anápolis: Universidade Estadual de Goiás 
– UEG, 2006. Disponível em: <www.nee.ueg.br/seer/index.php/revistaplurais/article/view/71/98>. 
Acesso em: 15 mar. 2013. 
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peça indispensável para a melhoria da qualidade de vida da população mais carente 
do país que vive nos centros urbanos, bem como que o governo brasileiro deve 
buscar as formas mais adequadas para ofertar esse serviço80.

5 O SANEAMENTO BÁSICO NA JURISPRUDÊNCIA BRASILEIRA

Passando agora a tratar a respeito do entendimento jurisprudencial acer-
ca da matéria discutida no presente estudo, compete mencionar que uma das gran-
des discussões em nossos tribunais se dá acerca da titularidade dos serviços. 

Isso porque, há quem defenda que a titularidade seja da União, usando 
como parâmetro o art. 21, XX da Constituição Federal de 1988. Como também, 
há quem defenda que seja comum a todos os entes federados, conforme estaria 
disposto no art. 23 da Constituição81. 

No entanto, tem preponderado em jurisprudência do Supremo Tribunal 
Federal que a titularidade é municipal, ou seja, enquadram o saneamento básico 
como sendo um serviço público de interesse local, contido no art. 30, I e V da 
Constituição Federal82.

Tem entendido o Supremo Tribunal Federal com base no art. 30, I da 
Constituição Federal que aos Municípios cabe legislar sobre assuntos de interesse 
local83, e é essa a base encontrada para aludir que a competência de titularidade em 
relação ao saneamento básico seja municipal. 

80 LUCENA, Andréa Freire de. As políticas públicas de saneamento básico no Brasil: reformas institu-
cionais e investimentos governamentais. Revista Plurais, Anápolis: Universidade Estadual de Goiás 
– UEG, 2006. Disponível em: <www.nee.ueg.br/seer/index.php/revistaplurais/article/view/71/98>. 
Acesso: 15 mar. 2013. 
81 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 
82 Ibid.
83 Embora a jurisprudência a seguir não trate de saneamento básico, serve apenas para elucidar o 
entendimento da Corte sobre a questão do art. 30, I da CF/88: AÇÃO DIRETA DE INCONSTI-
TUCIONALIDADE – ART. 75, §2º, DA CONSTITUIÇÃO DE GOIÁS – DUPLA VACÂNCIA 
DOS CARGOS DE PREFEITO E VICE-PREFEITO – COMPETÊNCIA LEGISLATIVA MU-
NICIPAL – DOMÍNIO NORMATIVO DA LEI ORGÂNICA – AFRONTA AOS ARTS. 1º E 29 
DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. O poder constituinte dos Estados-membros está limitado 
pelos princípios da Constituição da República, que lhes assegura autonomia com condicionantes, 
entre as quais se tem o respeito à organização autônoma dos Municípios, também assegurada cons-
titucionalmente. O art. 30, I, da Constituição da República outorga aos Municípios a atribuição de 
legislar sobre assuntos de interesse local. A vocação sucessória dos cargos de prefeito e vice-prefeito 
põe-se no âmbito da autonomia política local, em caso de dupla vacância. Ao disciplinar matéria, cuja 
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Neste momento, cumpre mencionar a decisão do Tribunal de Justiça de 
São Paulo na Apelação nº 0005510-44.2007.8.26.0197, em que foi reconhecida 
a titularidade municipal para as obras de saneamento básico, por entender, em 
consonância com lição de Hely Lopes Meirelles, que as obras e serviços para forne-
cimento de água potável e eliminação de detritos sanitários domiciliares, incluindo 
a captação, condução, tratamento e despejo adequado, são atribuições precípuas 
do Município, como medidas de interesse da saúde pública em geral e dos usuários 
em particular84. 

Além disso, também é reconhecido em nossos tribunais o direito público 
subjetivo ao saneamento básico que decorre do próprio direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado e do direito à saúde. E ainda, a imposição ao Poder Pú-
blico, incluídas ai as concessionárias de serviços públicos, através da Lei Orgânica 
da Saúde (Lei 8.080/9085), o dever de redução de riscos de doenças e outros agra-
vos, decorrentes da prestação do serviço, bem como ações destinadas a garantir às 
pessoas condições de bem-estar físico, mental e social, como se observa na Apelação 
Cível nº 70047269428 do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul86. 

competência é exclusiva dos Municípios, o art. 75, § 2º, da Constituição de Goiás fere a autonomia 
desses entes, mitigando-lhes a capacidade de auto-organização e de autogoverno e limitando a sua 
autonomia política assegurada pela Constituição brasileira. Ação direta de inconstitucionalidade jul-
gada procedente. (ADI 3.549, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgamento em 17/9/2007, Plenário, DJ de 
31/10/2007). BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.549. 
Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=492850>. 
Acesso em: 15 mar. 2013.
84 MEIRELLES, Hely Lopes.  Direito municipal brasileiro. 8. ed. São Paulo: Malheiros, 1996, p. 
307.
85 BRASIL. Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para a promoção, 
proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá 
outras providências Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm>. Acesso 
em: 17 mar. 2013. 
86 APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRA-
TAMENTO DE ESGOTO A CÉU ABERTO. CORSAN. RESPONSABILIDADE OBJETIVA 
POR VIOLAÇÃO DE NORMAS SANITÁRIAS. MAU CHEIRO. CONDIÇÕES INSALUBRES. 
DANO MORAL AMBIENTAL INDIVIDUAL. CONFIGURAÇÃO. MANUTENÇÃO DO 
QUANTUM. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. PRECEDENTES. - SERVIÇO 
PÚBLICO E DIREITO SUBJETIVO AO SANEAMENTO BÁSICO – O direito público subjetivo 
ao saneamento básico decorre do próprio direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e 
do direito à saúde. Compreensão dos artigos 196 e 225 da Constituição. A Lei Orgânica da Saúde 
(Lei 8.080/90) disciplina a saúde como direito fundamental, impondo ao Poder Público, incluídas 
ai as concessionárias de serviços públicos, o dever de redução de riscos de doenças e outros agravos, 
decorrentes da prestação do serviço. Ações destinadas a garantir às pessoas condições de bem-estar 
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Entendimento jurisprudencial também respalda que é dever municipal e 
das concessionárias dos serviços públicos garantir o fornecimento de água potável 
e saneamento básico, dentre outros, em respeito ao princípio da dignidade da vida 
e pessoa humana87. 

Ainda sobre a posição do saneamento básico como direito básico e servi-
ço essencial em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana, especialmen-
te por entender o saneamento básico como essencial às necessidades humanas e a 
sadia qualidade de vida, entendeu o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul na 
Apelação Cível nº 7000584399088.

Por último, em consonância com o art. 196 da Constituição Federal, 
entendimento jurisprudencial se deu também para reconhecer o direito a água e ao 
saneamento básico, por se tratar de direito mínimo de qualidade de vida de qual-

físico, mental e social. Conceito de cidade sustentável (Lei 10.257/01) relacionado com o direito ao 
saneamento ambiental e à infraestrutura urbana. (TJRS – APL: 70047269428 RS , Relator: Leonel 
Pires Ohlweiler, Data de Julgamento: 15/02/2012, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 
da Justiça do dia 02/03/2012). BRASIL. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Apelação Cível 
nº 70047269428. Disponível em: <http://www3.tjrs.jus.br/site_php/consulta/download/exibe_do-
cumento.php?ano=2012&codigo=159282>. Acesso em: 16 mar. 2013.
87 DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO. FORNE-
CIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO BÁSICO. ECO-
NOMIA SITUADA EM ÁREA VERDE. OCUPAÇÃO IRREGULAR. PRINCÍPIO DA DIGNI-
DADE HUMANA. Mesmo estando a economia dos autores situada em área verde, fruto de ocupação 
irregular, é dever do Município e das concessionárias dos serviços públicos garantir o fornecimento 
de energia elétrica, água potável e saneamento básico a eles, condicionado à contraprestação, em 
respeito ao princípio da dignidade da vida e pessoa humana, até que os invasores ou ocupantes irregu-
lares sejam relocalizados para área própria, destinada pela Administração Pública. APELAÇÕES IM-
PROVIDAS. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO. (Apelação Cível Nº 
70022401905, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson Antônio Monteiro 
Pacheco, Julgado em 04/12/2008). BRASIL. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Apelação Cível 
nº 70022401905. Disponível em: <http://www3.tjrs.jus.br/site_php/consulta/download/exibe_do-
cumento.php?ano=2008&codigo=1827541>. Acesso em: 16 mar. 2013.
88 AÇÃO ORDINÁRIA. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA LIGAÇÃO DE ÁGUA E LUZ. 
POSSUIDOR. Pretensão do possuidor de obter provimento judicial no sentido de autorizar a 
ligação de água e luz. Oposição de usufrutuário. Direitos básicos. Saneamento e saúde pública. 
Dignidade da pessoa. Deram provimento. (Apelação Cível Nº 70005843990, Décima Nona 
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Rafael dos Santos Júnior, Julgado em 
09/09/2003). BRASIL. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Apelação Cível nº 70005843990. 
Disponível em: <http://www3.tjrs.jus.br/site_php/consulta/download/exibe_documento.php?a-
no=2003&codigo=363517>. Acesso em: 16 mar. 2013.
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quer cidadão, compreendido a partir do direito a saúde, constituindo lato senso 
dever do Estado89.

6 CONCLUSãO

Diante do exposto, deve-se dizer que as principais desigualdades sociais 
urbanas dizem respeito às condições de habitação da população que vive nas ci-
dades, principalmente as mais carentes que não têm acesso ao saneamento básico. 

Nesse contexto, a falta de acesso ao saneamento básico, como por exem-
plo, o acesso à água potável, ao sistema de esgotamento sanitário, à limpeza urbana 
e ao sistema de drenagem e manejo de águas pluviais, destaca as desigualdades 
sociais para quem não dispõe desse tipo de serviço.

Além disso, o saneamento básico está intimamente ligado a prevenção de 
doenças, merecendo destaque como fator de proteção à qualidade de vida e bem 
estar. De modo que, sua ausência compromete a saúde pública e degrada o meio 
ambiente. 

Tratou-se do desenvolvimento como liberdade como um conceito de de-
senvolvimento baseado na expansão das liberdades, que tem relação com o sanea-
mento básico, tendo em vista seu aspecto essencial ao desenvolvimento do homem. 

Vislumbrou-se ainda no desenvolvimento como liberdade, a ideia de 
qualidade de vida, de bem estar e felicidade, a ideia de viver bem e bastante tempo. 
Logo, fica evidente que sem as condições mínimas de sobrevivência, dentre elas o 
direito ao saneamento básico, é impossível falar-se em qualidade de vida.

Contudo, com relação às políticas públicas de saneamento básico, estas 
se mostram ainda insuficientes, principalmente devido à sua ausência, pelo fato das 

89 APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO ORDINÁRIA. 
FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo réu 
contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação, determinando a concessão da conexão 
de água e esgoto na residência da autora ao Sistema de Abastecimento e Saneamento do Município 
de São Borja. O direito a água e ao saneamento básico, trata de direito mínimo de qualidade de vida 
de qualquer cidadão, compreendido a partir do direito a saúde, assegurado pelo art. 196 da CF/88, 
constituindo, lato senso dever do Estado. (TJRS – APL: 70026471755 RS, Relator: Niwton Carpes 
da Silva, Data de Julgamento: 15/12/2011, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 
Diário da Justiça do dia 17/01/2012). BRASIL. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Apela-
ção Cível nº 70026471755. Disponível em: <http://www3.tjrs.jus.br/site_php/consulta/download/
exibe_documento.php?ano=2011&codigo=2361998>. Acesso em: 16 mar. 2013.
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políticas públicas estarem voltadas para outras áreas ligadas ao saneamento, mas 
não tratando especificamente do saneamento básico, como deveria ser.

Para se consolidar a tão esperada universalização do saneamento básico, 
necessária é a implementação de políticas públicas que reflitam na melhoria das 
condições e eficiência dos serviços prestados à população. 

Com relação à normatividade jurídica do saneamento básico, restou de-
monstrado que de grande importância foi a Lei nº 11.445/07, que trouxe signifi-
cativos avanços para os serviços de saneamento. Todavia não resolveu a questão da 
titularidade para a gestão, execução e eventual concessão dos serviços de saneamen-
to básico.

Por essa razão, tal questão permeia os tribunais brasileiros, que ora enten-
dem que a titularidade é da União e ora que é de responsabilidade comum a todos 
os entes. O fato é que cabe à União, ao Distrito Federal, aos Estados e aos Municí-
pios promoverem a melhoria para as prestações dos serviços de saneamento básico. 

Todavia, o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que cabe aos 
Municípios legislar sobre assuntos de interesse local, tem servido de argumento 
para justificar a competência municipal ou, quando necessária, das concessionárias 
públicas para a prestação dos serviços de saneamento básico. 

Não obstante, entendimento pacífico em nossos tribunais é o direito pú-
blico subjetivo ao saneamento básico e sua essencialidade à sadia qualidade de vida 
e a própria sobrevivência, em respeito ao princípio da dignidade da vida e pessoa 
humana.

Por fim, o saneamento básico no cenário urbano torna-se, portanto, uma 
necessidade essencial ao desenvolvimento do ser humano, uma vez que é condição 
para uma vida saudável e digna.
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Segurança Pública no Brasil: do paradigma da
Segurança     Nacional     à     Segurança     Cidadã

Cristiane de Figueiredo Pinheiro

1 INTRODUçãO

A Constituição Federal brasileira de 1988 aborda a questão da segurança 
pública em vários dispositivos, inclusive no preâmbulo. No entanto, especificamente 
no seu art. 144, trata a segurança pública como um dever do Estado e um direito 
e responsabilidade de todos, sendo exercida para a preservação da ordem pública 
e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, determinando, ainda, os órgãos 
responsáveis por tal mister, quais sejam: as polícias Federal, Rodoviária Federal, 
Ferroviária Federal e as polícias civis estaduais, militares e corpo de bombeiros.

A questão da segurança pública é bem abrangente, mas numa primeira 
concepção, implica numa obrigação de respeito dos direitos individuais, impondo 
ao Estado um facere no sentido de atuar como garantidor da segurança e da ordem 
social. 

Num Estado Democrático de Direito, com a conexão interna existente 
entre democracia e Estado de Direito, entendido como submissão à vontade geral, 
a segurança pública envolve a proteção dos direitos individuais e o exercício pleno 
da cidadania, de uma forma que a liberdade não é afrontada pela efetivação da 
segurança, mas a própria condição de seu desenvolvimento.

Assim, deve ser abordada através de um conceito mais abrangente, e não 
somente ao que se refere ao controle de criminalidade, mas ações estatais que sejam 
desenvolvidas com o objetivo de garantir o pleno exercício da cidadania, garantindo 
o desenvolvimento dos indivíduos, protegendo-os dos riscos a que estão expostos.
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A segurança é, então, um dever do Estado e um direito fundamental do 
cidadão, o direito de poder produzir, trabalhar, se divertir, sem se sentir vulnerável 
em relação aos outros homens e à sociedade. O tema envolve a questão de proteção 
à vida e aos direitos e liberdades individuais das pessoas e pode ser entendido como 
uma decorrência de um dos objetivos da República insculpidos no art. 3º, da 
Constituição Federal, na busca por uma sociedade livre, justa e solidária. 

A Constituição de 1988 reservou um capítulo específico para o tema, 
o capítulo III – Da segurança pública, do Título V – Da defesa do Estado e das 
instituições democráticas. O art. 144 trata especificamente do tema e estabelece o 
seguinte que a segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de 
todos, voltada para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas, 
sendo exercida através da polícia federal, polícia rodoviária federal; polícia ferroviária 
federal; pelas polícias civis; e pelas polícias militares e corpos de bombeiros militares.

O dispositivo constitucional consagra expressamente o direito à 
segurança como um dever do Estado, ao mesmo tempo em que o considera um 
direito e responsabilidade de todos, voltado para a preservação da ordem pública 
e incolumidade das pessoas, estabelecendo, ainda, os órgãos responsáveis pela 
segurança.

Note-se que essa constitucionalização da segurança pública tem o condão 
de legitimar a atuação do Estado na formulação de políticas públicas de segurança, 
e tanto as leis, quanto as próprias estruturas administrativas e as ações concretas das 
autoridades policiais devem guardar conformidade com a Constituição, não só em 
relação ao art. 144 que trata especificamente sobre a segurança pública, mas todo o 
núcleo axiológico protegido constitucionalmente. 

Da análise do art. 144 da Constituição, se observa, também, que ele 
não se dirige somente aos entes estatais, como responsáveis pela segurança pública, 
mas a todos os cidadãos, que têm a responsabilidade de zelar pela segurança uns 
dos outros. Assim, apesar do comando constitucional atribuir ao Estado o dever 
principal, o constituinte dispôs que a segurança pública é “direito e responsabilidade 
de todos”, e confere à sociedade não só o gozo, mas também a participação na 
segurança pública, de uma forma que todos os cidadãos devem zelar e fazer o 
possível para garantir a manutenção da sua segurança e do próximo. 
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2 A SEGURANçA PÚBLICA À LUZ DO CONCEITO DE AMARTYA SEN

A partir de uma construção teórica de Amartya Sen, sobretudo na obra 
“Desenvolvimento como Liberdade”, é importante lembrar a sua concepção 
abrangente de desenvolvimento, no sentido de que este deve estar diretamente 
atrelado à melhoria das condições de vida e bem-estar dos indivíduos, através do 
fortalecimento de suas liberdades substantivas, o que possibilitaria aos mesmos 
fazerem escolhas baseadas em suas próprias convicções, e, assim, viabilizando o 
exercício da cidadania de forma plena.

É de se ressaltar que uma das principais críticas à ausência do pleno 
exercício da cidadania se funda em aspectos educacionais e falta de informações 
relacionadas ao espaço público, que, no caso particular do Brasil, se deve a um 
longo processo histórico de manutenção de interesses escusos que pouco se 
preocupam em contornar tal situação, ante a possibilidade de frustrar a permanência 
antirrepublicana de determinados grupos no poder.                  

É nesse aspecto, também, que a noção de desenvolvimento de Amartya 
Sen se imiscui com o conceito amplo de segurança pública defendido no presente 
trabalho, na medida em que o Estado deve desenvolver ações capazes não só de 
proteger os direitos individuais, mas também de garantir o pleno exercício da 
cidadania, viabilizando atividades capazes de estimular o desenvolvimento dos 
cidadãos, com acesso a uma ampla rede protetora capaz de blindá-los de toda a 
sorte de riscos a que estão expostos. 

Com base nessa perspectiva, a atuação estatal voltada à segurança pública 
deve ser capaz de proteger as pessoas com o desenvolvimento de suas habilidades 
para que possam decidir e enfrentar situações por si próprias, além de tentar 
voltar o direcionamento das políticas públicas para criação de sistemas políticos, 
econômicos, culturais e sociais de um modo conformado com o todo sistema 
constitucional, efetivando os direitos fundamentais dos cidadãos.

Neste aspecto, merece destaque o conceito trazido por Amartya Sen 
no relatório do Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas – PNUD, em 
1994, em que se enfatizou o cumprimento de leis de defesa dos direitos humanos 
individuais, alçando tal conceito a um patamar de ordem internacional, no qual 
o interesse dos Estados – aqui, considerados como interesses secundários não 
representativos da vontade geral –, seria relativizado, uma vez que seria considerado 
uma das principais fontes de insegurança individual. 
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Tendo em conta que, na noção clássica de Thomas Hobbes e Jean Bodin, 
a soberania se afigura como poder supremo no plano interno, sendo o próprio 
monopólio do direito e da força legitimada, e um poder independente no plano 
externo. Dessa forma, o poder de dizer o direito e de se utilizar da força para a 
conformação da sociedade, muitas vezes representa a repressão justificada para a 
garantia da segurança pública típica de um estado totalitário, com a supressão de 
garantias constitucionais.

Essa noção, no entanto, não perfilha a orientação de um Estado 
Democrático de Direito, no qual é a soberania popular que cumpre os valores 
inerentes à democracia capaz de estruturar a ordem constitucional, a qual o 
Estado-soberano deve se submeter para a própria legitimação do poder. O estudo 
da segurança pública, então, deve ter como base a análise de paradigmas sociais e 
históricos de cada época, de modo que três conceitos de segurança são importantes 
para firmar a necessidade de uma atuação permeada pela ideia trazida por Amartya 
Sen. 

Os conceitos de segurança foram desenvolvidos de acordo com a própria 
evolução da sociedade, de modo que o primeiro paradigma se relaciona com o 
estado totalitário, cuja expressão representativa era a de “Segurança Nacional”, 
estabelecido durante o regime militar e tinha como principal objetivo a defesa do 
Estado e a manutenção da ordem política e social1. 

A segurança, neste período, foi marcada pela supressão de garantias 
constitucionais, pela censura, perseguição política e repressão a qualquer 
manifestação contrária ao regime militar. A noção de soberania popular legitimadora 
da democracia foi deturpada em nome de uma suposta supremacia do interesse 
nacional que, na realidade, era representativo tão somente da elite no poder, que 
justificava o uso da força com base na “manutenção da ordem”. 

A noção de segurança neste período se vincula a ideia de um direito 
penal do inimigo, em que a política voltada para esta área era formulada como uma 
estratégia de guerra de combate à criminalidade, em que medidas excepcionais seriam 
justificadas em nome dessa segurança, o que legitimava uma política emergencial 
de ataque a um inimigo interno, considerado o “comunista-terrorista” e o arbítrio 
exercido pelos agentes estatais, em clara violação aos direitos fundamentais e 
gerando grande insegurança individual.

1 FREIRE, Moema Dutra. Disponível em: <http://www2.marilia.unesp.br/revistas/index.php/
aurora/article/view/1219>. Acesso em: 19 jun. 2013.
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É de se notar, porém, que apesar de não guardar relação com o atual 
momento do Estado Constitucional de Direito, esse modelo de segurança ainda 
se arrasta nos dias atuais, como ferramenta de controle social através de estratégias 
bélicas provocadas pela disseminação do medo pela mídia e pelas elites, pouco 
interessadas na noção de segurança individual cidadã que supera o mero controle 
de estatísticas criminais.

No plano interno, essa constatação é facilmente vislumbrada diariamente 
nos diversos meios de comunicação social, com o uso arbitrário da força por 
policiais contra a população mais pobre e carente de informação, a formação de 
grupos de extermínio pelos próprios agentes estatais que deveriam atuar para 
garantir a segurança dos cidadãos, independentemente de raça, cor ou classe social, 
e o que é pior, com o fomento de uma “indústria da violência”, materializada 
numa privatização da segurança, e gerada pela disseminação do medo por meio de 
veículos de informação dotados de interesses eminentemente particulares associados 
à manutenção dos grupos ocupantes do poder.

No plano internacional, o exemplo evidente desta concepção de 
segurança é perceptível a partir dos atentados de 11 de setembro, a partir dos quais 
se iniciou uma “guerra contra o terror” que, a bem da verdade, dispensa declarações 
formais de guerra e permite ações preventivas com o uso, inclusive, de operações 
clandestinas, servindo como justificativa para uma série de violações aos direitos 
humanos e às normas mais básicas de convívio entre as nações2. 

Essa noção de segurança que permeia medidas autoritárias, além de 
se calcar na noção de soberania estatal de Hobbes e Jean Bodin, também tem 
amparo num modelo de sociedade centrado no conflito, baseado na teoria política 
tradicional de Maquiavel e Carl Schmitt, na qual o meio social é caracterizado pelo 
conflito e os indivíduos são vistos como vocacionados à prática de hostilidades 
recíprocas, o que exigiria uma atuação estatal capaz de interferir de forma incisiva 
na limitação da liberdade, no objetivo de pacificação social e manutenção da ordem.

Com o advento da Constituição Federal de 1988, por sua vez, a expressão 
“segurança nacional” foi retirada do texto constitucional, passando-se a adotar a 
expressão “segurança pública”, que se relaciona a uma ideia de prestação de serviço 

2 FREIRE, Moema Dutra. Disponível em: <http://www2.marilia.unesp.br/revistas/index.php/
aurora/article/view/1219>. Acesso em: 19 jun. 2013.
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público e abarca a noção de convivência pacífica e harmoniosa da população, baseada 
em valores jurídicos e éticos, imprescindíveis à existência de uma comunidade3. 

Aqui, o paradigma é de que a segurança pública é dever do Estado e 
direito e responsabilidade de todos. Esta responsabilidade, por sua vez, passa a ser 
prioritariamente dos estados da federação, encarregados da gestão das polícias civil 
e militar. 

Esse arranjo dotou os estados de certa autonomia na condução da política 
de segurança, mas, ao mesmo tempo, dificultou a implementação de diretrizes 
mínimas de uma política nacional de segurança, o que, de algum modo, pode trazer 
prejuízo para a prevenção e controle da violência e criminalidade, uma vez que a 
manifestação desses fenômenos supera as fronteiras geográficas dos estados, o que 
deixou assente uma manifesta descoordenação nas políticas públicas de segurança4.

Numa concepção calcada na prestação de serviço público, a atuação 
estatal não se volta mais para o combate a um “inimigo”, mas se ampara na ideia 
de servir o cidadão a partir de uma polícia democrática capacitada para não 
discriminar, não servir ao arbítrio e respeitar os direitos individuais de qualquer 
cidadão, independentemente de classe, cor, raça, sexo, orientação religiosa ou 
sexual, em que o estado, através de uma política pública de segurança, deve ser 
capaz de promover as diretrizes do Estado Democrático de Direito. 

Essa concepção democrática estimula a participação popular na gestão da 
segurança pública, tendo em vista que a função da atividade policial deve se voltar 
para concretizar a propalada coesão social capaz de estimular a segurança coletiva, 
evitando a criação de antagonismos e propiciando um quadro de cooperação social5.

As medidas de combate militar, de repressão à criminalidade, seriam, 
então, substituídas por medidas de prevenção de possíveis conflitos, através da 
formulação de políticas públicas de integração social, medidas administrativas 
de redução dos riscos e ênfase na investigação criminal, de modo que o conceito 
de segurança exposto no tópico específico destinado à matéria (art. 144, da 
Constituição Federal) deve se harmonizar com o princípio democrático, com os 

3 FREIRE, Moema Dutra. Disponível em: < http://www2.marilia.unesp.br/revistas/index.php/
aurora/article/view/1219>. Acesso em: 19 jun. 2013
4 SOARES, Luiz Eduardo. Segurança tem saída. Rio de Janeiro: Sextante, 2006.
5 SULOCKI, Victori-Amália de Barros Carvalho G. Segurança pública e democracia: aspectos 
constitucionais das políticas públicas de segurança. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007.
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direitos fundamentais dos cidadãos e, notadamente, com o princípio da dignidade 
da pessoa humana. 

O terceiro paradigma referente à segurança, por sua vez, engloba a 
expressão “Segurança Cidadã”, na qual se valoriza a identificação dos problemas 
geradores da violência e da delinquência, e em um segundo momento, se busca 
a implementação de ações planejadas, com vista à resolução dos problemas 
identificados6. 

Neste âmbito, a segurança cidadã envolveria instituições públicas 
e sociedade civil, e ainda outras áreas de atuação, como educação, saúde, lazer, 
esporte, cultura, cidadania, etc., em que a violência passa a ser percebida como um 
fenômeno capaz de ameaçar o pleno exercício da cidadania.

É dessa forma que a concepção de segurança cidadão se aproxima do 
conceito de desenvolvimento trazido por Amartya Sen, que entende a busca pelas 
liberdades substantivas como elemento essencial ao desenvolvimento, devendo 
o Estado promover de forma ampliada essa segurança, seja através da defesa das 
liberdades individuais, seja através da redução dos riscos lato sensu a que os cidadãos 
estão expostos e que podem interferir no desenvolvimento de cada um. 

No Brasil, o paradigma da Segurança Pública ainda se sobressai, mas 
merece destaque o fato de que as políticas públicas têm evoluído no sentido de 
buscar, para o seu direcionamento, as diretrizes estampadas no paradigma da 
Segurança Cidadã, com a percepção de que a segurança é um instituto de extrema 
complexidade e envolve não só os entes estatais, mas toda a comunidade. 

Destaque-se que esse conceito não tem foco na soberania estatal, 
anteriormente mencionada, mas no princípio da soberania popular e na 
concretização dos direitos fundamentais, o que exige a participação de organismos 
não governamentais isentos da carga característica de imposição da força, e que tem 
na segurança, uma condição para a própria dignidade humana. 

A segurança, então, estaria umbilicalmente relacionada com a criação 
de sistemas capazes de proporcionar elementos básicos de sobrevivência dos 
indivíduos, referentes à melhoria nas suas condições de vida, à dignidade e aos 
meios de subsistência, o que concretizaria as liberdades materiais defendidas por 
Amartya Sen, consagrando a liberdade de viver sem necessidades, sem medo e 

6 FREIRE, Moema Dutra. Disponível em: <http://www2.marilia.unesp.br/revistas/index.php/
aurora/article/view/1219>. Acesso em: 19 jun. 2013.
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de poder realizar suas próprias escolhas com escopo na maior base informacional 
possível em prol dos seus interesses.

Para que seja possível a efetivação dessa concepção de segurança, por sua 
vez, seria necessária a promoção dos direitos consagrados constitucionalmente, de 
modo que a política de segurança deve viabilizar mecanismos capazes de munir 
os indivíduos de subsídios para que possam se defender da mais variada sorte de 
ameaças a que estão sujeitos, exigindo um esforço conjunto do estado, organismos 
não governamentais e sociedade na elaboração de normas, processos e instituições 
voltadas para questões de insegurança. Além disso, a autonomia de cada um é 
imprescindível para que os indivíduos possam desenvolver as suas potencialidades e 
participarem efetivamente da tomada de decisões, com o gozo pleno da cidadania.

A promoção dos direitos constitucionais e a proteção da autonomia 
dos indivíduos seriam exigências que se reforçam mutuamente com o objetivo de 
garantir a segurança humana, e, na esteira do pensamento de Sen, concretizador 
da segurança protetora capaz de resguardar os vulneráveis de caírem na miséria 
extrema, através de uma rede de seguridade social e outras medidas que visem a 
garantias mínimas de sobrevivência das pessoas.

3 A LEGISLAçãO PERTINENTE À SEGURANçA PÚBLICA NO BRASIL

Antes de adentrar especificamente nos dispositivos legais pertinentes à 
segurança pública no ordenamento jurídico pátrio, é de bom alvitre destacar que 
existe uma relação íntima entre poder econômico e violência, em que a falta do 
poder econômico ou a impotência econômica pode ser entendida como a causa da 
violência e dos conflitos sociais, na medida em que a violência é entendida como 
um fenômeno que desafia sistematicamente o sistema jurídico e político. 

No caso brasileiro, é muito fácil observar que a sociedade vê no Direito 
– entendido como o conjunto normativo –, um papel particularmente frágil na 
determinação das condutas que possuem o objetivo de pacificação social, na medida 
em que as leis teriam pouca efetividade no combate à violência e, consequentemente, 
na promoção da segurança pública. 

Um recente relatório, inclusive, elaborado pelo Centro de Pesquisa 
Jurídica Aplicada da Fundação Getúlio Vargas (Relatório IPCLBrasil 2012/2013), 
cuja pesquisa foi voltada para medir o quanto as pessoas acreditam nas leis do país, 
trouxe dados interessantes no que se refere à renda, na medida em que dividiu os 
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entrevistados não só pelo grau de confiança e obediência nas leis e regras do país, 
mas classificou-os de acordo com a renda e com a idade.

Segundo o relatório, o grau de confiança nas leis é maior com o grupo de 
pessoas enquadradas no menor percentual de renda, inclusive sendo este grupo o 
responsável pelo maior índice de obediência às leis. Em sentido contrário, quanto 
maior a renda mensal, foi mostrado um menor grau de confiança e obediência. 
No que se refere à classificação pela faixa etária, evidenciou-se que a postura dos 
brasileiros melhora com a idade, na medida em que, a partir da faixa etária de 60 
(sessenta) anos, foi mostrada uma maior confiança e obediência às leis. 

De acordo com a citada pesquisa, é, no mínimo, interessante notar que a 
elite se apresenta como a parte da população que menos cumpre as leis, mormente 
quando a força policial e a ação estatal de segurança pública, de acordo com o 
paradigma atrasado de segurança nacional voltado para o combate à criminalidade 
e a manutenção da ordem pública, é voltado, em grande parte, para a repressão 
de direitos constitucionais da classe menos abastada, muito em prol do “terror” 
difundido pela classe média e as elites dominantes, cujo interesse, longe de se 
afigurar uma legítima defesa de direitos, evidencia mais uma tentativa de impedir 
o acesso amplo e irrestrito a um conjunto de garantias concernentes ao exercício da 
cidadania, ao qual toda a população deveria desfrutar.

Merece destaque, também, a pesquisa realizada pelo LatinoBarômetro 
em 2005, que mostrou que os índices de confiança nas instituições brasileiras de 
aplicação da lei são baixíssimos, de 4,4 numa escala que vai até 10, considerando 
como principal fator a constatação de que a maioria da população afirma 
abertamente que não cumpre a lei.

Muito dessa cultura de desrespeito diz respeito à própria tradição viciosa 
de corrupção e da sistemática violação dos direitos mais básicos da sociedade, 
principalmente dos mais vulneráveis, o que tem, de certa forma, criado uma 
tolerância pela população, como se a violência tivesse se tornado algo corriqueiro 
dentro da sociedade. 

O problema dessa conformação com a violência e a prática reiterada de 
abusos, arbítrio e usurpação das garantias mais comezinhas que esvaziam o conteúdo 
da dignidade humana faz com que as pessoas percam a capacidade de se indignar 
e de pleitear seus direitos, combatendo essa violação diária dos direitos humanos, 
muitas vezes perpetradas pelo próprio Estado, e buscando a efetiva promoção da 
segurança pública.
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Outro fator da insegurança diz respeito, também, aos índices de 
impunidade noticiados todos os dias, principalmente por quem detém maior poder 
econômico, em discrepância com as violações diárias cometidas contra a população 
mais pobre e sem acesso à informação, que deveria ter a maior atenção do poder 
público, o que reforça a abissal diferença entre o tratamento conferido a estes e 
àqueles, e aumentando as causas prováveis dos números da violência.

Um aspecto importante, então, para colaborar com o caos em que se 
encontra a segurança pública no país diz respeito à omissão do Poder Legislativo, 
no que se refere especificamente ao §7º do art. 144 da Constituição Federal, ao 
dispor que “a lei disciplinará a organização e funcionamento dos órgãos responsáveis 
pela segurança pública, de maneira a garantir a eficiência de suas atividades”. No 
entanto, não houve pronunciamento legislativo capaz de regular tal dispositivo, 
fazendo-o cumprir com os objetivos constitucionais.

De acordo com José Afonso da Silva7, o §7º do art. 144 da Constituição 
Federal, a citada lei de organização se refere à lei estadual ordinária, referente às 
polícias estaduais, e lei federal ordinária, quanto às federais, não havendo que se 
falar em lei complementar neste caso, de modo que houve, inclusive, de acordo com 
o autor, pronunciamento do Supremo Tribunal Federal quanto à desnecessidade de 
elaboração de lei complementar.

Destaque-se, por oportuno, que a competência legislativa é privativa da 
União no que se refere às “normas gerais de organização, efetivos, material bélico, 
garantias, convocação e mobilização das polícias militares e dos corpos de bombeiros 
militares”, de acordo com dicção expressa contida no art. 22, inciso XXI da 
Constituição Federal, bem como a competência legislativa é concorrente quanto à 
“organização, garantias, direitos e deveres das polícias civis”, de acordo com o art. 24, 
XVI do diploma constitucional.

O art. 144 da Constituição traz, assim, os órgãos encarregados da 
segurança pública no Brasil, a saber: as polícias Federal, Rodoviária Federal, 
Ferroviária Federal e as polícias civis estaduais, militares e corpo de bombeiros. 
Percebe-se que o referido dispositivo faz surgir uma repartição de competências 
quanto à matéria, entre União e os Estados.

De acordo com os §§ 4º, 5º e 6º do art. 144 da Constituição, cabe aos 
Estados a organização da segurança pública, o que autoriza, inclusive, no caso de 

7 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 23. ed. São Paulo: Malheiros, 2003. 
p. 756.
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omissão, intervenção federal prevista no art. 34, III, da Constituição, referente à “pôr 
termo à grave comprometimento da ordem pública”. A competência federal resume-
se tão somente às polícias federal, rodoviária e ferroviária, além da competência da 
União para editar normas gerais para as polícias civis e militares dos Estados, de 
acordo com os arts. 22, XXI, e 24, XVI, da Constituição.

Dentro da competência da União, as polícias rodoviária federal e ferroviária 
federal são destinadas ao patrulhamento ostensivo das rodovias e ferrovias federais, 
e a Polícia Federal é destinada a: 1) apurar infrações contra a ordem política e social 
ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades 
autárquicas e empresas públicas e, ainda, infrações com repercussão interestadual 
ou internacional e exija repressão uniforme; 2) prevenir e reprimir o tráfico ilícito 
de entorpecentes, o contrabando e o descaminho; 3) exercer as funções de polícia 
marítima, aérea e de fronteiras; e 4) exercer as funções de polícia judiciária da 
União8.

Em relação à competência dos Estados, destaque-se que as polícias desta 
esfera se subordinam aos Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Territórios. Assim, quanto ao exercício das funções de segurança pública e polícia 
judiciária, estas são incumbidas às polícias civis, militares e corpo de bombeiros 
militar, em que, em relação à polícia civil, esta se destina a exercer a função de 
polícia judiciária e apurar infrações penais, exceto as de competência da polícia 
federal e as militares. Às polícias militares, são incumbidas as funções de polícia 
ostensiva e preservação da ordem pública. Por fim, ao corpo de bombeiros militar 
cabe a prevenção e debelação de incêndios e a execução de atividades da defesa 
civil9. 

Frise-se que o Código de Processo Penal disciplina a atuação da polícia 
judiciária quando trata do inquérito policial, mais precisamente no seu art. 4º, 
quando estipula o exercício pelas autoridades policiais da polícia judiciária no 
território de suas respectivas circunscrições, tendo por finalidade a apuração das 
infrações penais e sua autoria. Ainda, no parágrafo único do mesmo artigo, dispõe 
que a competência prevista no caput não exclui a competência das autoridades 
administrativas a quem a lei estabelecer a mesma função. 

8 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 23. ed. São Paulo: Malheiros, 2003. 
p. 780-781.
9 Idem, p. 781.
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O Decreto-Lei nº. 667, de 2 de julho de 1969, também é um diploma 
normativo que buscou regular a matéria, com destaque para a definição e competência 
das Polícias Militares, prevendo em seu art. 3º, que as mesmas são instituídas para 
a manutenção da ordem pública e segurança interna nos Estados, nos Territórios e 
no Distrito Federal, competindo-lhes, no âmbito de suas respectivas jurisdições: a) 
executar com exclusividade, ressalvadas as missões peculiares das Forças Armadas, 
o policiamento ostensivo, fardado, planejado pela autoridade competente, a fim de 
assegurar o cumprimento da lei, a manutenção da ordem pública e o exercício dos 
poderes constituídos; b) atuar de maneira preventiva, como força de dissuasão, em 
locais ou áreas específicas, onde se presuma ser possível a perturbação da ordem; 
c) atuar de maneira repressiva, em caso de perturbação da ordem, precedendo 
o eventual emprego das Forças Armadas; d) atender à convocação, inclusive 
mobilização, do Governo Federal em caso de guerra externa ou para prevenir ou 
reprimir grave perturbação da ordem ou ameaça de sua irrupção, subordinando-se 
à Força Terrestre para emprego em suas atribuições específicas de polícia militar e 
como participante da Defesa Interna e da Defesa Territorial; e, e) a possibilidade de 
ser convocada a Polícia Militar a fim de assegurar à Corporação o nível necessário 
de adestramento e disciplina ou ainda para garantir o cumprimento das disposições 
do referido decreto, na forma que dispuser o regulamento específico.

É de se notar, porém, que o direito à segurança tem as características 
de um direito difuso, como traçadas pelo art. 81, I, do Código de Defesa do 
Consumidor, qual seja, natureza transindividual, indivisível, de que são titulares 
pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato, e encontra sua garantia 
no art. 129, III, da Constituição, enquanto é também expressão de um interesse 
coletivo. 

A posição doutrinária que reconhece a segurança como um direito ou 
garantia individual, entende que esta seria uma das balizas da estrutura do Estado 
Social Democrático de Direito, que bem caracteriza o Estado brasileiro, e estaria 
em conformidade com o Preâmbulo da Constituição, que menciona a segurança 
ao destacar: “Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional 
Constituinte para instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício 
dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, [...]”.

O Preâmbulo é a parte da Constituição que proclama as intenções da 
Carta Política, de modo que serve como norte para a correta interpretação e aplicação 
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das normas constitucionais10 e tem por objetivos básicos explicitar o fundamento 
da legitimidade da ordem constitucional e as finalidades da Constituição, dentre os 
quais se insere o direito à segurança. 

Nesse passo, o direito à segurança aparece no artigo 5º, caput, da 
Constituição Federal11, como autêntico direito fundamental, sendo protegida a sua 
inviolabilidade, configurando-se em autêntica liberdade pública de limitação do 
poder do Estado, devendo ser reconhecido como um “conjunto de garantias” do 
cidadão.

Esse conjunto de direitos diz respeito à funcionalização de situações, 
proibições, limitações e procedimentos destinados a assegurar o exercício e o gozo 
de alguns direitos individuais fundamentais, como a intimidade, a liberdade pessoal 
ou incolumidade física ou moral; a segurança das relações jurídicas, a segurança do 
domicílio, das comunicações pessoais, e, ainda, a segurança em matéria penal e 
processual penal.  

Destaque-se, ainda, que, apesar do art. 5º da Constituição consagrar a 
segurança como um direito individual, o art. 6º se refere à segurança como um 
direito social, sendo considerada, portanto, como uma forma de convivência social 
que permita o gozo de direitos e o exercício de atividades sem perturbação dos 
outros cidadãos, o que estreita a relação com o conceito de segurança pública. 

No entanto, o direito à segurança deve ser entendido como um direito 
transindividual, tendo em vista que o Estado não poderia promovê-lo considerando 
cada cidadão de forma individual, mas tão somente em um caráter universal, 
reforçando a ideia de que se trata de um direito difuso, mas que nem por isso seria 
menos concreto do que o direito subjetivo individualizado. 

4 AS POLÍTICAS PÚBLICAS DESENVOLVIDAS EM PROL DA 
SEGURANçA

Neste tópico, merece destaque o fato de que as políticas públicas de 
segurança no país padecem de uma grande deficiência, o que, aliado ao fato de que, 
em todo o país, a manutenção da segurança interna, deixou de ser uma atividade 

10 STF. ADI 2.649, voto da Rel. Min. Carmen Lúcia, julgamento em 8-5-2008, Plenário, DJE de 
17-10-2008.
11 CF. Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se 
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes.  
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monopolizada pelo Estado, provoca situações extremamente preocupantes do 
ponto de vista da efetivação desse direito fundamental. 

Atualmente, as funções de prevenção do crime, policiamento ostensivo 
e ressocialização dos condenados estão divididas entre o Estado, a sociedade e a 
iniciativa privada, como decorrência da “responsabilidade de todos” prevista no 
caput do art. 144 da Constituição Federal. 

A deficiência dessas políticas de segurança pode ser vista facilmente com 
o aumento do crime, do sentimento de insegurança, do sentimento de impunidade 
e o reconhecimento de que o Estado, apesar de estar obrigado constitucionalmente 
a oferecer um serviço de segurança básico, não atende, sequer, às mínimas 
necessidades específicas que permeiam a noção de segurança, como a defesa de 
direitos, os quais o Poder Público não consegue cumprir satisfatoriamente.

Aqui, é válido ressaltar a concepção de segurança cidadã, de prevenção, de 
políticas públicas de educação, moradia, lazer, capazes de permitir o desenvolvimento 
de cada indivíduo sem o receio de uma morte prematura ou violenta, de própria 
perda do emprego, da fonte de renda, do poder de compra, etc. 

Diante da deficiência não só das políticas públicas de segurança, mas 
também de outras que deveriam salvaguardar o “conjunto de garantias” embasador 
da segurança dos cidadãos, o Estado, mediante obrigação constitucional expressa, 
deve tomar medidas sérias e rígidas não só de combate à criminalidade, mas de 
adoção de políticas públicas capazes de reduzir as desigualdades sociais e econômicas, 
com a adoção de novas soluções tanto no quadro jurídico e institucional, como no 
operacional, que sejam capazes de alcançar o bem comum, através de uma atuação 
baseada no respeito aos direitos fundamentais e às liberdades individuais. 

É notório que os principais fatores que influenciam a segurança pública, 
direta ou indiretamente, são sociais em sua maioria, tendo na desigualdade social 
o fator de maior relevância para o estado atual de insegurança generalizada, ante 
a falta de implementação de políticas públicas sociais e econômicas capazes de 
concretizar direitos fundamentais.  

Um dos direitos capazes de propiciar a conquista das liberdades substantivas 
dos indivíduos é o direito à educação, capaz de promover oportunidades sociais, e, 
apesar de previsto constitucionalmente, é prestado de forma precária pelo Estado. 
O direito à educação é um dos mais importantes direitos sociais com capacidade de 
fortalecer o conjunto de garantias constitucionais que se busca proteger, uma vez 
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que se afigura como meio próprio para o exercício de outros direitos fundamentais, 
consagrando o exercício pleno da cidadania e o desenvolvimento do indivíduo. 

É importante lembrar que na concepção de Amartya Sen, a educação iria 
além da importância da cidadania, pura e simples, mas representaria um requisito 
de competitividade, de possibilidade de melhores condições de crescimento do 
indivíduo. 

No entanto, a falta de investimentos na educação, como um problema 
de gestão pública e falta de vontade política, acaba gerando a continuidade das 
desigualdades sociais, proveniente de uma cultura arcaica de não valorização do 
setor educacional, podem ser indicadas como causa principal da criminalidade e da 
insegurança, em sentido lato. 

A falta de meios dignos de sobrevivência observados entre a população 
economicamente menos ativa, é, inclusive, uma das causas determinantes da 
própria população carcerária no Brasil, que é formada por 95% de pessoas pobres 
dentre as quais, 87% além de não terem concluído o ensino fundamental, não 
possuem meios para pagar os honorários advocatícios, considerando ainda que, 
destes, 60% eram desempregados e autônomos na época da prisão – sendo as causas 
de destaque quando da condenação –, sendo 33% por roubos, 18% por furtos, 
17% por homicídio e 10% por tráfico. 

Torna-se evidente, assim, que a falta de educação digna e a desigualdade 
social em comunidades menos favorecidas acaba por criar um ciclo vicioso no 
qual esses fatores que obstacularizam a concretização das garantias constitucionais 
perduram por gerações e, como consequência, acabam gerando a criminalidade. 

Outro fator importante, também, é a falta de incentivos e de valorização 
dos profissionais da área de segurança. A categoria policial, ao longo dos anos, tem 
sido desmotivada pelas péssimas condições de trabalho, combinadas com a falta 
de recursos materiais e humanos adequados para exercer a profissão, no qual os 
servidores, muitos em contato direto com situações de risco, em situações de pressão 
constante e sem qualquer amparo psicológico, acabam cometendo irregularidades 
que os fazem até serem expulsos das fileiras da corporação. 

No Brasil, as políticas públicas voltadas para a segurança sempre estiveram 
direcionadas a repressão, através do investimento em aparelhamento das policias, 
partindo do pressuposto que a criminalidade e a violência eram exclusivamente 
questões de polícia. Com base no argumento de “moralização nacional”, as políticas 
de segurança são, na esfera estadual, de confronto, e na esfera federal, partindo 
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de uma premissa pouco efetiva de igualdade perante a lei, na medida em que tal 
igualdade é somente formal e não atenta para as peculiaridades dos desiguais.

Zaffaroni12 esclarece que, tanto no âmbito das polícias federais, quanto 
estaduais, o discurso policial é imbuído da premissa moralizante, mudando tão 
somente o público-alvo a que se destina a ação policial. O discurso contra a 
impunidade é extremamente presente na política de segurança pública, o que gera, 
de certa forma, uma especialização da repressão penal que não se coaduna com os 
valores constitucionais, com as garantias de liberdade e com a própria noção de 
segurança, uma vez que a Carta Política não é condescendente com práticas estatais 
repressivas13.

O conjunto de ideais consagrados constitucionalmente, partindo de uma 
interpretação sistemática do texto constitucional, especificamente no que concerne 
à segurança, deve ser aplicado no sentido de limitações dos abusos de poder do 
Estado em face do indivíduo, com a obrigação deste implantar de forma efetiva 
meios que concretizem uma segurança lato senso, tendo em vista que a justiça 
não pode ser desprezada em prol de uma noção arcaica de segurança com base tão 
somente na manutenção da ordem pública e proteção do patrimônio.

É neste sentido que o direito à segurança não deve se socorrer de meios 
ou medidas de cariz de Estado de Polícia, mas de meios calcados na existência 
de direitos individuais e sociais enraizados na promoção do respeito da dignidade 
humana, fazendo surgir o dever do Estado de garantir os direitos e liberdades 
fundamentais14.

A noção de ordem pública, que não deixa de ser uma opção política, 
e que, em tese, deveria ser voltada para toda a sociedade, mas atende somente 
ao interesse dos grupos dominantes, tem sido preterida em favor da noção de 
defesa social, sendo este último, inclusive, utilizado pelo Ministério da Justiça15, 
definindo-o como a prestação de serviços de segurança pública e defesa civil.

12 Zaffaroni, Eugenio Raúl, José Henrique Pierangeli. Manual de Direito Penal brasileiro: parte geral. 
4. ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. p. 72.
13 Bajer, Paula. Processo Penal e cidadania. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2002. p. 45-46.
14 Valente, Manuel Monteiro Guedes. Teoria Geral do Direito Policial – tomo I. 1. ed., Coimbra: 
Almedina, 2005. p. 336.
15 Sítio eletrônico do Ministério da Justiça. Disponível em: <http://portal.mj.gov.
br/main.asp?View={1BFF9F1B-2ECD-4A25-9976-661FB5A66624}&BrowserTyp
e=NN&LangID=pt-br&params=i temID%3D%7BE16A5BBC-4A90-4C01-88A7-
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Neste passo, a política de segurança pública pode ser considerada como 
o conjunto de medidas com vistas à promoção da segurança e da ordem pública, 
que não se confunde com a mera política de emprego da polícia, de modo que 
deve estar inserida em um contexto de política criminal que, de acordo com a 
Constituição Federal de 1988, está voltada à proteção constitucional do indivíduo, 
à limitação dos abusos estatais e à concepção minimalista do direito penal, sendo 
capaz de conformar os ideais de justiça que não podem ser afastados em nome de 
um paradigma atrasado de segurança.

Em relação a algumas políticas específicas, merece destaque o fato de que, 
a partir do segundo governo de Fernando Henrique Cardoso, a segurança pública 
ganhou uma atenção maior por parte do Estado, com a criação do Fundo Nacional 
de Segurança Pública (FNSP), que inicialmente se limitou apenas à compra de 
armas e viaturas, em que os direitos humanos passaram a ter uma atenção especial, e 
houve um aumento da cooperação e qualificação policial coordenada pela SENASP 
– Secretaria Nacional de Segurança Pública. 

Houve também uma promoção da expansão das penas alternativas e, 
ainda, foi criado o plano de integração e acompanhamento dos programas sociais 
de prevenção da violência (PIAPS). O FNSP veio complementar uma série de 
medidas mais abrangentes, que juntas formaram o plano nacional de segurança 
pública (PNSP), lançado em junho de 2000, já no segundo mandado de FHC. 

O Plano pretendeu alcançar a segurança pública em seu conjunto e 
propunha uma abordagem sistêmica no enfrentamento dos problemas da segurança 
pública no país, de modo que as ações tinham o objetivo de fortalecer o combate 
ao tráfico de drogas e ao crime organizado, promover o desarmamento e controle 
de armas, aumentar a repressão ao roubo de cargas, criar programas de proteção a 
testemunhas, fazer o reaparelhamento das instituições policiais e melhoramentos 
no sistema prisional, além de reformas nas legislações penais16. 

No entanto, apesar de ter apresentado avanços significativos, o 
plano não conseguiu atingir seus objetivos devido a questões relacionadas com 
desentendimentos político-institucionais, e acabou sendo colocado em segundo 
plano para dar lugar a preocupações relacionadas à economia do país e as futuras 
eleições que se aproximavam. 

6 4 3 B 4 A 1 D D 6 8 C % 7 D % 3 B & U I P a r t U I D = % 7 B 2 8 6 8 B A 3 C - 1 C 7 2 - 4 3 4 7 - B E 1 1 -
A26F70F4CB26%7D>  Acesso em: 19 jun. 2013.
16 FREIRE, Moema Dutra. Disponível em: <http://www2.marilia.unesp.br/revistas/index.php/
aurora/article/view/1219>. Acesso em: 19 jun. 2013.
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Em 2003, no Governo Lula, a segurança pública avançou um pouco 
mais, com a criação do sistema único de segurança pública (SUSP), que foi criado 
para articular as ações federais, estaduais e municipais na área da segurança pública 
e da Justiça Criminal, de forma a integrá-las na prática, sem interferir na autonomia 
dos órgãos de segurança. 

A criação de um órgão que permitiu a integração das diversas instituições 
responsáveis pela segurança pública foi importante porque permitiu um melhor 
planejamento dos investimentos nessa área. 

Foi o SUSP que implantou a campanha do desarmamento, que arrecadou 
só no ano de 2004 cerca de 460 mil armas; além de investimentos nas polícias 
federal e rodoviária federal, o que resultou no aumento das operações dessas polícias 
– que aumentou de 20 operações entre 2000 e 2002 para 193 no período de 2003 
a 200517. 

Ainda houve outras medidas importantes, como a criação de presídios 
federais e criação do INFOSEG, que permitiu uma integração das bases de 
dados criminais de todo o país, com a participação das três esferas federativas, na 
elaboração e aplicação de políticas públicas de segurança, passando a existir uma 
interação entre os governos capaz de diagnosticar os problemas de maneira mais 
concreta, através dos governos municipais, mais próximos à sociedade, e com o 
governo federal destinando mais recursos para os estados, facilitando a elaboração 
de políticas públicas estaduais.

Essa união entre os diferentes níveis de governo em prol da segurança 
pública é indispensável para que as políticas públicas de segurança atinjam seus 
objetivos. Além disso, a participação da sociedade civil é de suma importância para 
sua efetividade, o que contribui para o aprimoramento da própria democracia, que 
não é mais somente representativa, mas direta e participativa. 

5 BREVE ANÁLISE DA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA ACERCA DA 
SEGURANçA PÚBLICA

 Analisando um pouco a jurisprudência pátria sob o tema, sobretudo 
quanto à análise do tema pela Suprema Corte de Constitucionalidade, alguns 
aspectos são importantes ser destacados. O primeiro deles é em relação ao 

17 FREIRE, Moema Dutra. Disponível em: <http://www2.marilia.unesp.br/revistas/index.php/
aurora/article/view/1219>. Acesso em: 19 jun. 2013.
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não significativo debate sobre políticas públicas de segurança, considerando-
se as obrigações do Estado de promover e resguardar o conjunto de garantias 
constitucionais dos cidadãos.

A maior parte dos julgados constitucionais pertinentes à matéria, frisam 
a questão da competência18 insculpida no rol do art. 144 da Constituição Federal, 
estabelecendo-a como numerus clausus, e também com a delimitação dos conceitos 
umbilicalmente relacionados com a segurança pública. Neste sentido, é elucidativo 
o excerto do voto do Min. Ayres Britto19, quando afirma que o conceito jurídico 
de ordem pública não se confunde com incolumidade das pessoas e do patrimônio 
(art. 144 da CF/1988).

Esclarece que a ordem pública se constitui em bem jurídico que pode 
resultar mais ou menos fragilizado pelo modo personalizado com que se dá a 
concreta violação da integridade das pessoas ou do patrimônio de terceiros, tanto 
quanto da saúde pública, de onde advém a sua categorização jurídico-positiva, 
não como descrição do delito nem cominação de pena, porém como pressuposto 
de prisão cautelar. Em outras palavras, seria a imperiosa necessidade de acautelar 
o meio social contra fatores de perturbação que já se localizam na gravidade 
incomum da execução de certos crimes. Não da incomum gravidade abstrata desse 
ou daquele crime, mas da incomum gravidade na perpetração em si do crime, 
levando à consistente ilação de que, solto, o agente reincidirá no delito. 

Por fim, o Min. Ayres Brito, ainda no mesmo julgado, explica que o 
conceito de ordem pública se desvincula do conceito de incolumidade das pessoas 
e do patrimônio alheio (assim como da violação à saúde pública), mas que se enlaça 
umbilicalmente à noção de acautelamento do meio social. 

Um destaque importante a ser feito é em relação ao fato de que a 
jurisprudência não é linear no que se refere à responsabilização do Estado quanto 
à segurança pública, ora se posicionando de forma a recusar, sistematicamente, 
o amparo de pretensões que buscam responsabilizar o Estado por assaltos ou 
furtos de veículos na via pública, sequestros à luz do dia, etc., sob o fundamento 

18  “O Pleno desta Corte pacificou jurisprudência no sentido de que os Estados-membros devem 
obediência às regras de iniciativa legislativa reservada, fixadas constitucionalmente. A gestão da 
segurança pública, como parte integrante da administração pública, é atribuição privativa do 
governador de Estado.” (STF. ADI 2.819, Rel. Min. Eros Grau, julgamento em 6-4-2005, Plenário, 
DJ de 2-12-2005).
19 STF. HC 101.300, Rel. Min. Ayres Britto, julgamento em 5-10-2010, Segunda Turma, DJE 18-
11-2010.



162

SÉRIE PERSPECTIVAS JURÍDICAS DO DESENVOLVIMENTO

de que não ocorreria omissão do dever estatal de prestar a segurança, em virtude 
da ideia anteriormente mencionada de que se trata de um direito transindividual; 
ora, reconhecendo o dever estatal de responsabilização ante a grave omissão, 
notadamente em relação ao aparelhamento das polícias estaduais. 

No entanto, por fim, louvável um precedente do Supremo Tribunal Federal 
que reconhece o direito à segurança como prerrogativa indisponível referente à 
implementação de políticas públicas com esse viés, bem como reconhecendo o dever 
do Estado em efetivar esse direito, sendo possível a ingerência do Poder Judiciário 
para este fim, no qual a Relatora Ministra Ellen Gracie20 deixou consignado que o 
direito a segurança é prerrogativa constitucional indisponível, garantido mediante 
a implementação de políticas públicas, o que impõe ao Estado a obrigação de criar 
condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso a tal serviço.

Destaca, ainda, que é possível ao Poder Judiciário determinar a 
implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas 
constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o 
poder discricionário do Poder Executivo.

O referido precedente se afigura mais conforme com a ordem constitucional 
e o paradigma de segurança cidadão que outro proferido pela mesma corte, de 
relatoria do Ministro Eros Grau, que afirmou que “o combate à criminalidade é 
missão típica e privativa da Administração (não do Judiciário), através da polícia, 
como se lê nos incisos do art. 144 da Constituição, e do Ministério Público”, no 
julgamento do Habeas Corpus n. 95.009.

Destaque-se que, apesar das prováveis críticas de uma provável 
caracterização de judicialização da política neste viés de segurança pública como 
efetivação de políticas públicas, o Judiciário não pode se manter afastado de uma 
interpretação hermenêutico-jurisdicional que evolui o direito, ante a sua finalidade 
de dar maior efetividade às normas constitucionais.

Apesar das variadas críticas dessa atitude ativista-concretista, considerada 
uma interferência nos Poderes Executivo e Legislativo, o direito à segurança como 
direito fundamental deve ser efetivado de forma a atender os reclamos sociais, 
tendo em vista que as crises de funcionalidade do Poder Legislativo e a inércia e 
ineficiência na gestão pelo Poder Executivo não podem impedir a concretização 
da atual realidade do Direito, cujo principal paradigma é a sua função social, 

20 STF. RE 559.646-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, julgamento em 7-6-2011, Segunda Turma, DJE 
de 24-6-2011.
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tendo o órgão judicante o dever de formular uma norma de concreção com 
base na realidade fático-valorativa para dar efetividade aos direitos fundamentais 
consagrados constitucionalmente.

6 CONCLUSãO

A segurança pública no Brasil passou de um paradigma de segurança 
nacional presente no regime ditatorial para o paradigma de segurança pública, 
concernente à ideia de prestação de serviço público, sem, no entanto, conseguir 
atingir o paradigma de segurança cidadão preocupado com a proteção do exercício 
pleno da cidadania e a efetivação de políticas públicas capazes de promover esse 
direito.

O direito à segurança possui uma natureza marcadamente transindividual, 
em que é garantido de forma universalizada, tendo em vista a impossibilidade em 
proteger cada indivíduo isoladamente considerado. As políticas públicas podem 
ser consideradas o principal instrumento no combate a criminalidade e o único 
caminho para mudar a situação que se encontra a segurança pública no Brasil 
atualmente, sendo que a sua concretização depende da participação de todas as 
classes sociais para atingir seu objetivo, que é a maximização do bem estar social. 

É notório que o conceito de segurança pública deve ser repensado, 
principalmente pelos gestores públicos, pelos membros dos Poderes Executivo, 
com a gestão eficiente e direcionamento das políticas públicas, Legislativo, com 
a otimização da produção legislativa, e Judiciário, através da concretização dos 
direitos fundamentais, ressaltando-se a sua inafastabilidade ante a omissão dos 
demais poderes.

Destaque-se, por fim, que a segurança não deve ser entendida como 
um conceito não só de combate ao crime, de política de confronto irracional e 
repressão, mas de investimento em políticas públicas, principalmente nas áreas da 
educação, saúde, moradia, consubstancializando a pretensa segurança em sentido 
amplo, efetivando o conjunto de direitos constitucionais relacionados e, ainda, 
propiciando a participação concreta em programas que promovam a cidadania, com 
o objetivo-mor de alcançar uma sociedade justa e harmoniosa, como determina o 
art. 3º da Constituição e toda a previsão constitucional de proteção aos direitos 
fundamentais.
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O direito fundamental à educação sob a 
perspectiva       do       desenvolvimento

Fabrício Germano Alves
Yanko Marcius de Alencar Xavier

1  INTRODUçãO

O direito fundamental à educação é um dos pilares do desenvolvimento. 
Em princípio essa frase pode parecer simples, mas a análise das concepções dos 
termos “direito fundamental” e “desenvolvimento” é capaz de desfazer essa primeira 
impressão em pouco tempo, principalmente em virtude da fluidez conceitual. 
Apesar disso, o presente texto se propõe a analisar o direito fundamental à educação 
sob a perspectiva do desenvolvimento.

Inicialmente serão explicitadas as principais características que permeiam 
o conceito atual de desenvolvimento, abordando sobretudo os pontos em que este se 
diferencia do conceito clássico. Em seguida será feita uma breve explanação acerca dos 
principais aspectos dos direitos fundamentais (conceito, características e funções). 
Logo após, se abordará como o direito fundamental à educação é regulamentado 
no ordenamento jurídico brasileiro, no plano constitucional e infraconstitucional. 
E por último, como esse direito é tratado no âmbito da jurisprudência brasileira e 
as principias formas de sua implementação por parte do Estado.

2 PRINCIPAIS NUANCES DO CONCEITO DE DESENVOLVIMENTO 

O surgimento do conceito de desenvolvimento ocorreu juntamente com 
o nascimento da ideia de progresso, que até então era concebido como o simples 
enriquecimento da nação. Nesse contexto, o pensamento atualmente considerado 
clássico atrelava o aumento da produção à melhoria do bem-estar social, de maneira 



166

SÉRIE PERSPECTIVAS JURÍDICAS DO DESENVOLVIMENTO

que o progresso era visto como uma consequência natural do produtivismo, ou 
seja, o progresso ou desenvolvimento de um determinado país era diretamente 
proporcional à sua produção. Sendo assim, dava-se prioridade absoluta ao 
crescimento econômico como único fator determinante para o desenvolvimento, 
mormente através da expansão da produção de bens e serviços. De acordo com esse 
pensamento clássico, o simples aumento do Produto Interno Bruto (PIB) per capita 
era considerado como fator suficiente para reduzir a pobreza e melhorar o bem-
estar coletivo e individual da população, trazendo o progresso para determinado 
país, em outras palavras, tornando-o um país desenvolvido1.

No entanto, seguindo a referida linha de pensamento, a maioria dos 
países não conseguiu manter um crescimento sustentável do PIB per capita e 
desconsiderou a implantação de mudanças institucionais, o que os tornou incapazes 
de erradicar ou mesmo reduzir efetivamente a vulnerabilidade e a pobreza que se 
instalava na população. Portanto, viu-se que era inconcebível promover a efetivação 
do desenvolvimento nessa conjuntura, que o considerava uma implicação necessária 
do crescimento econômico.

Em contrapartida, houve o surgimento de uma concepção mais moderna 
acerca do conceito de desenvolvimento, segundo a qual se considera que este não 
se resume simplesmente ao crescimento econômico, pois, embora o aumento da 
produtividade de bens e serviços ou do PIB per capita seja necessário, estes não são 
suficientes para garantir o desenvolvimento de um país se não vierem acompanhados 
de reformas estruturais que sejam idôneas a garantir a concretização dos direitos 
humanos ou fundamentais, a redução da corrupção, e o respeito às liberdades 
democráticas e ao Estado de Direito. No âmbito da cooperação internacional 
essa mudança de paradigma pode ser observada na mudança do “velho consenso” 
(Consenso de Washington) para o “novo consenso” (Consenso de Santiago)2.

É justamente em conformidade com essa nova forma de pensar que o 
desenvolvimento foi definido como “a combinação das mudanças mentais e sociais 
de uma população que a tornam apta a fazer crescer, cumulativamente e por 

1 FURTADO, Celso. In: BIDERMAN, Ciro et al. Conversas com economistas brasileiros. São Paulo: 
34, 1997, p. 64.
2 ALBERDI, Jokin. La condicionalidad política de los donantes: ¿buenos propósitos o nuevo 
colonialismo? In: Pueblos. Revista de Información y Debate, nº 13, p. 44-46. Disponível em: <http://
www.revistapueblos.org/spip.php?article21>. Acesso em: 30 nov. 2010.
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longo tempo, seu produto real global”3. Sendo assim, é possível afirmar que não 
basta que o desenvolvimento seja meramente econômico, ele tem que ser social e 
político ao mesmo tempo4.  Na verdade, para ser considerado completo, o conceito 
de desenvolvimento teria que incluir crescimento, democracia, justiça social e 
autonomia nacional5. Deste modo, para que um determinado país possa alcançar o 
patamar de país desenvolvido é imprescindível que, além de haver um incremento 
no setor econômico, haja também uma melhoria das condições sociais e políticas 
da população em geral.

O desenvolvimento deve ser concebido como um processo de expansão 
das liberdades reais que as pessoas desfrutam. Assim sendo, ele não se restringe 
ao simples aumento do PIB ou da industrialização de um país. De fato, o 
desenvolvimento pleno ou social se confunde com a liberdade humana geral dos 
indivíduos, isto é, consiste no desembocar de um processo de eliminação das 
privações de liberdade que limitam as oportunidades sociais, políticas e econômicas 
oferecidas à população6. 

Analisando especificamente o direito fundamental à educação sob o 
enfoque da referida concepção de desenvolvimento, pode-se afirmar que a educação 
constitui uma forma de liberdade específica (meio), que desempenha um papel 
instrumental determinante para o desenvolvimento social (fim), uma vez que diz 
respeito a uma espécie de liberdade que contribui imensamente para promover 
liberdades de outros tipos.

A concretização do direito fundamental à educação desempenha um papel 
extremamente importante para a efetivação do desenvolvimento social. Todavia, é 
preciso aumentar o grau de consciência do povo acerca dos problemas de seu tempo 
e de seu espaço, proporcionando à população uma ideologia do desenvolvimento7. 
Isso porque  a educação das massas populares implica na conquista destas para uma 
participação crítica no processo de desenvolvimento nacional8. 

3 PERROUX, François. L’économie du XX eme Siècle. 2. ed. Paris: Presses Universitaires de France, 
1965, p. 155.
4 BATISTA JR., Paulo Nogueira. In: BIDERMAN, Ciro et al. Conversas com economistas brasileiros. 
São Paulo: 34, 1997, p. 352.
5 Ibid., p. 352. 
6 SEN, Amartya. Development as freedom. New York: Alfred A. Knopf, Inc., 1999, p. 3.
7 FREIRE, Paulo; GUIMARÃES, Sérgio. Sobre educação. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1982, v. 1, p. 
28.
8 Ibid., p. 28.
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Indo mais além acerca da efetivação do desenvolvimento sob a perspectiva 
do direito fundamental à educação, pode-se afirmar que o desenvolvimento 
econômico diz respeito essencialmente a um processo educacional, de modo que 
a capacidade de mobilização de poupança, a organização institucional, jurídico-
contratual, a democracia e a organização política se encontram em segundo plano9. 
Na realidade a concretização do direito à educação constitui condição para tudo, isto 
é, diz respeito a um caminho que deve ser necessariamente percorrido para se atingir 
o desenvolvimento. Em outras palavras, pode-se dizer que a efetivação do direito 
fundamental à educação constitui “pré-requisito para a concretização de outros 
direitos fundamentais”10. Assim sendo, não é difícil perceber o papel primordial e 
imprescindível que a educação desempenha no processo de desenvolvimento.

2 UMA BUSCA PELA ESSÊNCIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS
NA  CONTEMPORANEIDADE

Nos dias atuais ainda não existe um consenso conceitual a respeito 
dos direitos fundamentais. Seriam estes os direitos humanos positivados 
constitucionalmente? Um conjunto de direitos que representam o mínimo 
socialmente exigido? Os direitos fundamentadores de todos os outros e de todo 
o sistema jurídico? Direitos pelos quais a sociedade lutou e conseguiu consagrar, 
e sem os quais se mostra inconcebível a convivência social? Ainda que todas essas 
questões fossem respondidas afirmativamente, não se teria uma definição clara 
acerca do que consiste um direito fundamental. 

Assim sendo, resta analisar algumas de suas principais características 
em busca de encontrar um núcleo que possa ser elucidativo para a compreensão 
desses direitos por parte dos seus intérpretes-aplicadores. Uma vez que os direitos 
fundamentais representam o centro teleológico de todo o ordenamento jurídico, 
essa categoria de direitos adquire uma importância inestimável para a interpretação 
e aplicação do mesmo.

Em sua caracterização os direitos fundamentais são apresentados como 
direitos: históricos, de natureza jusnaturalista, que necessitam de um decurso temporal 
juntamente com um elemento revolucionário para que possam se consubstanciar; 

9 RESENDE, A. Lara. In: BIDERMAN, Ciro et al. Conversas com economistas brasileiros. São Paulo: 
34, 1997, p. 297.
10 SOUZA, Eliane Ferreira. Direito à educação: requisito para o desenvolvimento do país. São Paulo: 
Saraiva, 2010, p. 30.
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inalienáveis, por se tratarem de direitos indisponíveis por parte dos seus titulares, 
que não podem ser transferidos ou mesmo negociados; imprescritíveis, uma vez que 
não estão sujeitos ao instituto jurídico da prescrição por não constituírem espécie 
de direitos patrimoniais; e irrenunciáveis, visto que os seus titulares podem até não 
exercê-los, mas nunca poderão renunciá-los pelo simples fato de se tratarem de 
direitos fundamentais11.     

Além de todas essas características supracitadas, os direitos fundamentais 
possuem a peculiaridade de serem multifacetados epistemologicamente falando, 
ou seja, são direitos que possuem uma significação e compreensão variada, sendo 
considerados ao mesmo tempo como valores, princípios e regras. Deste modo, 
podem ser diferenciados a partir de um critério hierárquico de concretude e 
especificidade que segue a seguinte ordem crescente: valor-princípio-regra. Portanto, 
pode-se afirmar de maneira sucinta que na referida escala ocorre uma tradução dos 
valores em princípios e uma manifestação destes em regras, podendo-se falar em 
direitos fundamentais enunciados nesses três níveis hierárquicos (se é que se pode 
falar em tal hierarquia).

Estudados como valores, os direitos fundamentais possuem uma tripla 
dimensão. A saber, uma dimensão fundamentadora, onde compõem as bases de 
todo o ordenamento jurídico; uma dimensão orientadora, no sentido de que 
funcionam como vetores determinantes dos critérios hermenêuticos aplicados na 
interpretação de todas as normas do sistema jurídico; e uma dimensão concernente 
a um parâmetro crítico, onde servem de critério para medir a legitimidade de fatos 
ou atos jurídicos em geral. Os direitos fundamentais são considerados valores 
também devido ao fato de terem sido escolhidos (decisionismo) para figurarem 
como direitos imprescindíveis para o desenvolvimento social, isto é, para compor 
o conjunto de direitos axiologicamente relevante no que diz respeito às prioridades 
socialmente elegidas.

Como princípios, os direitos fundamentais desempenham as mesmas 
dimensões funcionais de sua concepção como valores (fundamentadora, orientadora 
e legitimadora), sendo que se apresentam com um grau maior de concretude e 
especificidade em relação ao seu entendimento como valores. Sob uma concepção 
principiológica, esses direitos funcionam como diretrizes interpretativas, isto 
é, estabelecem parâmetros hermenêuticos orientadores a serem seguidos pelos 
intérpretes-aplicadores em todos os ramos do Direito, onde se torna indiferente 
a dicotomia público-privado. Ao mesmo tempo, ao serem concebidos como 

11 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 181.
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princípios, os direitos fundamentais constituem fontes do ordenamento jurídico 
como um todo, engendrando direitos basilares que devem inspirar e influenciar 
todo esse ordenamento. Ainda, a partir de uma visão principiológica, é possível 
afirmar que os direitos fundamentais funcionam como critérios de aferição de 
legitimidade, da mesma forma que quando concebidos como valores, porém sendo 
dotados de maior especificidade e concretude. 

Entretanto, os direitos fundamentais tidos como princípios possuem 
uma peculiaridade que vai além da sua dimensão valorativa. Trata-se de sua 
característica de possuir força normativa, tendo assim o poder de influenciar não 
somente o ordenamento jurídico, mas também a sociedade em geral, atuando com 
um fator determinante da realidade social. Sendo assim, por serem tratados como 
princípios, o processo de interpretação dos direitos fundamentais deve sempre 
considerá-los como “normas que ordenam que algo seja realizado na maior medida 
possível dentro das possibilidades jurídicas e fáticas existentes (mandamentos de 
otimização)12. 

Deste modo, é possível afirmar que os direitos fundamentais além de 
possuírem um significado hermenêutico (metodológico), atuam como fontes do 
Direito (ontológico) e ainda como valores (axiológico) consagrados pelo mesmo.

No que tange à concepção dos direitos fundamentais quando são 
vislumbrados como regras, esses direitos passam a ser estudados como uma 
especificação concretizadora do conteúdo dos valores e princípios. De tal forma, 
a regra jurídica é vista como uma espécie de resultado da consagração dos direitos 
fundamentais como valores e posteriormente como princípios, em busca de uma 
maior concretude e especificidade dos mesmos, no escopo de aumentar a efetividade 
desses direitos no meio social. É precisamente nessa concepção normativa dos 
direitos fundamentais que eles conseguem obter o seu maior grau de incorporação 
à realidade social, no sentido de tornarem-se mais eficazes e efetivos. Pois, quando 
esses direitos são enunciados através de textos normativos há uma maior facilidade 
de aplicação-concretização dos mesmos devido à sua incidência patente e direta em 
relação à situação jurídica por eles tutelada.

Uma das principais características atribuídas aos direitos fundamentais é 
a sua universalidade. Porém, dizer que os direitos fundamentais são universais não 
implica necessariamente dizer que eles são uniformes em todas as partes do mundo. 

12 ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Tradução de Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: 
Malheiros, 2008, p. 90.
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Esse caráter universal está direcionado a destinação e a titularidade desses direitos, 
e não ao plano epistemológico, no sentido de possuírem a mesma compreensão nos 
diferentes ordenamentos jurídicos. São considerados universais porque são direitos 
atribuídos em regra a todos, adotando-se como distinções ou restrições apenas as 
que se encontrarem estabelecidas pelos próprios documentos que os declaram ou 
instituem. A significação e o conteúdo do que se define como sendo um direito 
fundamental é variável de acordo com o paradigma cultural de onde esse direito se 
encontra inserido, e depende de inúmeros fatores, extra ou metajurídicos, dentre 
os quais se pode destacar: a história, a economia, a religião e a política em sentido 
estrito, não obstante a generalização congruente tentada pelos Pactos e Tratados 
Internacionais.

De acordo com o constitucionalismo contemporâneo, o chamado 
neoconstitucionalismo, geralmente os direitos fundamentais são trazidos pelas 
Constituições dos Estados em um rol não exaustivo (numerus clausus). A esse rol de 
direitos constitucionalmente enunciados se agregam os direitos humanos elencados 
nos Tratados Internacionais ratificados por esses Estados, por vezes ampliando-o.

Ao mesmo tempo em que compõem um sistema de valores socialmente 
escolhido e aceito, os direitos fundamentais possuem uma natureza de direito público 
subjetivo que ultrapassa os limites da seara individual e cria um poder de exigência 
contra o Estado no sentido de fazer algo ou abster-se de fazê-lo (tal exigência de 
conduta comissiva ou omissiva por parte do Poder Público é mais evidenciada nos 
direitos fundamentais sociais, classificados como direitos prestacionais). 

Nesse contexto, os direitos fundamentais são visualizados também 
como princípios objetivos, uma vez que possuem o poder de extrapolar o universo 
constitucional e influenciar a aplicação de todo o ordenamento jurídico, seja na 
seara pública ou privada, na medida em que obrigam não apenas o Poder Público, 
mas também toda a sociedade civil. Esse fenômeno é conhecido como irradiação 
dos direitos fundamentais13. De tal forma, todas as normas infraconstitucionais 
devem ser interpretadas sob o prisma dos direitos fundamentais. 

Há inclusive uma obrigatoriedade por parte do Estado de se observar 
os direitos fundamentais na aplicação da legislação comum, garantindo assim que 
esses direitos sejam respeitados de forma indireta nas relações jurídicas entre os 
próprios particulares. Essa vinculação do Estado aos direitos fundamentais na 

13 DRAY, Guilherme Machado. O princípio da igualdade no direito do trabalho. Coimbra: Almedina, 
1999, p. 143 – 144.  
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concretização/aplicação de normas jurídicas pertencentes à seara dos particulares 
consiste no chamado efeito horizontal indireto dos direitos fundamentais14. Desta 
forma, diz-se que os particulares estão vinculados diretamente apenas ao direito 
infraconstitucional.

Por sua vez, os direitos fundamentais também são descritos como 
direitos subjetivos ou direitos individuais de defesa, quando se destinam a proteger 
o indivíduo contra ataques estatais (efeito vertical) ou mesmo particulares (efeito 
horizontal indireto). São considerados direitos civis que garantem a liberdade 
humana através da limitação da ação estatal (constitucionalismo clássico do Estado 
Liberal) e vão ainda além, quando exigem uma postura ativa por parte do Estado, 
defendendo-os e protegendo-os no sentido de criar meios que possam promover a 
sua implementação, concretização e efetivação (neoconstitucionalismo do Estado 
Democrático de Direito).

Os direitos fundamentais, principalmente os direitos sociais 
fundamentais, possuem uma nova vertente de interpretação expansiva que passa 
a considerá-los como direitos prestacionais (status positivus), o que implica em uma 
exigibilidade da concretização dos mesmos pelo Estado. Tal exigibilidade demanda 
uma implementação a ser realizada por parte do Estado que pode ocorrer das mais 
variadas formas, especialmente através de uma pluralidade de políticas públicas 
direcionadas à concretização desses direitos.

3 O DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAçãO NO ORDENAMENTO 
JURÍDICO BRASILEIRO 

O direito à educação encontra-se inserido no artigo 6o da Constituição 
Federal15. Considerando que esse artigo está localizado dentro do Título II da 
mesma, que trata dos direitos e garantias fundamentais, e mais especificamente, 
dentro do Capítulo II, que diz respeito aos direitos sociais, é possível a partir daí 
fazer duas importantes constatações iniciais: o direito à educação é um direito 
fundamental e também um direito social, o que o leva a receber a denominação 
de direito social fundamental. Essa denominação permite que seja identificada 

14 DIMOULIS, Dimitri. MARTINS, Leonardo. Teoria geral dos direitos fundamentais. 2. ed. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 103-106.  
15 Art. 6o “São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a 
segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, 
na forma desta Constituição”.
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uma série de implicações jurídicas absolutamente relevantes para se chegar a um 
entendimento do que seja o direito fundamental à educação, tal como se encontra 
conformado no ordenamento jurídico brasileiro.

Primeiramente, por se tratar de um direito fundamental pode-se 
afirmar que o direito à educação possui todos os atributos próprios dos direitos 
fundamentais analisados no item anterior. Além disso, por estar inserido no rol 
dos direitos sociais pode-se dizer também que o direito à educação é um direito 
fundamental de segunda geração, dimensão, ou espécie. Isto implica dizer que se 
trata de um direito prestacional (status positivus), ou seja, que exige uma atuação 
positiva por parte do Estado para promover a sua concretização.

Especificamente no tocante ao termo “educação”, observando a forma 
como esse direito se encontra disciplinado no ordenamento jurídico, não é difícil 
constatar a magnitude da abertura conceitual que o mesmo pode atingir. Contudo, 
essa circunstância pode vir a se tornar um problema, pois permite de certa forma 
comprometer a segurança jurídica de que necessita um direito fundamental, diante 
da incerteza gerada pela indefinição do mesmo. A saída para a resolução desse 
entrave deve se encontrar no próprio texto normativo, com o auxílio da doutrina 
e da jurisprudência, todos funcionando como fonte direcionante da atividade 
hermenêutica concretizadora. Deste modo, deve-se criar uma esfera conceitual ao 
redor do termo “educação” que seja capaz de garantir a segurança jurídica necessária 
à aplicação desse direito mediante uma definição do que estaria acobertado pela sua 
área ou âmbito de proteção.

Consoante às disposições constitucionais enunciadoras do direito 
fundamental à educação foi promulgada a Lei Federal no 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional (Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação – LDB). A partir da análise do artigo 1o da referida Lei é possível 
compreender o quão amplo pode ser o alcance da expressão “educação” utilizada na 
redação constitucional, abrangendo não somente o processo de formação pessoal 
que ocorre dentro das instituições de ensino e pesquisa, mas também incluindo a 
instrução dos indivíduos que acontece no seio familiar, no ambiente de trabalho, 
nos movimentos sociais, nas manifestações culturais, assim como na convivência 
humana em geral16.

16 Art. 1o A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na 
convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e 
organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais.
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A própria Constituição Federal trouxe em seu texto uma abordagem 
mais detalhada do direito à educação quando estabeleceu explicitamente em seu 
artigo 205 um ditame que define o direito à educação como um dever do Estado e 
também da família17. Ao mesmo tempo em que o direito à educação foi consagrado 
como um direito de todos, foi considerado também um dever estatal, isto é, 
uma obrigação imposta ao Estado para que este assuma uma conduta positiva de 
implementação desse direito no meio social. Ainda, além da imposição do direito à 
educação como um dever do Estado e da família, o referido ditame constitucional 
enuncia que a promoção e o incentivo à educação deverão ser realizados com a 
colaboração da sociedade. Com isso, essa disposição comina um auxílio social na 
fomentação da educação, além da atividade desenvolvida pelo Estado e pela família.  

Além disso, pode-se constatar que existe uma teleologia tríplice no referido 
dispositivo constitucional ao proclamar o pleno desenvolvimento da pessoa, o seu 
preparo para o exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho, como 
finalidades a serem atingidas pelo processo educacional.

Exercendo uma função de corroboração e complementação em relação 
ao artigo 205 da Constituição Federal está o artigo 2o da Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação (Lei Federal no 9.394/96)18. Se comparado ao referido dispositivo 
constitucional, o enunciado legal trazido por este artigo se mostra omisso no 
tocante a participação social no processo educacional, porém, veio instituir os 
princípios de liberdade juntamente com os ideais de solidariedade humana como 
sendo inspiradores do processo educacional. 

Assim sendo, em vista da interpretação advinda desses diplomas 
normativos, tanto o artigo 205 da Constituição Federal, quanto os artigos 1o e 2o da 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação, pode-se constatar que o direito à educação 
possui uma significação assaz variada e abrangente no contexto jurídico brasileiro.

17 Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada 
com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 
exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.
18 Art. 2o A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais 
de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para 
o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.
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4 ANÁLISE DO DIREITO À EDUCAçãO NO ÂMBITO DA 
JURISPRUDÊNCIA

É bastante clara a relevância que o direito à educação assume quando é 
tratado nas decisões do Poder Judiciário brasileiro. No presente estudo, busca-se 
analisar resumidamente dois julgamentos dos Tribunais superiores nos quais tal 
relevância pode ser facilmente percebida.

O primeiro julgamento, realizado pelo Superior Tribunal de Justiça 
(STJ), é fruto de um Recurso Especial interposto pelo Município de Criciúma 
contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. 
Este acórdão decidiu pela procedência de uma Ação Civil Pública que exigia a 
concretização do direito à educação, especificamente em relação à creche e à 
pré-escola, uma vez que esse direito, extensivo às crianças de zero a cinco anos, 
foi consagrado em dispositivo constitucional (artigo 208, inciso IV) e ampliado 
pelo artigo 54, inciso IV do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei Federal no 
8.069, de 13 de julho de 1990), que estendeu a referida idade até os seis anos. O 
julgamento do Recurso Especial em questão pelo Superior Tribunal de Justiça foi 
no sentido de seu improvimento, mantendo-se o posicionamento assumido pelo 
Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, a favor da efetivação do direito à 
educação por parte do Município de Criciúma conforme havia sido pleiteada pelo 
Ministério Público.

Na decisão do Recurso Especial em comento, fundamentando-se 
em precedentes do mesmo, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu o direito 
fundamental à educação como um dos direitos prioritários, por fazer parte do 
chamado mínimo existencial, inclusive considerando a educação como um valor 
ímpar, sem o qual, no espaço público o indivíduo seria relegado a posições 
subalternas onde viveria em condições precárias19. 

O segundo julgamento, realizado pelo Supremo Tribunal Federal 
(STF), diz respeito a um Agravo Regimental ajuizado em face da decisão que deu 
provimento a um Recurso Extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal 
de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que negou provimento à Ação Civil Pública 
ajuizada pelo Ministério Público com o objetivo de compelir o Estado do Rio de 
Janeiro a suprir a carência de professores em unidades de ensino público situadas 
no Município de São Gonçalo. A turma, por unanimidade, negou provimento 

19 Superior Tribunal de Justiça. Resp. no. 1185474/SC. Rel. Min. Humberto Martins. Julgamento 
em 20/04/2010. DJe. 29/04/2010.
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ao Agravo Regimental nos termos do voto do relator, o que fez prevalecer o 
posicionamento inicial do Ministério Público. 

Na decisão em questão o Supremo Tribunal Federal classificou o direito 
à educação como um “direito fundamental e indisponível dos indivíduos” que, 
por força do preceito veiculado no artigo 205 da Constituição Federal, deve ser 
concretizado pela administração pública mediante a consecução de prestações 
positivas, sob pena de afronta à Constituição20. E assim prevaleceu o entendimento 
de que o Estado do Rio de Janeiro deveria implementar políticas públicas aptas 
a suprir a necessidade de professores existente nas unidades de ensino público do 
Município de São Gonçalo, tornando com isso possível a efetivação do direito 
fundamental à educação em relação ao caso em comento.

5 IMPLEMENTAçãO DO DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAçãO 
POR PARTE DO ESTADO

No constitucionalismo clássico, proveniente do surgimento do Estado 
Liberal, a observância dos direitos fundamentais foi instituída como uma garantia 
da sociedade de que esses direitos não seriam mitigados pela atividade estatal ou 
mesmo suprimidos por ela. Tratava-se de uma garantia dos indivíduos contra 
uma ação possivelmente cerceadora de direitos por parte do Estado. Desde modo, 
o desenvolvimento de um determinado Estado traduzia-se em uma espécie 
de abstinência estatal em relação à inobservância ou desrespeito dos direitos 
fundamentais.

Com o advento do Estado Social, mais precisamente do Estado 
Democrático de Direito, houve a consagração de uma teoria constitucional 
segundo a qual o dever estatal de observância (abstenção de comportamento lesivo 

20 Ainda na decisão em questão, conforme consta em sua ementa, o Supremo fixou entendimento 
no sentido de que: “[a] educação infantil, por qualificar-se como direito fundamental de toda 
criança, não se expõe, em seu processo de concretização, a avaliações meramente discricionárias da 
Administração Pública, nem se subordina a razões de puro pragmatismo governamental [...]. Embora 
resida, primariamente, nos Poderes Legislativo e Executivo, a prerrogativa de formular e executar 
políticas públicas, revela-se possível, no entanto, ao Poder Judiciário determinar, ainda que em bases 
excepcionais, especialmente nas hipóteses de políticas públicas definidas pela própria Constituição, 
sejam essas implementadas pelos órgãos estatais inadimplentes, cuja omissão - por importar em 
descumprimento dos encargos políticos-jurídicos que sobre eles incidem em caráter mandatório - 
mostra-se apta a comprometer a eficácia e a integridade de direitos sociais impregnados de estatura 
constitucional”. Supremo Tribunal Federal. RE 594018 AgR/RJ. Rel. Min. Eros Grau. Julgamento 
em 23/06/2009. DJe. 07/08/2009.
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por parte do Estado) dos direitos fundamentais juntou-se a um dever de proteção 
e implementação dos mesmos.  Assim, para que um determinado Estado fosse 
considerado desenvolvido passou-se a exigir não somente a consagração dos direitos 
fundamentais como garantia de proteção dos indivíduos contra o próprio Estado, 
mas também a sua implementação pelo Poder Público (dever fundamental do estado).  

A proteção dos direitos fundamentais é no sentido de que o Estado 
deve tomar medidas de caráter preventivo (legislativas) contra possíveis violações 
a esses direitos, inclusive por parte dos particulares (dever estatal de tutela)21. E a 
implementação é no sentido de que o Estado deve promover políticas públicas em 
busca da concretização/efetivação desses direitos, principalmente em se tratando 
de direitos sociais, como é o caso do direito à educação. Sendo assim, a simples 
garantia procedimental não é suficiente. É necessária uma implementação concreta 
dos direitos fundamentais, uma vez que estes são a expressão da dignidade da pessoa 
humana22.

O Estado exerce o papel de efetivar o desenvolvimento não somente 
mediante o resguardo aos direitos sociais fundamentais, mas também por meio da 
realização de ações protetoras e implementadoras desses direitos, de maneira que 
venha a concretizá-los no meio social, tornando-os acessíveis a todos. 

Nesse contexto, surge a imperiosidade de implementação do 
direito fundamental à educação pelo Estado, como uma forma de fomentar o 
desenvolvimento, em razão de se tratar de um direito de natureza prestacional (que 
exige atuação positiva estatal). Deste modo, o Estado não apenas intervém na ordem 
social como mero criador do Direito e provedor da segurança, mas passa a utilizar o 
Direito criado como instrumento de implementação de políticas públicas23. 

Quando o Estado cria mecanismos capazes de concretizar os direitos 
fundamentais (onde se insere o direito à educação) está contribuindo para o 
desenvolvimento. Esses mecanismos são representados principalmente pelas 
chamadas garantias institucionais ou garantias de organização, que dizem respeito 
às instituições que fomentam e sustentam o exercício dos direitos fundamentais. 

21 DIMOULIS, Dimitri. MARTINS, Leonardo. Teoria geral dos direitos fundamentais. 2. ed. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 114.  
22 COELHO, Paulo Magalhães da Costa. É possível a construção de uma hermenêutica constitucional 
emancipadora na pós-modernidade?. In: Revista de Direito Constitucional e Internacional. n. 53. Maria 
Garcia (Coord.). São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 13. 
23 GRAU, Eros Roberto. O direito posto e o direito pressuposto. 7. ed. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 
26.
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Particularmente no âmbito educacional é possível citar como exemplos dessas 
garantias: o Conselho Nacional de Educação (CNE), a Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), e o Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação (FNDE), todos órgãos vinculados ao Ministério da 
Educação (MEC).

Atualmente a questão do desenvolvimento demanda uma interferência 
do Estado nas relações sociais, promovendo a efetivação dos direitos fundamentais 
mediante, a consecução de políticas públicas capazes de proporcionar uma melhoria 
de vida para todos os indivíduos. Essa atuação estatal é concretizada mediante o 
oferecimento individualizado de bens e/ou serviços aos que não podem adquiri-los, 
e de serviços universais monopolizados, como é o caso da segurança pública (ações 
fáticas positivas), ou ainda através da criação de normas idôneas para tutelar os 
interesses garantidos por direitos fundamentais (ações normativas positivas)24.

No que tange ao direito fundamental à educação, nasce para o Estado 
um dever de conduta positiva visando à concretização desse direito no sentido de 
tornar efetiva no plano social a disposição constitucional que o consagrou como 
um direito de todos (artigo 205 da Constituição Federal). Sendo assim, surge 
para o Estado um dever de atuar positivamente criando condições normativas 
adequadas para que esse direito possa ser exercido, bem como criando condições 
reais, com estruturas, instituições e recursos humanos. Estas condições representam 
as chamadas garantias institucionais25.

É possível citar como exemplo de política pública que traduz essa ação 
implementadora do Estado em relação ao direito à educação, a instituição de 
programas como o Programa Universidade para Todos (PROUNI), que tem por 
finalidade a concessão de bolsas de estudo integrais e parciais em cursos de graduação 
e sequenciais de formação específica, em instituições privadas de educação superior, 
e a Lei Municipal no 257, de 10 de junho de 2008 do Município do Natal, que 
instituiu o Programa de Incentivo à Educação Universitária (PROEDUC), que visa 
conceder bolsas de 50% da mensalidade aos alunos provenientes da rede pública 
de ensino que desejem ingressar em cursos de graduação, graduação tecnológica 

24 DIMOULIS, Dimitri. MARTINS, Leonardo. Teoria geral dos direitos fundamentais. 2. ed. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 57-58.  
25 TAVARES, Andre Ramos. Direito fundamental à educação. In: SOUZA NETO, Cláudio Pereira 
de; SARMENTO, Daniel (Coord.). Direitos sociais: fundamentos, judicialização e direitos sociais em 
espécie. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 780. 



179

DIREITO, DESENVOLVIMENTO E POLÍTICAS PÚBLICAS

e cursos sequenciais de formação específica em Instituições Privadas de Ensino 
Superior.

Ainda, com vistas a dar maior concretude ao direito à educação, foi 
elaborada a Lei Federal no 9.424, de 24 de dezembro de 1996, que dispõe sobre o 
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 
do Magistério (FUNDEF), regulando a administração, o acompanhamento, a 
fiscalização e a avaliação de recursos vinculados à manutenção e ao desenvolvimento 
do ensino fundamental, além de determinar aos Estados e Municípios a elaboração 
de planos de carreira e remuneração do magistério. Em substituição a este, foi criado 
posteriormente pela Emenda Constitucional nº 53/2006 e regulamentado pela Lei 
Federal no 11.494/2007 e pelo Decreto no 6.253/2007, o Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 
Educação (FUNDEB).

O principal fundamento da obrigatoriedade estatal em buscar a eficácia 
máxima e imediata de todos os preceitos definidores de direitos e garantias 
fundamentais é o fato de que estes são considerados princípios objetivos de eficácia 
vinculante que se impõem ao Estado, aplicando-se às suas três funções precípuas 
(Executivo, Legislativo e Judiciário) a responsabilidade de prover os meios necessários 
a sua efetivação. Essa imposição se evidencia ainda mais quando se trata de direitos 
sociais fundamentais, por se constituírem direitos de natureza prestacional. Nesse 
contexto, o Poder Público tem o dever de garantir a eficácia máxima e imediata 
a todos os direitos e garantias fundamentais. Em razão de sua natureza dirigente 
e vinculante, esses direitos passam a ser diretamente aplicáveis pelos Poderes 
Legislativo, Executivo e Judiciário26. Além disso, não se pode simplesmente ignorar 
que o poderio que detém o Poder Público para fomentar a implementação desses 
direitos através de suas políticas públicas é infinitamente superior à capacidade dos 
particulares de fazê-lo por si sós.

Todavia, o Estado vem procurando se escusar de tal encargo fundando-
se na chamada reserva do possível, que se baseia na ideia de que uma obrigação 
impossível não pode ser exigida (Impossibilium nulla obligatio est). Assim, o Estado 
busca identificar uma suposta limitação econômica dos recursos estatais disponíveis, 
e alega que não dispõe de recursos próprios suficientes para que seja realizada a 
implementação plena dos direitos sociais fundamentais. De fato, trata-se de um 
processo de escolha ou decisão, onde os governantes decidem destinar mais recursos 

26 PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. 5. ed. São Paulo: Max 
Limonad, 2002, p. 59. 
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para um determinado setor em detrimento de outros, e isso implica necessariamente 
em certa escassez de recursos nestes outros setores não contemplados. 

O intérprete-aplicador deve sempre considerar a limitação de recursos 
no momento em que for determinar o fornecimento de algum bem pelo Estado. 
No entanto, não se deve olvidar que a finalidade do Estado é empregar os recursos 
obtidos na implementação dos objetivos fundamentais definidos na Constituição 
Federal27.

Em se tratando de direitos fundamentais, não cabe ao administrador 
público preterir certa categoria de direitos em detrimento de outros. De tal forma, 
a concretização dos direitos fundamentais, dentre os quais está incluído o direito à 
educação, não pode ser condicionada a conveniência do administrador público, em 
outras palavras, não pode ficar a mercê de um juízo discricionário dos governantes 
ou mesmo depender unicamente da vontade política dos mesmos28.

A reserva do possível não pode ser adotada como critério limitador da 
aplicabilidade imediata dos direitos prestacionais. Primeiramente, porque o 
“possível” não é uma grandeza objetivamente aferível no que diz respeito à atuação 
do Estado. Uma simples reflexão pode permitir o vislumbre de um amplo leque 
de medidas que o Estado pode utilizar para tornar possível uma prestação29. Além 
disso, a aferição da capacidade financeira e prioridades políticas estabelecidas 
pelos demais poderes no escopo de atender demandas fundamentadas em direitos 
fundamentais sociais constitui função alheia à autoridade jurisdicional.  Cabe ao 
Poder Judiciário apenas a verificação da inconstitucionalidade em eventual caso de 
omissão30.

Assim sendo, em virtude da impossibilidade de estabelecer um critério 
objetivo de análise do que seria “possível” para o Estado, aliada ao fato de que 
a aferição da capacidade econômica e a definição das decisões eminentemente 
políticas do Estado se encontram em uma seara absolutamente alheia a atuação 
do Poder Judiciário, deve-se reconhecer a implausibilidade de qualquer postura 
da administração pública que venha a impedir ou dificultar a atuação estatal no 

27 BARCELOS, Ana Paula de. Eficácia jurídica dos princípios constitucionais. Rio de Janeiro: Renovar, 
2002, p. 245 – 246.  
28 Neste sentido: Superior Tribunal de Justiça. Resp. no 1041197/MS. Rel. Min. Humberto Martins. 
Julgamento em 25/08/2009. DJe. 16/09/2009.
29 DIMOULIS, Dimitri. MARTINS, Leonardo. Teoria geral dos direitos fundamentais. 2. ed. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 93.
30 Ibid,, p. 93.
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sentido de propiciar a efetivação do direito fundamental à educação ou qualquer 
outro direito fundamental. Pois, se assim não for, o desenvolvimento que pode ser 
atingido pela concretização desses direitos no meio social ficará comprometido.

6 CONCLUSãO

A concretização do direito fundamental à educação é um dos fatores 
determinantes para o desenvolvimento de um Estado. Essa afirmação adquiriu 
mais sentido quando o conceito de desenvolvimento deixou de ser atrelado apenas 
ao crescimento econômico, representado pelo aumento do PIB per capita, e 
passou a ser relacionado às condições políticas e sociais. A partir dessa mudança, o 
desenvolvimento passou a ser visto como a eliminação das privações de liberdade 
que limitam oportunidades em diversas áreas, tais como a social, a política e a 
econômica. 

O direito à educação é um direito fundamental. Embora ainda não 
se tenha um conceito bem definido acerca dessa categoria de direitos, a ela são 
atribuídas algumas características, dentre as quais se destacam: historicidade, 
inalienabilidade, imprescritibilidade, irrenunciabilidade e universalidade. Além 
disso, os direitos fundamentais são vistos como valores, princípios e regras, que 
possuem a função de fundamentar, orientar e legitimar todo o ordenamento 
jurídico. Por um lado, possuem força normativa e irradiam-se como princípios 
objetivos por todo o sistema, por outro, funcionam como direitos subjetivos ou 
individuais de defesa que protegem os seus titulares contra o próprio Estado que 
os consagra.

No ordenamento jurídico brasileiro o direito à educação, instituído pelo 
artigo 6o da Constituição Federal, é considerado um direito social fundamental. 
Por isso, faz parte dos denominados direitos prestacionais (status positivus), que 
são direitos que exigem uma atuação positiva por parte do Estado no sentido de 
promover a sua concretização. Além disso, o artigo 205 da Constituição Federal 
determina que a educação constitui um dever do Estado e da família, e que a 
finalidade do processo educacional é não apenas a qualificação para o trabalho, 
mas também o preparo para o exercício da cidadania e o desenvolvimento da 
pessoa. Ainda segundo o mencionado dispositivo constitucional, esse processo 
deve ser inspirado pelos princípios da liberdade e solidariedade humana. Além de 
ter recebido tratamento constitucional, o direito à educação também foi objeto 
de legislação infraconstitucional específica, a chamada Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação – LDB (Lei Federal no 9.394/1996). Essa Lei traz um conjunto de 
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detalhes que ajudam a permitir a concretização do direito à educação no meio 
social.

No âmbito judicial, o direito fundamental à educação é visto como um 
direito prioritário, em razão de compor o que se considera como mínimo existencial. 
Em decorrência disso, o Poder Judiciário tem reconhecido em suas decisões que esse 
direito deve ser concretizado pela administração pública mediante consecução de 
políticas públicas. Contudo, pode-se perceber que a efetivação do desenvolvimento 
na perspectiva da concretização do direito fundamental à educação, embora seja 
tratada com suma importância tanto na seara da legislação federal, como nas 
decisões proferidas pelos Tribunais Superiores (Poder Judiciário), ainda tem um 
longo caminho a ser percorrido no que diz respeito à atuação do Poder Executivo.

Na prática, quando se trata da realização de ações que sejam aptas a tornar 
o direito fundamental à educação acessível a toda a população (o que constitui 
uma forma de desenvolvimento), o cerne da questão se encontra na atuação da 
administração pública, principalmente no tocante à realização de políticas públicas. 
No Brasil, já existem algumas dessas politicas que se mostraram bastante eficientes 
(v.g., a instituição do Programa Universidade para Todos (PROUNI), a criação do 
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 
dos Profissionais da Educação (FUNDEB) etc.). No entanto, apesar da efetivação 
do direito à educação constituir um dever do Estado atribuído pela própria 
Constituição Federal (artigo 205), e corroborado na legislação infraconstitucional 
(Lei Federal no 9.394/1996), todos os esforços em termos de legislação, bem como 
a judicialização das questões pertinentes à educação, não serão suficientes para 
torná-lo efetivo no meio social se não houver uma atuação contundente por parte 
da administração pública neste sentido.
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Desenvolvimento pós-social: o Direito e desenvolvimento 
sob    a    perspectiva    pós-positivista

Lucas do Monte-Silva 
Patrícia Borba Vilar Guimarães

1 INTRODUçãO

Contemporaneamente, os cidadãos do mundo inteiro têm observado 
e participado de uma mudança de paradigma, deixando de serem meros entes 
submissos a ordem estatal para tornarem-se cidadãos proativos, com espírito cívi-
co, buscando participar das decisões políticas e do desenvolvimento das nações. 
As manifestações destes últimos anos são grandes exemplos disso. 

Nos países da Primavera Árabe, onde as reivindicações começaram, pes-
soas do povo reivindicavam melhores condições de vida, respeito aos direitos hu-
manos, queda dos regimes e governos autoritários, mais empregos e liberdade de 
expressão. Já no Irã, seus cidadãos queriam a anulação dos resultados eleitorais, 
visto que a eleição tinha fortes indícios de fraude, e a garantia de suas liberdades 
de crença, de expressão e consciência. Enquanto, no Brasil, a população foi às ruas 
buscando a melhoria na qualidade do serviço de transporte público, educação e 
saúde, questionando a corrupção e a inércia dos políticos. Ao passo que, na Espa-
nha, os manifestantes pedem empregos, melhores condições de vida, um sistema 
democrático mais justo, educação e saúde pública e, consequentemente, nos planos 
de austeridade do governo.

Um fator comum fundamental desta agenda de manifestações é que, no 
final, todos os questionamentos e reivindicações, convergem em um aspecto: os 
cidadãos querem a efetivação e concretização de seus direitos fundamentais. Os 
cidadãos do mundo inteiro, não importa onde estejam, querem a concreção de 
seus direitos humanos e constitucionais, isto é, querem educação e saúde pública 
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de qualidade, um governo democrático que tenha uma diálogo aberto com o povo, 
um ambiente onde possam manifestar livremente suas crenças e opiniões, uma jus-
tiça social que paute pela diminuição da desigualdade social, um futuro que possam 
tomar parte. Ou seja, as pessoas querem a passagem das meras promessas constitu-
cionais para a realidade, isto é, do intangível para o tangível, ou melhor, do papel 
para o progresso. Sendo a concretização e efetivação de promessas constitucionais 
uma condição de possibilidade do processo do desenvolvimento.

Neste aspecto fundamental é que o Direito e Desenvolvimento (D&D), 
tem se concentrado. Uma vez que, para os cidadãos, o desenvolvimento é a expan-
são de oportunidades que possam usufruir nos moldes do Desenvolvimento com 
expressão da liberdade1, essa expansão, só ocorre com o processo de efetivação e 
investimentos em direitos fundamentais. E não por meio da expansão do poder 
dos governantes corruptos, do enriquecimento dos ricos e do empobrecimento dos 
pobres, dos governos democráticos que, no fundo, são antidemocráticos.

O objetivo do presente estudo é, pois, fazer uma releitura dos pressu-
postos e dos conceitos do Direito e Desenvolvimento sob a ótica pós-posivista, 
buscando delinear as bases para uma nova visão conceitual do desenvolvimento, o 
desenvolvimento pós-social, que tem como esteio os ideais pós-positivistas. Além 
disso, fazer uma análise crítica das ideias dos principais doutrinários do D&D, 
mostrando os aspectos primordiais dos seus estudos que merecem destaque.

A metodologia utilizada para estruturar esse artigo pautou-se pela pers-
pectiva teórica-aplicada, por meio de pesquisa de natureza bibliográfica e empírica, 
na medida em que propõe uma releitura sobre o tema até o momento atual, além 
de investigar empiricamente o desenvolvimento de diversas nações e dos resultados 
dos projetos empreendidos pelos respectivos governos. Expor-se-á os novos rumos 
do Direito e Desenvolvimento, levando em consideração as buscas atuais e as mu-
danças necessárias para o desenvolvimento pós-social. 

 
2 DESENVOLVIMENTO PÓS-SOCIAL: O DIREITO E
DESENVOLVIMENTO    SOB    PERSPECTIVA    PÓS-POSITIVISTA

Quanto aos pressupostos estabelecidos pela doutrina do Direito e Desen-
volvimento ainda não são pacíficos e certamente continuarão gerando divergências 

1 SEN, A. Desenvolvimento como Liberdade. São Paulo: Companhia de Bolso. 2010. 
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e debates jurídicos 2. As questões fundamentais são: Qual é o desenvolvimento 
desejado? Para qual público o desenvolvimento é dirigido precipuamente? Na visão 
do D&D, o que seria o Direito? Como o Direito pode influenciar no processo 
de Desenvolvimento? O Estado deve intervir no processo de desenvolvimento? A 
iniciativa privada tem alguma importância no processo de desenvolvimento das 
nações?

A partir do estudo comparado das tendências do atual momento do 
D&D sobressai-se uma orientação comum que inspira e fornece os pressupostos 
para as novas concepções do tema3, cujo núcleo baseia-se na ideia do processo 
de desenvolvimento não ser apenas um vetor de instrumento de crescimento eco-
nômico, mas também do desenvolvimento da potencialidade humana, sendo este 
uma das ideias centrais do pós-positivismo. 

Cumpre ressaltar que os vocábulos “pós-positivismo” e “neoconstituciona-
lismo”, não são intercambiáveis, pois essas duas posições filosóficas e metodológicas 
possuem diferentes graus de amplitude teórica4. As duas posições possuem seme-
lhanças, uma vez que ambas buscam expor uma nova visão do direito, adequada 
aos pressupostos do Estado Democrático de Direito e a visão do direito como um 
instrumento de emancipação social, buscando superar a tradição jurídica do positi-
vismo jurídico assentada no modelo liberal-individualista-normativista, que possui 
como base o silogismo dedutivista e o apego ao formalismo, isto é, “ao conjunto 
de ritos e procedimentos burocratizados e impessoais, justificados em norma da 
certeza jurídica e da ‘segurança do processo’ ” 5.

Contudo, esses termos podem ser diferenciados. Enquanto, o neocons-
titucionalismo refere-se às características do pensamento jurídico no segundo pós-
guerra, modificadas após a legitimação das barbáries nazistas pelo positivismo jurí-
dico; o pós-positivismo funciona como base para os preceitos filósofos (jurídicos) 

2 DAVIS, K. E. TREBILCOCK, M. J.  A relação entre direito e desenvolvimento: otimistas versus 
céticos. In. Revista Direito GV. Trad. Pedro Maia Soares. n. 5. v. 1. São Paulo: Fundação Getúlio 
Vargas, 2009.
3 GUIMARÃES, P. B. V. Contribuições Teóricas para o Direito e Desenvolvimento. Brasília/Rio de 
Janeiro: Ipea, 2013.
4 SILVA, A. G. Pós-positivismo e Democracia: Em defesa de um neoconstitucionalismo aberto ao 
pluralismo. In: ENCONTRO NACIONAL DO CONPEDI, XVI, 2007, Belo Horizonte. Anais.
5 FARIA, J. E.. O Poder Judiciário no Brasil. Conselho Nacional da Magistratura. Brasília [S.I. : s.n], 
1996. p.14- 15.
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do neoconstitucionalismo. Ou seja, o neoconstitucionalismo seria um caso particu-
lar do pós-positivismo e não um caso geral.

Luis Roberto Barroso assim define: “O pós-positivismo é a designação 
provisória e genérica de um ideário difuso, no qual se incluem a definição das 
relações entre valores, princípios e regras, aspectos da chamada nova hermenêutica 
e a teoria dos direitos fundamentais6”.

Em face do exposto, nota-se que, enquanto o pós-positivismo abrange 
todo novo ideário paradigmático do direito contemporâneo, fornecendo o emba-
samento para o neoconstitucionalismo, Constitucionalismo Contemporâneo, Ju-
risprudência dos valores, entre outras doutrinas; o neoconsticionalismo, conforme 
visto acima, seria um mero caso da seara pós-positivista.

O neoconstitucionalismo, assim, pode ser compreendido como a conver-
gência de duas tradições constitucionais: i) jusnaturalismo, que preleciona o direi-
to, não apenas como letra da lei, mas também um direito que alberga o viés ético 
e moral; ii) positivismo jurídico, que busca limitar o arbítrio estatal, por meio do 
modo interpretativo subsuntivo-dedutivo. Isto é, o neoconstitucionalismo reúne 
pressupostos das duas perspectivas: a leitura moral e ética da primeira e o conteúdo 
normativo da segunda, sob a égide da dignidade da pessoa humana e da concreção 
de direitos fundamentais.

Embora o neoconstitucionalismo não possa ser considerado uma corren-
te unitária de pensamento, nas teorias dos seus principais autores, como Ronald 
Dworkin, Robert Alexy, Gustavo Zagrebelsky, Luis Prieto Sanchís, Carlos Nino, 
Luigi Ferrajoli, Luis Roberto Barroso, pode-se observar uma série de elementos-co-
muns que se convergem nas ideias centrais do neoconstitucionalismo. Entre essas, 
pode-se observar: a) superação da legalidade estrita, no sentido, da aproximação 
da moral e do direito, sem buscar a metafísica; b) os princípios e valores ganham 
importância na hermenêutica constitucional e ordinária, logrando imperatividade e 
normatividade; c) a dignidade da pessoa humana ganha primazia; d) a Constituição 
torna-se o núcleo do ordenamento jurídico, abarcando diversos temas que estavam 
no direito infraconstitucional; e) os direitos fundamentais condicionam a aplicação 
de todo o ordenamento, sendo sua efetivação o objeto principal dos textos consti-
tucionais; f ) reconhecimento da força normativa da constituição; g) expansão da 
jurisdição constitucional com ênfase no surgimento de tribunais constitucionais. 
De forma sintetizada, o neoconstitucionalismo baseia-se nos seguintes pontos: “a) 

6 BARROSO, L. R. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 242.
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mais Constituição do que leis; b) mais juízes do que legisladores; c) mais princípios 
do que regras; d) mais ponderação do que subsunção; e) mais concretização do que 
interpretação”7.

O neoconstitucionalismo proporcionou diversos avanços para a 
dogmática e zetética jurídica. Porém, deu azo para diversas condições patológicas 
a essa posição, de sorte que, teve como consequências diversos efeitos opostos ao 
pretendido inicialmente pelos defensores neoconstitucionalistas, contribuindo para 
a corrupção do próprio texto da Constituição8 como, por exemplo: a arbitrarieda-
de e discricionaridade judicial e, por extensão, do protagonismo judicial, visto que 
“a pretexto de superar o ‘ultrapassado’ silogismo dedutivista do paradigma liberal-
formal-burguês, vem deslocando o locus do sentido do texto – que representa a 
produção democrática do direito – na direção do protagonismo (acionalista-in-
dutivista) do intérprete” 9; a utilização dos princípios e valores neoconstitucionais 
como álibis teóricos, para fugir da fundamentação de decisões; panprincipiologis-
mo, isto é, o excesso de princípios tautológicos, de forma que há uma “prolifera-
ção descontrolada de enunciados para resolver determinados problemas concretos, 
muitas vezes ao alvedrio da própria legalidade constitucional”10; e, por fim, do fo-
mento a promoção da “cultura estandardizada”, isto é, dos enunciados e das sú-
mulas vinculantes que acabam limitando a interpretação e o trabalho do jurista no 
processo de aplicação do direito.

Buscando superar tais patologias, seguindo a linha pós-positivista, Lênio 
Streck propõe um Constitucionalismo Contemporâneo, numa ruptura paradig-
mática, nos moldes de Thomas Khun11, isto é, um redimensionamento na práxis 
político-jurídico, deixando de lado o positivismo jurídico exegético do “juiz como 
boca da lei” e o positivismo normativista que admite discricionariedades e deci-
sionismos. Para o autor, o neoconstitucionalismo não pode ser considerado uma 
ruptura, tendo em vista que na constante ligação do direito à moral, abre-se as dis-
cricionariedades desse último positivismo (normativista), bem como diminui a au-
tonomia do Direito frente a moral, a economia e a política. O Constitucionalismo 

7 COELHO, I. M. O novo constitucionalismo e a interpretação constitucional. Direito Público, Amé-
rica do Norte, n.12, abr.-jun. 2006, p. 66-67.
8 STRECK, Lênio. L. Hermenêutica Jurídica e(m) Crise. 10. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 
2011, p. 36.
9 Ibid., p. 44.
10 Ibid., p. 50.
11 KUHN, T. S. A estrutura das revoluções científicas. 5. ed. São Paulo: Perspectiva S.A. 1998.
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Contemporâneo, buscando a autonomia do Direito e a superação da perspectiva 
liberal-individualista-normativista, teria como embasamento nova teoria das fon-
tes, uma nova teoria da norma e um novo modo de compreender o direito, de 
forma que:

Assim, a teoria positivista das fontes vem a ser superada 
pela Constituição; a velha teoria da norma dará lugar a  
superação da regra pelo princípio; e o velho modus in-
terpretativo subsuntivo-dedutivo – fundado na relação 
epistemológica sujeito-objeto – vem dar lugar ao giro 
linguístico-ontológico, fundado na intersubjetividade12. 

Ou seja, o Constitucionalismo Contemporâneo supera três pilares nos 
quais se assenta(va) o positivismo jurídico: 

o problema das fontes (a lei), a teoria da norma (direi-
to é um sistema de regras em que não há espaço para 
os princípios) e as condições de possibilidade para a 
compreensão do fenômeno, isto é, a questão fulcral 
representada pela interpretação, ainda fortemente as-
sentada no esquema sujeito-objeto, na permanência do 
modelo subsuntivo, como se a realidade fosse acessível a 
partir de raciocínios causais-explicativos13. 

No que se refere à teoria das fontes, «a supremacia da lei cede lugar à oni-
presença da Constituição”; à teoria da norma, confere-se normatividade aos princí-
pios e à teoria da interpretação, oferece-se uma blindagem às discricionariedades e 
aos ativismos, mediante um redimensionamento na práxis político-jurídico, tendo 
como base o Constitucionalismo Contemporâneo14.

Nota-se, assim, que o constitucionalismo pós-positivista, dirigido pela 
justiça social e da efetividade das normas, busca eliminar o abismo entre as pro-
messas constitucionais e a realidade, por meio da força normativa da constituição, 
deixando as normas constitucionais de ser um “simples catálogo de competências 

12 STRECK, L. L. Hermenêutica Jurídica e(m) Crise. 10. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 
2011, p. 245.
13 Idem, p. 433.
14 Idem, p. 37.
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e de fórmulas exortativas que não vinculavam o legislador”, para lograr a “função 
de norma suprema e de fundamento de validade de todo o ordenamento jurídi-
co, compondo um conjunto de regras e de princípios dotados de força normativa 
própria e imediatamente eficaz”15. Em outros termos: busca passar da filologia (se-
manticidade) para a sangria do cotidiano, isto é, unificar o ser e o dever-ser, o sein 
e o sollen16.

No mesmo sentido, pode-se observar que a doutrina constitucional de 
outrora e a doutrina do Direito e Desenvolvimento possuem um desafio em co-
mum: a passagem do papel - dos projetos ou da Constituição - para a realidade. Tal 
questão fulcral para a perspectiva pós-positivista, pode ser transposta para o para-
digma do Direito e desenvolvimento, coadunando-se na visão do desenvolvimento 
pós-social, proposta por esse estudo.

Assim, esse desenvolvimento pós-social funda-se em elementos básicos 
de dois paradigmas: do pós-positivista e do Direito e Desenvolvimento. Enquanto 
aquele assenta os alicerces do desenvolvimento, esse promove os novos rumos que 
as nações em desenvolvimento devem dirigir-se com a finalidade de alcançar a 
universalização da justiça, bem-estar e dos benefícios do desenvolvimento.

Dessa forma, pode-se fazer um paralelo entre o edifício do saber (ou 
do conhecimento) de René Descartes e a influência do paradigma pós-positivista 
no desenvolvimento pós-social. Tal filósofo, em sua teoria, estabelece que todo o 
conhecimento tradicional (do século XVII) apoiava-se em bases frágeis, isto é, em 
meras opiniões e fundamentos incertos, de sorte que o edifício do conhecimento 
também se tornava um edifício frágil, no qual se tinha poucas certezas e muitas 
falsas opiniões. Nesse edifício, cada andar seria composto por uma ciência, de forma 
que, no final, todas as ciências teriam o mesmo alicerce e os mesmos fundamentos. 
Por isso, Descartes preconiza que ao invés de corrigir os erros e quebra-cabe-
ças de cada ciência (andar) do edifício do conhecimento, seria lógico corrigir os 
problemas estruturais dessa obra, fundando-a em bases novas, firmes e seguras, 
possibilitando um conhecimento seguro e possível 17. Nesse contexto, a metáfo-
ra de Descartes pode ser transposta para as ideias do desenvolvimento pós-social. 

15 MENDES, G. F; COELHO, I. M; BRANCO, P. G. G. Curso de direito constitucional. 4. ed. rev. 
e atual. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 149.
16  STRECK, L. L. Hermenêutica Jurídica e(m) Crise. 10. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 
2011, p. 140.
17 DESCARTES, René. Discurso do método. Trad. Maria Ermantina Galvão. São Paulo: Martins 
Fontes, 2001.
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O edifício do conhecimento seria o desenvolvimento, cada andar desse edifício 
seria um ramo do Direito e Desenvolvimento e os alicerces seriam a efetivação dos 
direitos fundamentais. A grande questão do desenvolvimento pós-social assenta-se 
nesse último elemento, isto é, na relevância de estabelecer um esteio seguro e firme 
para o desenvolvimento sustentável.

O edifício do desenvolvimento, como pode ser chamado, sem a efetivação 
e concretização dos direitos fundamentais, seria uma construção instável e frágil, 
suscetível de recuos em áreas essenciais para o processo de desenvolvimento. Uma 
vez que não faz sentido desenvolver uma nação sem que o potencial humano a 
acompanhe, de tal forma que nos principais momentos em que se mostrarão ne-
cessárias ideias inovadoras e criativas para fomentar o desenvolvimento, uma nação 
sem potencial humano, entrará em crise, tendo que buscar mão de obra em outras 
nações. Assim, alicerçar o desenvolvimento em bases firmes é primordial para evitar 
reveses no futuro.

Cabe indagar, por oportuno: Como as nações podem alicerçar o seu de-
senvolvimento em bases seguras? A principal resposta para tal questão é investir e 
planejar suas metas com a finalidade de efetivar os direitos fundamentais. Nesse 
sentido, para que a prática do conteúdo constitucional realmente ocorra, mostram-
se necessárias ações políticas deliberadas, principalmente do Poder Legislativo, no 
planejamento e no processo de repasses orçamentários para os setores básicos da 
sociedade e do Estado.18 

Ora, é cediço que as nações que investem nos direitos fundamentais, 
como, por exemplo, o direito à educação, à saúde e à segurança, possuem mais 
possibilidades para o seu processo de desenvolvimento, possuindo os pressupostos 
básicos para adentrar em qualquer indústria ou setor com competitividade. Tal 
competitividade só mostra-se possível quando a iniciativa privada consegue produ-
zir mais, com maior qualidade e produtividade, possibilitando a competição com 
os importados e em mercados estrangeiros. Por conseguinte, a efetivação de direi-
tos fundamentais, além de promover o florescimento humano - das habilidades e 
potencialidade humana -, é aspecto fundamental para o crescimento econômico, 
visto que “até para a preservação do próprio sistema capitalista, tornava-se neces-

18 “Gaps between the poorest and the richest people and countries have continued to widen. In 
1960, 20% of the world’s people in the richest countries had 30 times the income of the poorest 20%; 
in 1997, 74 times as much. This continues the trend of nearly two centuries. Some have predicted 
convergence, but the past decade has shown increasing concentration of income among people, cor-
porations and countries.” Cf. PNUD. United Nations Development Programme. Human Develop-
ment Report 1999. Globalization with a human face. Nova York: Oxford University Press, 1999. p. 5.
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sário que o Estado assumisse um posição mais ativa no cenário econômico, para 
disciplina e impor limites às forças presentes no mercado.”19. Assim, nota-se que o 
desenvolvimento é um processo autógeno, isto é, um processo que gera a si próprio, 
a partir do momento em que a efetivação dos direitos fundamentais torna-se alvo 
do Estado.

Por este prisma, releva destacar que o desenvolvimento econômico do 
segundo momento do Direito e desenvolvimento20 mostra-se insustentável, seja 
porque a falta de investimentos nos aspectos sociais ocasionariam uma crise de mão 
de obra qualificada, seja porque não faz sentido desenvolver uma nação, sem que os 
seus cidadãos não possuem uma educação e saúde de qualidade. Afinal, o desenvol-
vimento é empreendido tendo como foco a sociedade, ou melhor, o “povo”, sendo 
o bem-estar e a dignidade dos cidadãos a razão teleológica do desenvolvimento 
pós-social.

Em face do exposto, o Direito e, por extensão, a Constituição, à luz da 
visão pós-posivista, nesse contexto, serviriam como um instrumento da dogmática 
jurídica de emancipação social. Contemporaneamente, o Direito, como objeto da 
ciência jurídica, pode ser identificado sob vários matizes.21 Contudo, para a dou-
trina do Direito e desenvolvimento mostra-se esencial analisar o Direito sob seu 
ângulo transformador, plural, emancipador e humanizador, ou seja, o Direito como 
instrumento de progresso social ou de plena realização dos valores humanos1, e não 
como é tradicionalmente analisado, como um mero produto da realidade, como 
um mero instrumento de repressão social, como uma mera racionalidade instru-
mental ou como mero instrumento “assegurador do status quo e perpetuador de 
certas relações de poder”22.

19 SARMENTO, D. Direitos Fundamentais e Relações Privadas. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2010, p. 18.
20 GUIMARÃES, P. B. V. Contribuições Teóricas para o Direito e Desenvolvimento. Brasília/Rio de 
Janeiro: Ipea, 2013.
21 Sobre o tema, vejam-se: DIMOULIS, Dimitri. Manual de introdução ao estudo do Direito. 5. ed. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. MIGUEL, Reale. Lições Preliminares de Direito. 27. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2009. STRECK, Lenio Luiz. Hermenêutica Jurídica e(m) Crise. 10. ed. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2011. STRECK, Lenio Luiz. Verdade e Consenso. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 
2011.
22 BARROSO, Luís. Roberto. Interpretação e aplicação da Constituição. São Paulo: Saraiva, 1996, p. 5.
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O Direito além de ser um fim em si mesmo, conforme visto anteriormente, 
equipara-se com o objetivo do desenvolvimento pós-social, o qual tem como fina-
lidade proporcionar efetiva mudança social de acordo com a realidade e o contexto 
local, por meio da efetivação dos direitos e garantias fundamentais, isto é, mediante 
a efetivação dos direitos tanto constitucionais como ordinários dos cidadãos.

Essa aplicação de uma perspectiva progressista e garantidora no tocante 
ao plano do Direito no paradigma do Direito e desenvolvimento mostra-se 
como um progresso no sentido de integração mais estreita entre a perspectiva 
do desenvolvimento e o ponto de vista jurídico, porquanto, até então, mesmo 
considerando os avanços do direito no progresso dos momentos do Direito 
e desenvolvimento, ainda possui uma função subsidiária no processo de 
desenvolvimento adotado maioritariamente pelos teóricos do tema, que deve ser 
modificado para adequar-se aos ordenamentos jurídicos e as Constituições vigentes 
nessa última década.

Trata-se de uma mudança em prol do law in action, isto é, do direito 
funcional e empírico, de forma que sua eficácia possa ser vista no cotidiano dos 
cidadãos, deixando em plano secundário o law in the book, isto é, o direito pura-
mente formal e doutrinário, que não possui utilidade para a comunidade jurídica, 
sem a transposição para a realidade. Ou seja, no paradigma do pós-positivismo e 
do desenvolvimento pós-social enaltece-se a coincidência da aplicação da lei com a 
realidade, porquanto a mera positivação formal não possuir utilidade, se o sistema 
jurídico não tem eficácia e não esteja de acordo com os fatores que afetam o pensa-
mento jurídico (sociais, culturais, contextuais, políticos etc.). Em outras palavras: a 
mera proclamação retórica de direitos não possui serventia nenhuma aos cidadãos, 
se o Estado não assegura condições mínimas para que esses direitos possam ser efe-
tivamente desfrutados pelos seus titulares. O Direito, portanto, deixa de ser mero 
ordenador da sociedade, como era na fase liberal, nem é promovedor ilimitado23, 
como na visão social (welfare state), para ser um Direito, no Estado Democrático 
de Direito, transformador da realidade (um plus normativo em relação às fases 
anteriores)24 ou melhor, instrumento de emancipação social.

23 SARMENTO, D. Direitos Fundamentais e Relações Privadas. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2010, p. 26.
24 STRECK, L. L. (2009), Hermenêutica, Neoconstitucionalismo e “o Problema da Discricionarie-
dade dos Juízes”. Anima – Revista Eletrônica do Curso de Direito da OPET, Curitiba, no 1, 2009, pp. 
383-413.
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Concordando com essa nova perspectiva emancipadora, Tércio Sampaio 
Ferraz Jr. acentua que:

O direito, como fenômeno marcadamente repressivo, 
modifica-se, tornando-se também e sobretudo um me-
canismo de controle premunitivo: em vez de disciplinar 
e determinar sanções em caso de indisciplina, dá maior 
ênfase a normas de organização, de condicionamentos 
que antecipam os comportamentos desejados, sem atri-
buir o caráter de punição às consequencias estabelecidas 
ao descumprimento. Nessa circunstância, o jurista, além 
de sistematizador e intérprete, passa a ser também um 
teórico do aconselhamento, das opções e das oportuni-
dades, conforme um cálculo de custo-benefício, quan-
do examina, por exemplo, incentivos fiscais, redução de 
impostos, vantagens contratuais, avalia a necessidade e a 
demora nos processos judiciais etc25. 

Mas, então, qual seria a função do Estado nesse processo de 
Desenvolvimento? Como o Direito pode auxiliar nesse processo? O Estado deve 
intervir de forma ilimitada como na visão social, ou não intervir na iniciativa 
privada conforme preconiza a visão liberal? Nesse contexto, é que se deve destacar 
a expressão “pós-social”, adotada no desenvolvimento pós-social, mostrando a nova 
visão do paradigma garantidor de direitos. Cumpre salientar que, nesse contexto, a 
expressão “pós” não está sendo utilizada como uma superação do período social dos 
Estados contemporâneos, pois até mesmo as diversas nações em desenvolvimento 
emergentes ainda não cumpriram as promessas da modernidade; pelo contrário, a 
expressão refere-se ao modo de organização do Estado, de sorte que tanto os países 
que estão no período de efetivação de direitos básicos como os países que estão 
preparando suas instituições para esse período, possam concretizar as promessas da 
modernidade de forma mais eficaz e célere.

O Estado, sob a perspectiva pós-social, deve(ria) ser um Estado subsidiá-
rio, isto é, uma instituição que divide suas responsabilidades com os atores priva-
dos, por meio de incentivos e parcerias, com o escopo de garantir de forma mais 
eficaz e célere a efetivação dos direitos dos cidadãos, ou melhor, da dignidade hu-

25 FERRAZ JR, T. S. Introdução ao estudo do direito: técnica, decisão, dominação. 4. ed. São Paulo: 
Atlas, 2003, p. 84.
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mana para todos. Dizendo de outro modo: o Estado ideal não é um Estado mínimo 
(conforme a visão neoclássica-neoliberal), nem um Estado obeso, burocrático (con-
forme a visão keynesiana do primeiro momento), mas sim, um Estado subsidiário 
que divide suas responsabilidades com os atores privados, por meio de incentivos 
e parcerias, com o escopo de garantir de forma mais eficaz e célere a dignidade 
humana para todos26 .

O Estado subsidiário, aliado à iniciativa privada, passa por transforma-
ções, compartilhando com os atores privados a responsabilidade de efetivar os direi-
tos fundamentais. Nesse sentido, o Estado fornece a moldura para a atuação da ini-
ciativa privada, logrando a nova função de administrar, regular, fomentar, fiscalizar 
e induzir, por meio de sanções premiais, os atores privados, com o fito de garantir a 
efetivação e concretização dos direitos e garantias fundamentais dos cidadãos. 

Com efeito, o Estado ao invés de agir coercivamente - impondo ou proi-
bindo condutas, escolhe induzir, orientar, negociar, estimular, inspirar os cidadãos 
e os grupos sociais a adotar comportamentos que ele possui como fim em suas 
atuações, por meio da soft law. Por meio de diversos estímulos, como, por exemplo, 
subvenções, isenções fiscais e créditos, o Estado não exige coercitivamente; pelo 
contrário, apenas faculta, ou melhor, favorece a colaboração dos particulares para 
que a atividade que está sendo fomentada seja realmente efetivada e seja oferecida 
em uma boa qualidade.

Nota-se, assim, que o Estado, à luz da perspectiva pós-social, não é mais 
aquela instituição burocrática de outrora, mas um Estado subsidiário eficiente. 
Assim, a partir desse ponto de vista, pode-se observar que a tarefa de transformação 
social não é mais exclusiva do Estado, abrindo espaço para atuação privada nesse 
processo27. Contudo, convém salientar que o Estado continua sendo agente princi-
pal, mas agora não isoladamente.

Tratam-se, justamente, nos moldes do “edifício do desenvolvimento”, 
utilizando-se da metáfora de Descartes, da colaboração público-privada para o pro-
cesso de desenvolvimento. Enquanto, o Estado fornece a moldura (na metáfora, 
o alicerce), por meio da efetivação de direitos fundamentais, dispondo de mão de 
obra qualificada, saudável (etc.); a iniciativa privada fica a cargo de construir o edi-
fício do desenvolvimento, dessa vez, sob bases seguras e firmes. 

26 SARMENTO, D. Direitos Fundamentais e Relações Privadas. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2010, p. 33. 
27 Ibid, p. 25.
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Nesse sentido, a implementação dessa colaboração público-privada deve 
ser imbricada, na esteira daquilo que, hodiernamente, pode ser indicado como va-
lores básicos do Estado Democrático de Direito: a) justiça social, b) transparência 
e c) eficácia. Porquanto não faz sentido, em pleno século XXI, ter-se Estados pré-
modernos individualistas, instrumentos burocráticos-normativistas, em que a ine-
ficácia, injustiça e obscuridade dominam. Com isso, o direito contemporâneo com 
objetivo de proporcionar condições, instrumentos e fulcro teórico para ocorrência 
de tais mudanças, vem abarcando e influenciando a criação de normas, metas e pro-
jetos de lei, que tenham como foco a efetivação dessas promessas da modernidade.

Em primeiro lugar, faz-se imperioso notar a mudança de mentalidade 
e da dogmática jurídica, no sentido de albergar à justiça social28 e a eficácia dos 
direitos e garantias fundamentais, como elementos fundamentais para a garantia da 
dignidade humana, bem estar e a isonomia, elementos esses que são constitucio-
nalmente assegurados nos textos constitucionais contemporâneos (como pode ser 
visto na Lei Maior da Itália, Rússia, Portugal, Alemanha, Brasil, entre outros)29. A 
justiça social, por exemplo, foi tratada, na Constituição Brasileira de 1988, como 
um dos princípios fundamentais da Ordem Econômica e da Ordem Social, respec-
tivamente, nos arts. 170 e 193, estabelecendo-se que o crescimento econômico, 
fundado na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, deve ter como fim 
assegurar a todos existência digna, justiça social e bem estar social.

Releva anotar, nesse contexto, que o problema da efetivação das promes-
sas constitucionais não consiste na positivação formal nos textos constitucionais, 
pois, como pode ser visto, as Constituições concebidas no período pós-Segunda 
Guerra Mundial, já possuem a proclamação retórica de reconhecimento formal das 
liberdades humanas, de igualdade e dignidade humana. A problemática consiste 
em transformar essa retórica em um discurso realista, que possa ser observado na 

28 Cf. STRECK, Lenio Luiz. O papel da jurisdição constitucional na realização dos direitos so-
ciais-fundamentais. Estudos Jurídicos, São Leopoldo, v. 35, n. 95, p. 49-86, set./dez. 2002, p. 51. 
Para o autor, a «noção de Estado Democrático de Direito está, pois, indissociavelmente ligada à 
realização dos direitos fundamentais-sociais. É desse liame indissolúvel que exsurge aquilo que se pode 
denominar de plus normativo do Estado Democrático de Direito. Mais do que uma classificação ou 
forma de Estado ou de uma variante de sua evolução histórica, o Estado Democrático de Direito faz 
uma síntese das fases anteriores, agregando a construção das condições de possibilidade para suprir as 
lacunas das etapas anteriores, representadas pela necessidade do resgate das promessas da modernida-
de, tais como a igualdade, justiça social e a garantia dos direitos humanos fundamentais.”
29 Na Constituição Italiana, art. 41; na russa, art. 21; na Constituição de Portugal, art. 1; na Consti-
tuição da Alemanha, art. 1 e na Brasileira, art. 1, inciso III.
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realidade, e não tão somente nos textos constitucionais, como mero papel
simbólico.

O paradigma pós-positivista, que se fundamenta nessa busca da realização 
prática das Constituições, vem trazendo para a discussão acadêmica e legiferante 
essas questões. Mesmo sendo um campo ainda relativamente novo, já possui um 
vasto estudo e pesquisas que as tem como eixo, apresentando abordagens teóricas, 
históricas, empíricas, filosóficas, utilizando-as como fulcro para a sugestão de solu-
ções e mudanças necessárias para tal problema prático constitucional. Entre essas, 
pode-se destacar a necessidade da criação de novas estratégias e paradigmas que 
possuam como objetivo mudanças sociais; universalizar o dever de efetivação cons-
titucional, possuindo tal dever não apenas o Estado, como também cada cidadão; 
mudanças hermenêuticas dos operadores do Direito e, principalmente, a mudança 
da atitude dos legisladores, quanto a essa problemática.

Deve-se atentar que, esta última mudança se faz primordial para o suces-
so das alterações no sentido da efetivação da força normativa da constituição. Uma 
vez que as mudanças jurídicas e acadêmicas possuem um limite, que é a função 
legisladora do Poder Legislativo. O Poder Judiciário não pode transpor a atividade 
legislativa, por meio do ativismo judicial, visto que, dessa forma, estaria enfraque-
cendo um dos pilares do Estado Democrático de Direito, a separação de poderes. 
A comunidade acadêmica, por seu turno, pode influenciar o ensino jurídico e a 
hermenêutica dos futuros juízes, advogados, promotores e, como consequência, 
as decisões jurisprudenciais, além de fornecer fulcro teórico e espaço para debates 
de mudanças legislativas. Contudo, todas essas influências não possuem efeitos na 
realidade dos cidadãos se os legisladores, incumbidos de estabelecer as mudanças 
estatais, permanecerem inertes as promessas constitucionais e a força normativa da 
Constituição como instrumento de emancipação social.

Nessa esteira, nos casos em que os legisladores - e a iniciativa privada - 
adotarem essas mudanças legislativas e políticas no sentido de efetivar as promessas 
constitucionais, advém outro problema: a transparência. Sendo essa característica 
um dos pilares da democracia e da justiça social, faz-se imperativo que os cidadãos 
tenham condição de acesso a todas as informações sobre como o governo decidiu 
determinadas políticas, quais são os benefícios e os malefícios ocasionados, qual 
quantia sairá do erário para cobrir essas despesas. Enfim, que o Estado possa ser 
questionado a qualquer momento por qualquer cidadão e que a administração pú-
blica responda de forma clara, objetiva e célere. Assim, estabelecendo um espaço 
transparente, aberto e meritocrático, no qual a discussão e a transparência estão em 
primeiro plano.
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Ou seja, devem ocorrer mudanças nas políticas públicas, adequando os 
procedimentos e instituições, para que nas decisões políticas os cidadãos tenham 
influência e possam expor a visão da sociedade sobre a questão em tela, bem como 
que, os diferentes atores sociais, possam acompanhar a implementação dessas ques-
tões públicas. Nesse sentido, o Estado deve elaborar planos, programas e projetos 
que aumentem a fiscalização e o monitoramento do dispêndio do erário, bem como 
promover a participação de diferentes atores sociais nas decisões políticas, sendo 
estes partes de amplos debates e acordos entre o Estado e a sociedade, conforme 
garantido pela dicção do artigo 8, inciso II da Declaração sobre o Direito ao Desen-
volvimento, que assevera que “os Estados devem encorajar a participação popular 
em todas as esferas, como um fator importante no desenvolvimento e na plena 
realização de todos os direitos humanos.”30 .

Ora, a corrupção, consequência direta da falta de transparência, afeta o 
desenvolvimento social e, por extensão, o desenvolvimento econômico. Tal ação 
agrava a desigualdade social, prejudica a prestação dos serviços públicos e sua qua-
lidade, impacta negativamente o desenvolvimento social e econômico, promove 
perdas de produtividade e competitividade do país, cria concorrência desleal, entre 
outras diversas consequências destrutivas.31 No Brasil, por exemplo, o custo médio 
anual da corrupção no Brasil representa de 1,38% a 2,3% do PIB, ou seja, gira 
em torno de R$ R$ 41,5 bilhões a R$ 69,1 bilhões afetando diversas medidas de 
efetivação constitucional32.

Convém salientar que os países do BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e 
África do Sul) vêm, nesses últimos anos, adotando medidas e criando instrumentos 
para melhorar a transparência de suas instituições, contudo, conforme se pode notar 
pela eficácia desses mecanismos que o problema é mais profundo, necessitando 
de mudanças culturais e institucionais para real mudança. Além de mostrar uma 
mudança de atitude dos cidadãos, no sentido de utilizar os instrumentos a sua 
disposição e exigir novos mecanismo de fiscalização estatal.

30 ONU. (1986), Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento. Disponível em: <http://www.
direitoshumanos.usp.br/index.php/Direito-ao-Desenvolvimento/declaracao-sobre-o-direito-ao-de-
senvolvimento.html>. Acesso em: 29 dez. 2013..
31 BRASIL. CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO – CGU.  Controle e políticas de preven-
ção da corrupção. Disponível em: <http://www.tce.pi.gov.br/site/arquivos-de-eventos/doc_downloa-
d/662-controle-e-politicas-de-prevencao-da-corrupcao>. Acesso em: 27 dez. 2013.
32 FIESP. Relatório Corrupção: custos econômicos e propostas de combate. Março, 2010. Disponível 
em: <http://www.fiesp.com.br/indices-pesquisas-e-publicacoes/relatorio-corrupcao-custos-economi-
cos-e-propostas-de-combate/>. Acesso em: 29 dez. 2013.
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O Portal da Transparência, criado pelo governo brasileiro, é um desses 
mecanismos de fiscalização que pode ser utilizado pela sociedade para combater 
a corrupção. Esse instrumento tem como objetivo aproximar o cidadão em rela-
ção a governança pública, oferendo informações detalhadas sobre a execução do 
orçamento público, de forma acessível e objetiva a qualquer cidadão. Assim, asse-
gurando a boa e correta aplicação dos recursos públicos, além de aumentar a trans-
parência da gestão pública, permitindo que o cidadão acompanhe como o dinheiro 
público está sendo utilizado e ajude a fiscalizar33.

Contudo, a sociedade ainda é omissa na utilização dessa ferramenta para 
a fiscalização estatal. Segundo a Controladoria Geral da União (CGU), órgão que 
mantém o Portal da Transparência, no ano de 2012, o portal recebeu cerca de 8 mi-
lhões de acessos  , superando a marca de 3 milhões do ano anterior34. Esse número 
parece ser um valor a ser enaltecido, porém, cabe ressaltar que o Brasil possui cerca 
de 200 milhões de habitantes, isto é, fazendo uma análise em proporção, tal cifra 
corresponde a apenas 4% da população brasileira.

Sobreleva notar, ainda, que a falta de transparência não é apenas um 
problema do Estado, mas também da iniciativa privada. Sendo essa mudança 
essencial no processo de colaboração e inovação entre as empresas, entre si, entre as 
empresas e o Estado. Outrossim, tem papel no aumento de eficiência dos mercados, 
mitigando a assimetria das informações, que afeta as expectativas dos consumidores 
e dos investidores e, por conseguinte, o crescimento econômico.

No que se refere às medidas e instituições de prevenção contra a corrup-
ção implementadas pelos países emergentes, de acordo com estudo da Transparên-
cia Internacional, essas ainda são insuficientes para responder as expectativas tanto 
dos cidadãos, em geral, como dos investidores. As políticas de prevenção da cor-
rupção, a compliance das empresas, a divulgação das informações operacionais da 
empresa, o gerenciamento de canais de denúncia, as campanhas de conscientização 
e o treinamento de funcionários sobre os danos causados por essas ações corruptas, 
mostraram-se inadequadas e ineficazes para o combate à corrupção e promoção dos 
princípios éticos da empresa35 .

33 BRASIL. CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO – CGU. Portal da Transparência. 2014. 
Disponível em: <http://www.portaldatransparencia.gov.br/sobre/> Acesso em: 2 jan. 2014.
34 BRASIL. CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO – CGU. Portal da Transparência registra 
mais de 8,1 milhões de acessos em 2012. Disponível em: < http://www.portaldatransparencia.gov.br/
noticias/DetalheNoticia.asp?noticia=319 > Acesso em: 2 jan. 2014.
35 TRANSPARENCY INTERNATIONAL (2013), Transparency in Corporate Reporting: Assessing 
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O Brasil, por exemplo, buscando mudar essa realidade, elaborou a cha-
mada Lei Anticorrupção (Lei Federal nº 12.846/13), cujo objetivo é exigir do setor 
privado uma postura ética em suas ligações com o setor público, responsabilizando 
administrativa e civilmente, de forma objetiva (sem exigir culpa ou dolo), as pessoas 
jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estran-
geira. No caso das empresas que infrigirem essa lei poderão sofrer sanções (multas) 
que variam de 0,1% a 20% do faturamento bruto do último exercício anterior ao 
da instauração do processo administrativo. Caso a punição baseada no critério do 
faturamento do valor de fraturmaneto baseado não seja possível, poderão sofrer 
multas de R$ 6.000,00 a R$ 60.000.000,00. Esses valores e porcentagens de multa 
variam de acordo com o grau de colaboração e leniência das empresas com as in-
vestigações. Por isso, analisando essa lei, nota-se que o Brasil está no caminho certo 
da transparência, incentivando a compliance, a colaboração da iniciativa privada 
com as investigações relacionadas a corrupção e a transparências dos entes privados.

Cumpre ressaltar que essa transparência não é aquela que afeta a 
competitividade da empresa, transferindo informações de alto valor para a concor-
rência, mas aquela que promove a segurança, a confiança e credibilidade dos atores 
privados. Afinal, não se pode olvidar a importância da transparência na construção 
da boa governança, das parcerias e das colaborações público-privada.

Enfim, a interpretação, implementação, complementação e integração 
desses valores básicos e, por conseguinte, das mudanças dela decorridas, não podem 
ser meramente simbólicas. Afinal, é fácil proclamar por meio de jargões vazios de 
conteúdo e de exaltações axiológicas, a importância do conteúdo constitucional 
para o ordenamento jurídico e para sociedade, como um todo; mas, no fundo, con-
tinuar a operar com valores, ideais e posições anacrônicas-partenalistas-obscuras. 
Ou seja, deve-se buscar a superação da retórica constitucional, isto é, dos discursos 
vazios de efetivação constitucional, por meio de verdadeiras mudanças na herme-
nêutica e nas linhas de pensamento, dirigindo-se no sentido crítico e pós-positi-
vista, que tem como um dos seus pressupostos teóricos levar em conta não apenas 
elementos teóricos, mas também a prática do Direito, com objetivo de legitimar 
mudanças da realidade.

Posto isso, a busca atual e os novos rumos do Direito e Desenvolvimento 
devem dirigir-se para a concreção da justiça social, seja por meio da concretização 
e efetivação dos direitos e garantias fundamentais, seja mediante colaborações pú-

Emerging Market Multinationals. Disponível em: <http://www.transparency.org/cpi2012/>. Acesso 
em: 29 dez. 2013.
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blico-privadas, seja por meio de mudanças hermenêuticas, seja mediante mudanças 
de legislação, contanto que se tenha como objetivo a garantia de dignidade humana 
para todos. 

No próximo tópico, analisar-se-ão alguns desses aspectos referidos acima, 
ressaltando-se as mudanças e discussões necessárias para o sucesso dos pressupostos 
e dos ideais do desenvolvimento pós-social.

3 NOVOS RUMOS DO DIREITO E DESENVOLVIMENTO

De tudo o que foi exposto, pode-se constatar que a busca atual e os novos 
rumos do Direito e Desenvolvimento e a hermenêutica do pós-positivismo estão 
profundamente imbricados. As novas pesquisas e estudos desses temas deve(ria)m 
buscar não apenas criar técnicas e projetos inovadores, como buscar torná-los mais 
claros, mais transparentes, mais eficazes e mais democráticos.

Nesse sentido, além de empreender uma releitura de temas já discutidos 
pela doutrina, os pressupostos dessa mudança paradigmática orientam-se para um 
Estado subsidiário, que fornece a moldura para que a iniciativa privada consiga 
crescer aliada às nações e a sociedade. Tal crescimento deve ser transparente, meri-
tocrático e justo, de forma que, todos tenham oportunidade para desenvolver suas 
personalidades e, as empresas, suas indústrias. 

A efetivação e concretização constitucional mostra-se fundamental para 
o processo de desenvolvimento nacional, em uma sociedade livre, justa e solidária, 
na qual busca-se erradicar a pobreza, marginalização e discriminação, além reduzir 
as desigualdades sociais e regionais.

Nesse contexto, à luz constitucional, os direitos fundamentais possuem 
como núcleo central e irradiador o princípio da dignidade da pessoa humana, o 
qual foi erigido pela doutrina constitucionalista como o objetivo fundamental de 
toda e qualquer norma jurídica sua efetivação. Consectariamente há uma íntima 
relação entre a efetivação dos direitos fundamentais e a dignidade humana, ten-
do como corolário a dupla efetivação de preceitos fundamentais, isto é, sempre 
quando os direitos fundamentais são respeitados, há também, simultaneamente, 
a concretização da dignidade humana, garantida a todos como fundamento do 
Estado Democrático de Direito.

Esse princípio também serve como critério e fundamento axiológico 
de qualquer interpretação e integração de normas e princípios do ordenamento 
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jurídicos nacionais, possuindo absoluta preferência em qualquer conflito norma-
tivo. Sendo ele uma espécie de “lei geral” para os direitos fundamentais, que são 
derivações da dignidade da pessoa humana 36.

A dimensão e importância do princípio da dignidade humana nos 
ordenamentos jurídicos nacionais lograram grande influência, principalmente, após 
a Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948, na qual se consagraram 
diversos adágios essenciais para um direito humanista, como: o reconhecimento da 
dignidade humana como inerente a todos os membros da família humana; sendo 
todos os direitos, derivados desse princípio, iguais e inalienáveis firmando o funda-
mento da liberdade, da justiça e da paz no mundo; “todos os homens nascem livres 
e iguais em dignidade e direitos”. Além disso, assegura o direito de todos exigirem 
legitimamente a satisfação dos direitos econômicos, sociais e culturais indispensá-
veis, para que, assim, tenha-se uma ordem capaz de tornar plenamente efetivos os 
direitos e as liberdades enunciadas na Declaração, ou seja, assegurava-se o direito ao 
acesso à justiça para que as pessoas pudessem requerer a efetivação dos seus direitos 
em suas respectivas nações.

Com efeito, a passagem do dever ser normativo constitucional para a 
realidade mostra-se essencial para a efetivação dos direitos fundamentais, seja ela 
espontânea ou coercitiva, apenas sendo relevante, sob a ótica jurídica, que seja 
conforme a vontade geral e abstrata do legislador37 Tendo em vista que tão somente 
a sua positivação em assento constitucional não possui utilidade se a sua efetividade 
não é pautada pelo Estado. 

Assim, nota-se que a Constituição e o Direito, como um todo, devem 
buscar sua efetividade no cotidiano do cidadão, isto é, deve ocorrer a concretização 
de sua função social das normas constitucionais38 ou melhor, a materialização, no 
mundo dos fatos, dos preceitos legais39. Dessa forma, o Direito existe para se tornar 
em realidade, a verificação se isto está realmente ocorrendo não pode ser estranha 
ao seu objeto de interesse e de estudo, isto é, a doutrina não pode relegar para um 
segundo plano à eficácia jurídica das normas em estudo40 Afinal, conforme assevera 

36 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 
1998, p. 115.
37 BEDAQUE, J. R. dos S. Direito e Processo: influência do direito material sobre o processo. 5. ed. 
rev. e ampl. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 20.
38 BARROSO, L. R. Interpretação e aplicação da Constituição. São Paulo: Saraiva, 1996, p. 79.
39 Ibid., p. 221.
40 BARROSO, L. R. Interpretação e aplicação da Constituição. São Paulo: Saraiva, 1996, p. 217.
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Sergio Cavalieri Filho, “pior do que não ter leis, é tê-las e não aplicá-las”41 Sendo o 
trabalho dos juristas resgatar e aproveitar ao máximo da efetividade potencial das 
normas de direito fundamental42.

Para tanto, o Estado, como importante promotor do desenvolvimento, 
deve projetar metas e ações efetivas por meio de políticas públicas com intuito de 
efetivar os direitos fundamentais, tais como a criação e aperfeiçoamento de esco-
las, melhoria em equipamentos médicos, e melhor preparo de oficiais das polícias. 
Para que assim ocorra a concretização de normas de acordo com força normativa 
da constituição. As constituições não podem ficar no plano da utopia, enquanto a 
sua força normativa (efetivação) não é vista na realidade, havendo a insinceridade 
constitucional por parte dos constituintes das diversas nações em desenvolvimento.

O Estado, por sua vez, possui como justificativa mais utilizada a teoria 
da reserva do possível, cuja ideia central é que somente pode-se exigir uma presta-
ção do Estado, se for observado a razoabilidade da ação, isto é, o Estado poderia 
deixar de efetivar determinados direitos fundamentais tendo como fundamento 
sua limitação em face as suas condições socioeconômicas e estruturais. Em termos 
mais simplórios, o Estado não estaria efetivando os direitos porque não possui 
verbas para tanto. Por este prisma, Dirley Cunha Junior assevera que “nem a reser-
va do possível, nem a reserva de competência orçamentária do legislador podem ser 
invocados como óbices, no direito brasileiro, ao reconhecimento e à efetivação de 
direitos sociais originários a prestações”43.

Posto isto, é possível, nesse momento, relacionar a concretização desses 
preceitos constitucionais com o desenvolvimento pós-social. Conforme se pode 
notar, os direitos fundamentais e sua efetivação possuem uma relação estreita com 
o cotidiano do cidadão, uma vez que tais normas são pilares da estrutura básica 
da sociedade. Afinal, um país com um sistema educacional eficiente, médicos 
preparados e equipamentos adequados, policiais preparados que, efetivamente, 
proporcionem segurança, no qual seu cidadãos votem de forma livre, direta, se-
creta, periódica e, o atributo mais importante, universal são pressupostos básicos 
de qualquer nação que esteja na trajetória do desenvolvimento pós-social. Sendo 
fundamental a democracia, nessa perspectiva efetivadora, já que esse regime fornece 

41 CAVALIERI FILHO, S. Programa de Sociologia Jurídica. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2000, p. 92.
42  BONIFÁCIO, A. C. O Direito Constitucional Internacional e a proteção dos Direitos Fundamentais. 
Coleção Professor Gilmar Mendes. v. 8. 1. ed. São Paulo: Método, 2008.  p. 122-123.
43 CUNHA JÚNIOR, D. Curso de direito constitucional. Salvador: Juspodivm, 2008, p. 716.
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o ambiente político mais poroso, de forma que favorece este processo dinâmico de 
transformação44.

 Cabe, por fim, registrar a importância de tais efetivações para o proces-
so dinâmico de emancipação social e, consequentemente, do desenvolvimento da 
nação. A moldura (ou alicerce), formada pelos pressupostos expostos acima, são 
fundamentais na promoção da colaboração público-privada. Para que haja abertura 
de empresas, expansão de negócios, aumento de investimentos nacionais e interna-
cionais, e tantos outros elementos básicos para o crescimento econômico, deve-se 
focar na qualificação do potencial humano, na expansão da infraestrutura, na des-
burocratização e na transparência. Senão os empreendedores e as multinacionais 
irão focar seus investimentos em outras nações que, por sua vez, fornecem esses 
elementos basilares para suas atividades.

4 CONSIDERAçÕES FINAIS

Em linhas gerais, o estudo demonstrou a importância de uma releitura 
dos conceitos e ideias do Direito e Desenvolvimento, sob a ótica pós-positivista, de 
sorte que a compreensão retrógrada do direito como mero meio e instrumento de 
repressão social e promover tão somente o desenvolvimento econômico seja aban-
donada em prol de um novo entendimento constitucional, cuja cognição conduz-se 
no sentido de adotar o direito como instrumento de emancipação social e de plena 
realização dos valores humanos, utilizando-se de uma hermenêutica transformado-
ra, plural, emancipadora e humanizadora com objetivo de promover a efetivação 
dos direitos e garantias fundamentais de acordo com a realidade e o contexto local, 
no qual serão aplicadas as decisões jurídicas, ações políticas e projetos das agências 
de desenvolvimento.

O desenvolvimento pós-social, seguindo essa linha, preconiza que o 
dever de efetivar e concretizar os direitos fundamentais deve ser compartilhado 
entre o Estado e a iniciativa privada, de modo que por meio da colaboração 
entre esses dois entes, engendre-se um novo paradigma no modo de governar e 
administrar empresas. Esse paradigma incorpora um modo de gestão, dessa vez, 
mais transparente, pluralista, eficaz, meritocrática, possuindo como foco a justiça 

44 SCHAPIRO, M. G.; TRUBEK, D. M. Redescobrindo o direito e desenvolvimento: experimenta-
lismo, pragmatismo democrático e diálogo horizontal. In: SCHAPIRO, Mario G.; TRUBEK, David 
M. (Org.). Direito e desenvolvimento: um diálogo entre os BRICS. São Paulo: Saraiva, 2012. 
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social de forma que todos possuam oportunidade para desenvolver sua personali-
dade e sua carreira conforme seu projeto de vida.

Observa-se que os objetivos do desenvolvimento (pós-social) e do direito 
convergem em uma orientação comum: a utilização efetivação dos direitos funda-
mentais como modo de atingir os objetivos constitucionais contemporâneos, isto é, 
o desenvolvimento do potencial humano e das nações em prol de um mundo mais 
tolerante, pluralista e justo. Sendo a concretização e efetivação de direitos funda-
mentais uma condição de possibilidade do processo do desenvolvimento. Por fim, 
conclui-se que para albergar os novos ideais da perspectiva pós-positivista mostra 
necessária uma nova concepção do desenvolvimento, que o desenvolvimento pós-
social, cujo aspecto principal é que o desenvolvimento deve ser visto como um 
processo de efetivação e concretização dos direitos e garantias fundamentais, de 
acordo com a realidade e contexto local, de sorte que os Estados e os atores privados 
compartilhem essa responsabilidade com a sociedade, com o objetivo de que todos 
possuam oportunidade para desenvolver seu projeto de vida.
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