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Aprendi que um jovem cristão deixa de ser 

jovem, e há muito não é cristão, quando se 

deixa seduzir por doutrinas ou ideologias que 

pregam o ódio e a violência. [...] Aprendi que 

um jovem começa perigosamente a 

envelhecer, quando se deixa enganar pelo 

princípio, fácil e cômodo, de que “o fim 

justifica os meios”, quando passa a acreditar 

que a única esperança para melhorar a 

sociedade está em promover a luta e o ódio 

entre grupos sociais, na utopia de uma 

sociedade sem classes, que se revela bem cedo 

na criação de novas classes. (JOÃO PAULO 

II, 1980). 



 

RESUMO 

 

 

SILVA, Rogério Amaral. Princípio do Estado Subsidiário. 2009. 103 p. Trabalho de 

Conclusão de Curso (Direito)-Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2009. 

 

 

Princípio do Estado Subsidiário. Doutrina da subsidiariedade como alternativa aos 

paradigmas estatais liberais e marxistas. O princípio passou a ser estudado após a crise de 

ambos os modelos, sobretudo após a crise do Welfare State. Análise da doutrina liberal e 

marxista e seus referenciais teóricos, respectivamente, a ética no pensamento epistemológico 

de Imannuel Kant e a filosofia da práxis marxista. O referencial teórico da doutrina da 

subsidiariedade é a filosofia de Aristóteles e a doutrina social da Igreja Católica Apostólica 

Romana. Esta monografia utiliza o método analítico para estudar cada um desses referenciais 

teóricos e seus pormenores, para, depois, usando o método comparativo, apontar a crise dos 

modelos liberais e marxistas e propor o Estado subsidiário como alternativo. O Estado 

subsidiário estrutura-se num sistema orgânico formado por grupos sociais entre os cidadãos e 

os poderes públicos; os objetivos e o bem comum, nesta sociedade, são decididos pelos 

grupos sociais menores e os indivíduos; a ação governamental e dos grupos maiores consiste 

em fomentar, coordenar, estimular, ajudar e, excepcionalmente, substituir a iniciativa privada 

e dos grupos menores. A característica principal deste Estado é a descentralização, que 

repercute nos planos social, econômico, político e jurídico. O princípio do Estado Subsidiário 

está presente no artigo 3
o
B do Tratado de Maastricht, que instituiu a União Européia. Ao lado 

do qual, estão os princípios da atribuição de competências e de proporcionalidade. 

 

 

Palavras-chave: Princípio de subsidiariedade. Doutrina social da Igreja. Poderes locais. 

Municípios. Tratado de Maastricht. Atribuição de competências. Proporcionalidade. Estado 

Federal. Descentralização. Autonomia. 



 

ABSTRACT 

 

 

Silva, Rogério Amaral. Principle of State subsidiary. 2009. 103 p. Work Completion. 

Conclusion (Right)-Catholic University of Brasília, Brasília, 2009. 

 

 

Principles State subsidiary. Doctrine of subsidiarity as State liberal and marxist paradigms 

alternative. The principle has to be studied after the crisis of both models, especially after the 

crisis of the welfare state. Analysis of the Liberal and Marxist doctrine and its benchmarks 

theoretical, respectively, ethical epistemological thinking of Imannuel Kant and philosophy of 

praxis marxist. The theoretical frame of the doctrine of subsidiarity is the philosophy of 

Aristotle and the social doctrine of Roman Catholic Apostolic Church. This Monograph uses 

the analytical method to study each of these benchmarks theoretical and their details, and then 

using the method of comparison, pointing the crisis of models liberal Marxist and propose the 

State subsidiary as alternative. The State subsidiary structure sound organic formed by social 

groups between citizens and the public authorities; the goals and common in this society, shall 

be decided by minors and the social groups individuals, and Government and the larger 

groups is to promote coordinate, encourage, help and, exceptionally, replace the initiative 

private and smaller groups. The main feature of this State is the decentralization, which 

affects their social, economic, political and legal. The principle of State subsidiary is present 

in article 3
rd

B of the Maastricht Treaty, establishing the European Union. Next, which are the 

principles of allocation of competences and proportionality. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O princípio do Estado subsidiário se refere a um paradigma estatal que se 

afasta dos modelos liberais, nos quais predominaram o pensamento individualista, 

cujos valores se assentam na defesa dos direitos e garantias individuais; e dos 

modelos totalitários, obtidos pela práxis marxista de constantes transformações 

sociais, fruto de processos revolucionários e ideológicos, que culminaram nas 

inúmeras estruturas estatais intervencionistas no século XX. 

A nota distintiva da doutrina da subsidiariedade é a descentralização 

progressiva em todos os planos do ente estatal, assim como o fortalecimento dos 

poderes mais próximos dos cidadãos, a exemplo dos municípios, e uma estrutura 

estatal dividida em corpos sociais intermediários aos indivíduos e os poderes do 

Estado, denominada cadeia de subsidiariedade. 

O funcionamento desta cadeia parte de um dever ético de que os poderes 

públicos e os elementos sociais mais próximos a estes não devem suprimir a 

competência e a iniciativa dos grupos sociais que se situam próximos à base da 

cadeia de realizarem as ações necessárias à promoção do bem comum, se estes 

puderem proceder de forma mais eficiente. 

Assim, a ação subsidiária dos poderes públicos e dos grupos sociais mais ao 

ápice da cadeia se subsidiariedade consiste numa ajuda (em latim ―subsidium‖) 

prestada aos cidadãos e entes sociais mais próximos, e somente far-se-á, quando 

da absoluta incapacidade destes de realizar com sua própria empresa, as medidas 

necessárias para a consecução dos objetivos estabelecidos pela sociedade na qual 

se inserem. Neste contexto, a ação governamental subsidiária se pautará sempre 

por fomentar, coordenar, complementar e, excepcionalmente, substituir a iniciativa 

dos grupos inferiores, naquilo que eles não puderem realizar por seu próprio 

empreendimento. 

Em linhas gerais, com o presente trabalho, visamos à análise da crise dos 

paradigmas estatais modernos, não somente dos liberais e marxistas, cujas gêneses 

ocorreram, respectivamente, na Revolução Francesa, de 1789, e, em 1917, com a 

Revolução Russa; mas também a derrocada do chamado Estado do bem estar 

social ou Welfare State. E como alternativa, propomos o modelo subsidiário viável a 
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sociedade, na qual os cidadãos anseiam por uma maior participação nas decisões a 

serem tomadas para o manejo da coisa pública e delimitação dos objetivos comuns 

a serem atingidos. 

Para consecução dessas metas, elencamos como objetivos específicos da 

pesquisa, a análise, desenvolvida na primeira seção do trabalho monográfico, de 

alguns elementos extraídos de disciplinas cujos objetos estão de alguma forma 

ligada ao fenômeno estatal como a Teoria Geral do Estado, a Ciência e Filosofia 

Políticas, além da Filosofia do Direito. Dentre esses elementos, citamos o bem 

comum, a sociabilidade e a politicidade do ser humano, além dos fatores que 

determinam a unidade nacional, que, de certa forma, contribuem para a 

compreensão da doutrina do Estado subsidiário. 

Na segunda seção, procurou-se discorrer, em linhas sintéticas, os 

desdobramentos históricos do fenômeno estatal, fixando-se como ponto de partida 

uma brevíssima referência ao antigo Estado romano e sua vasta máquina bélica; 

passando pelo Estado medieval, cuja descentralização implicou unidades 

autônomas assentadas no direito privado. Apresentamos, após, as doutrinas liberais, 

marxistas e do chamado Estado do bem estar social e a repercussão destas no 

direito público moderno, sobretudo, as crises que se sucederam. 

A partir da terceira seção, o trabalho especializa-se na temática da doutrina 

da subsidiariedade, iniciando-se pela legitimação da ordem subsidiária, seus 

fundamentos e princípios fundantes ao passo que apresentamos seu principal 

referencial teórico, a saber, o pensamento aristotélico, exposto na primeira seção, e, 

sobretudo, a doutrina social da Igreja inaugurada pela Carta Encíclica Rerum 

Novarum de S. S. Papa Leão XIII, publicada para fazer frente não somente ao abuso 

do poder econômico e seus desmandos na área social, mas também denunciar a 

pseudosolução totalitária para as condições de penúria e indigência, às quais foram 

reduzidos imensos contingentes de cidadãos. 

É apresentada, na quarta seção, a nota distintiva de um Estado moldado no 

princípio da doutrina de subsidiariedade, que é a descentralização estatal. Essa 

característica repercute em todos os seus planos, seja na própria sociedade, quando 

da existência de grupos sociais intermédios, sobretudo, da família, por ser o 

elemento social mais próximo ao indivíduo; na política, ao propor formas 

descentralizadas como o Estado federal e o fortalecimento do corpo político, do qual 

o cidadão participa antes dos demais integrantes do sistema federativo: o município; 



13 

e na atividade financeira, visto que, a doutrina da subsidiariedade prevê a autonomia 

municipal e dos poderes locais, para garantir os recursos necessários à realização 

das tarefas necessárias ao atendimento das demandas sociais e que podem ser por 

eles executados com melhor eficiência. Outro aspecto de extrema importância, 

verificado na descentralização financeira, é participação popular na elaboração do 

orçamento e principalmente na fiscalização mais otimizada dos recursos públicos. A 

excessiva centralização das finanças estatais dificulta a fiscalização das contas 

públicas por parte dos inúmeros órgãos e tribunais de conselho fiscal, 

oportunizando-se a má gestão da atividade financeira e, principalmente, o emprego 

das verbas públicas em desacordo com a sua finalidade legal. 

A pertinência do tema decorre da necessidade de apresentar ao ambiente 

acadêmico-científico e a toda sociedade, uma proposta estatal que fuja aos 

parâmetros existentes nos combalidos modelos liberais, totalitários, nos quais não 

se incluem somente o socialismo, mas também o nazismo alemão e o fascismo 

italiano. A crise econômica deste ano de 2009, iniciada no anterior, também torna 

pertinente o estudo do princípio, visto que a expansão imponderada de crédito 

financeiro determinada por políticas monetárias equivocadas a sustentar o bem estar 

social mostra-nos como os chamados Welfare State são fulminados por crises 

cíclicas. 

Por fim, a presente conjuntura, marcada pela ascensão de inúmeros governos 

de tendências totalitárias em países da América Latina, também nos impulsionou a 

discorrer do assunto. Na última década tem-se apresentado a essas nações a falida 

proposta que permite uma intervenção cada vez maior dos poderes públicos na 

sociedade civil e retira desta a sua competência originária de definir suas prioridades 

e os instrumentos a serem utilizados para a promoção do bem comum. 

Visando uma compreensão cada vez mais ampla do assunto, adotamos como 

metodologia, o método observacional dos fenômenos estatais predominantes nos 

séculos XIX e XX; e também nos socorremos do método comparativo pelo qual 

procuramos estabelecer paralelos entre essas modalidades estatais e a que 

propomos. Admitimos também o método analítico, porquanto foram analisados 

elementos e fundamentos das doutrinas pesquisadas para proceder-se na 

metodologia comparativa. 
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1 ELEMENTOS DE TEORIA GERAL DO ESTADO E FILOSOFIA POLÍTICA 

 

 

Em todas as civilizações ou a qualquer época que possa ser objeto de estudo, 

o homem sempre foi encontrado inserido em algum grupo formado por semelhantes 

seus. (RANELLETTI apud DALLARI, 2008, p. 11). 

Os estudos, no âmbito da ciência moderna e das especulações filosóficas, 

sobre o ser humano sempre o apresentam em alguma das inúmeras estruturas 

sócio-políticas que se desenvolveram sobre a Terra, desde as menores até as 

maiores e mais complexas. 

Onde quer que se observe o homem, seja qual for a época e por mais rude 
e selvagem que possa ser na sua origem, ele sempre é encontrado em 
estado de convivência com os outros. De fato, desde o seu primeiro 
aparecimento sobre a Terra, surge em grupos sociais, inicialmente 
pequenos (a família, o clã, a tribo) e depois maiores (a aldeia, a cidade, o 
estado). (BETIOLI, 2008, p. 3). 
 

A unidade destas estruturas sócio-políticas é mantida por laços de 

parentescos, por aspirações materiais ou metas espirituais estabelecidos pelos 

mesmos indivíduos que as compõem. 

No mundo moderno, o homem, desde que nasce e durante toda a 
existência, faz parte, simultânea ou sucessivamente, de diversas 
instituições ou sociedades, formadas por indivíduos ligados pelo 
parentesco, por interesses materiais ou por objetivos espirituais. Elas têm 
por fim assegurar ao homem o desenvolvimento de suas aptidões físicas, 
morais e intelectuais, e para isso lhe impõem certas normas, sancionadas 
pelo costume, a moral ou a lei. (AZAMBUJA, 2005, p. 1). 
 

A própria perpetuação da espécie humana dependeu da existência do grupo 

social primeiro de toda sociedade: a Família. Por ela, observamos que deste a idade 

tenra, o ser humano já se encontra inserido no ambiente de multiplicidade de 

indivíduos e estabelecendo uma relação de mútua ajuda. Portanto, já neste 

momento repelimos, na explanação do princípio do Estado subsidiário, o 

pensamento moderno do contratualismo, que vigora ser a sociabilidade humana 

uma mera consequência de um acordo de vontades, um contrato1. 

De fato, a Família, seja a romana, islâmica ou do ocidente cristão, 

acompanhou o desenvolvimento das diversas sociedades existentes ou extintas, 

seja cumprindo a sua função procriativa e educativa, como também integrando as 

                                                             
1
 Discorreremos sobre a doutrina contratual na seção 1.2.2.2. 
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estruturas sócio-políticas maiores, conforme o pensamento de Aristóteles que, na 

lição do Professor Alysson Mascaro: 

[...] observava a sociedade e o Estado como uma família ampliada. As 
famílias, núcleos originários de convivência, se somadas, constituíam vilas, 
e estas, cidades, e estas, províncias, estas, Estados. [...] Essa visão, 
orgânica, do Estado como família ampliada ou da família como o Estado 
reduzido, imperou até os modernos. (MASCARO, 2006, p. 32). 
 

1.1 A SOCIABILIDADE HUMANA 

 

A sociabilidade é característica inerente ao ser humano, seja qual for a época 

ou lugar. Por conseguinte, é nos permitido concluir, juntamente com o Professor 

Betioli que: 

O fato indiscutível é que o elemento humano é dado à associação; não há 
para o homem outro ambiente para sua existência, senão o social; o homem 
―existe‖ e ―coexiste‖; para ele, ―viver‖ é ―conviver‖, ―ser com‖. (BETIOLI, 
2008, p. 4). 
 

Mesmo a introspecção psicológica, que analisa o ser humano no seu interior, 

não desprezava os elementos externos ao homem. Que o diga grande literato 

Machado de Assis, da escola realista do século XIX, em sua obra ―Memória 

Póstumas de Brás Cubas‖. 

Nesta, o protagonista da narrativa, Brás Cubas, inicia suas memórias de 

maneira inusitada: Espera a morte para converter-se em ―defunto autor‖ (ASSIS, 

1993, p. 25) e assim poder fazer uma análise de sua personalidade, incluindo a sua 

maior ambição, que demonstrava sua vaidade: A imortalidade. 

Segundo o próprio, ―várias são as formas de atingi-la [a imortalidade]: através 

do casamento e dos filhos, através da política ou através de contribuições 

científicas‖. (ASSIS, 1993, p. 11). 

Notemo-lo, pois, que Brás Cubas, ainda que em sua introspecção psíquica, 

condiciona a sua realização maior, a imortalidade, a elementos constitutivos das 

sociedades em geral: casamento, família e filhos. E ainda a necessidade de se auto-

afirmar perante os homens através de pesquisas científicas e pela atuação política. 

O desgosto do ―defunto autor‖ o flagela pela frustração em não conseguir 

êxito nesta empreitada pela imortalidade. ―Confessa que não foi casado, nem teve 

filhos, não foi político e sua tentativa de registrar seu nome nos anais da ciência 

havia morrido com ele. [...]‖. (ASSIS, 1993, p. 11). 
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O realismo machadiano elaborava personagens cuja análise psicológica os 

encerrava no contexto social. A sociedade e o próprio ego eram objetos da própria 

mente de protagonistas como Brás Cubas. 

Vê-se, assim, que mesmo Machado de Assis, o grande gênio da escola da 

Literatura Realista do século XIX, conjugava, em seus personagens, a introspecção 

psicológica à análise das conjunturas políticas do Brasil marcadas pela transição do 

Império ao período republicano. 

O Brasil também passa por mudanças radicais tanto no campo econômico 
como no político-social, no período compreendido entre 1850 e 1900 
[Período do ápice da escola realista de Machado de Assis]. [...] a Guerra do 
Paraguai (1864/1870) tem como conseqüência [sic] o pensamento 
republicano — O Partido Republicano foi fundado no ano em que essa 
guerra acabou —; a Monarquia vive uma vertiginosa decadência. (NICOLA, 
1993, p. 117). 
 

Como a existência do Estado pressupõe a vida social, as ponderações 

filosóficas acerca desta última preambularam o método da Teoria Geral do Estado. 

Há quem afirme que esta disciplina tenha se iniciado com o pensamento greco-

romano, mas sem a instrumentalidade da ciência moderna: 

Esta disciplina [a Teoria Geral do Estado], como tal, é realmente nova, só 
aparecendo nos fins do século XIX. Entretanto, já na antigüidade greco-
romana se encontram estudos que modernamente estariam no âmbito da 
Teoria Geral do Estado, como ocorre com escritos de, entre outros, Platão, 
Aristóteles e Cícero, aos quais, evidentemente, falta o rigor exigido pelas 
modernas concepções científicas. (DALLARI, 2009, p. 2). 
 

É certo que existe um impulso associativo, que impele o ser humano à vida 

em sociedade; mas, por que o homem tende a viver no meio social, de modo que a 

vida solitária tornar-se-ia uma exceção à regra da existência no ambiente coletivo? 

―Como explicar esse impulso associativo do ser humano?‖ (BETIOLI, 2008, p. 4). 

No estudo da Política – seja ele na sombra da Filosofia, quando assuntada 

sem os rigores da metodologia científica moderna, mas tão somente na sua 

dimensão mais reflexiva com tônus especulativo (Filosofia Política); ou na Teoria 

Geral do Estado, quando estes rigores se fazem presentes exigindo-se um 

compromisso com resultados verificáveis, i.e., científicos – predominaram duas 

correntes doutrinárias, de certo especulativas, acerca da origem deste elemento. 

Os adeptos de uma ou outra corrente se encadeiam conforme a afirmação da 

inclinação natural deste impulso associativo, ou a mera opção do ser humano como 

antecedente a este. 

Tanto a posição favorável à idéia da sociedade natural, fruto da própria 
natureza humana, quanto a que sustenta que a sociedade é, tão-só, a 
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conseqüência [sic] de um ato de escolha, vêm tendo, através dos séculos, 
adeptos respeitáveis, que procuram demonstrar com farta argumentação, o 
acerto de sua posição. (DALLARI, 2009, p. 9). 
 

É por este enfoque que a Teoria Geral do Estado floresceu desde as suas 

primeiras aparições, já na antiguidade greco-romana, até fins do século XIX, quando 

era praticada sob os rigores das modernas concepções científicas. 

Achamos necessárias essas disposições preliminares para o estudo do 

princípio de subsidiariedade, porquanto, como afirma o Professor Baracho (2000, p. 

2) ―Suas origens e significado jurídico [da subsidiariedade] apontam caminhos onde 

são mencionados Aristóteles, o pensamento cristão, a doutrina social da Igreja e as 

Encíclicas‖. 

E, como será visto, no ambiente de oposição entre os adeptos da idéia da 

sociedade natural e aqueles que sustentam ser a sociedade tão somente 

consequência de um ato de escolha; estes caminhos por que passa o princípio de 

subsidiariedade são alocados na primeira sistemática especulativa. 

Como dito, as duas escolas doutrinárias se posicionam perante o impulso que 

impele o ser humano a viver com semelhantes seus: uma afirma que esta propensão 

decorre da natureza humana, sendo intrínseca a ele; outra o assevera como uma 

mera opção feita pelos homens ou produto de um acordo de vontades entre eles. 

E, na lição de Dallari: 

Impõe-se, portanto, que se faça o estudo de ambas as posições e dos 
respectivos argumentos, uma vez que esse é o dado inicial do qual 
dependerão conclusões fundamentais, relativas à posição do indivíduo na 
sociedade e no Estado, com repercussões muito sérias sobre as diretrizes 
a respeito da organização, do funcionamento e da própria existência do 
Estado. (2009, p. 9, grifo nosso). 
 

É o que discorreremos a seguir, pois, como dito acima, ―esse é o dado inicial 

do qual dependerão conclusões fundamentais, relativas à posição do indivíduo na 

sociedade e no Estado‖. 

As teorias acerca da sociabilidade humana repercutirão muito seriamente na 

organização, funcionamento e na própria existência da instituição2 Estado. Torna-se, 

                                                             
2
 Betioli (2008, p. 211) nos apresenta uma noção precisa de instituição partindo-se dos institutos. Por 
institutos, entende o autor: são ―núcleos de normas da mesma natureza, em virtude de uma 
comunhão de fins [...]. Por exemplo: os institutos do penhor, da hipoteca, da falência, do usufruto 
etc.[...]‖. 
As instituições também são núcleos de normas, mas encapsuladas por uma estrutura social: 
―Quando um instituto jurídico corresponde, de maneira mais acentuada, a uma estrutura social que 
não oferece apenas uma configuração jurídica, mas se põe também como realidade distinta, de 
natureza ética, biológica, econômica etc., tal como ocorre com a família, a propriedade, os 
sindicatos etc., costuma-se a empregar a palavra instituição. A não ser por esse prisma de maior 
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portanto, muito pertinente as próximas linhas para o estudo de uma função 

subsidiária do poder central perante a sociedade. 

Vejamos a seguir algumas noções e os desdobramentos históricos da Teoria 

Geral do Estado, a partir do pensamento helênico sobre o impulso associativo 

presente no ser humano. Após encerrar as discussões sobre a sociabilidade 

humana, explanaremos uma segunda característica do homem, decorrente da 

primeira: a politicidade. 

 

1.2 TEORIA GERAL DO ESTADO: SEU MÉTODO, OBJETO E DOUTRINAS 

SOBRE A ORIGEM DA VIDA SOCIAL 

 

Conforme exposto na nota de rodapé anterior, as instituições são núcleos de 

normas de mesma natureza, reunidas em virtude de uma comunhão de fins, assim 

como os institutos jurídicos, mas envolvendo uma ―infra-estrutura associativa‖. 

(REALE, 2007, p. 191). 

Sendo o Estado uma sorte de instituição, ele possui sua dimensão jurídica e 

aspectos não compreendidos pelo Direito, mas em suas ciências auxiliares. 

Portanto, a Teoria Geral do Estado tem por objeto não somente o próprio elemento 

estatal; e a noção proposta por Dallari (2009, p. 2) nos apresenta os seus elementos 

extrajurídicos: 

Fixando-se, em largos traços, a noção de Teoria Geral do Estado, pode-se 
dizer que ela é uma disciplina de síntese, que sistematiza conhecimentos 
jurídicos, filosóficos, sociológicos, políticos, históricos, 
antropológicos, econômicos, psicológicos, valendo-se de tais 
conhecimentos para buscar o aperfeiçoamento do Estado. (grifo nosso) 
 

1.2.1 Método e objeto 

 

É pertinente a concorrência de especializações que o autor faz entre a Teoria 

Geral do Estado e a Ciência Política. Enquanto o objeto daquela ―é o estudo do 

Estado sob todos os aspectos, incluindo a origem, a organização, o funcionamento 

e as finalidades‖, esta ―faz o estudo da organização política e dos comportamentos 

políticos, tratando dessa temática à luz da Teoria Política, sem levar em conta os 

elementos jurídicos.‖ (DALLARI, 2009, p. 6, grifo nosso). 

                                                                                                                                                                                              
objetivação social, envolvendo uma ―infra-estrutura‖ associativa, não vemos como distinguir um 
instituto de uma instituição‖. (REALE, 2007, p. 191, grifo do autor). 



19 

Assim, o Estado pode ser abordado sobre diversas óticas e, de cada ângulo 

focado, apresenta-se como um objeto diverso, segundo o ponto de vista do 

observador. (DALLARI, 2009, p. 6). 

Como o elemento estatal pode ser explorado sob pontos de vista diversos, 

decorre desta pluralidade de aspectos apresentado pelo Estado, a possibilidade de 

se adotar múltiplas metodologias para a Teoria Geral do Estado. 

Conforme o ângulo que esteja sendo enfocado, haverá um método mais 
adequado, utilizando-se a indução para a obtenção de generalizações a 
partir de fatos considerados isoladamente, a dedução, sobretudo para a 
explicação de fatos particulares ou para a fixação de perspectivas, e o 
método analógico para estudos comparativos. (DALLARI, 2009, p. 8, grifo 
do autor). 
 

Independente do método adotado em qualquer momento, as conclusões 

obtidas deverão ser alocadas num quadro de síntese, podendo ocorrer uma 

estrutura coesa de associação de metodologias na qual, e.g., uma conclusão geral, 

a que se chega por indução, sirva de premissa para o método dedutivo que irão 

estudar outros fenômenos ligados ao objeto de pesquisa. 

 

1.2.2 Correntes doutrinárias sobre a origem da vida social 

 

As explicações do impulso associativo do ser humano são ilustradas pela 

oposição entre duas correntes doutrinárias cujo tronco finca raízes no pensamento 

grego, sobretudo, nas reflexões de Platão (428-348 a.C.) e de Aristóteles (384-322 

a.C.). 

Tomando-se como ponto de partida esses dois filósofos, concluiremos que 

seus ditames e oposição de pensamento retumbaram além do período em que 

viveram, atravessando a Idade Média, quando predominou a corrente aristotélica; 

chegando à Idade Moderna, cujos doutrinadores dos chamados Estados Nacionais 

ou Absolutistas socorreram-se dos assertos platônicos. 

A oposição entre Platão e Aristóteles reside na divergência acerca de suas 

respectivas concepções sobre o homem. Assim, as reflexões acerca da vida social 

sucediam às especulações ontológicas do próprio ser humano. 

Analisemos primeiramente a raiz aristotélica que, como dito, enceta o estudo 

do princípio do Estado subsidiário. 
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1.2.2.1 A Sociedade Natural 

 

Em primeiro lugar, Aristóteles idealiza a natureza do ser humano composta de 

corpo e alma e assim o deve considerar em seu perfeito estado, i.e., aquele em que 

pode ser encontrado naturalmente. Para o pensador grego, a não existência de 

corpo e alma nos homens é uma situação anormal, ―devemos observar a natureza 

nos homens que trazem a marca desta [corpo e alma], e não daqueles em que ela 

está alterada ou degradada.‖ (ARISTÓTELES, 2006, p. 61, grifo nosso). 

Avança um pouco mais o seu pensamento ao afirmar o domínio da alma 

sobre o corpo e uma situação viciada quando aquela se submete a este: 

Por conseguinte, devemos considerar o homem em perfeito estado de alma 
e corpo (que é aquele que está em conformidade com a natureza), porque 
nele podemos ver a verdadeira relação entre as duas (alma e corpo). Nos 
homens viciosos ou dispostos ao vício, a alma se submete ao império do 
corpo, porque eles são degradados e organizados, por assim dizer, de uma 
maneira contrária à natureza. [...] É evidente que a obediência do corpo á 
alma, e a submissão dos apetites à razão, é coisa útil e conforme a 
natureza, e a igualdade ou o comando em sentido inverso seriam muito 
prejudiciais a ambas as partes. (2006, p. 61). 
 

Estando o corpo submetido à alma para uma verdadeira condição de virtude, 

e sendo este parte constitutiva e essencial ao ser humano, fica evidente que a 

matéria, de é que composto o homem, padece de limitações e necessidades as 

quais somente podem ser sanadas e compensadas numa situação que não a da 

vida isolada: 

Sozinho ele não pode satisfazer suas próprias necessidades nem realizar 
suas aspirações. É, portanto, a própria natureza que induz o indivíduo a 
associar-se com os outros indivíduos e a organizar-se em uma sociedade. 
Por isso considerava o homem fora da sociedade um bruto ou um deus, 
significando algo inferior ou superior à condição humana. [...]. (BETIOLI, 
2008, p. 4, grifo nosso). 
 

Sem a satisfação das necessidades de sua dimensão corpórea, o homem 

estaria fadado ao vício, por esse mesmo motivo que Aristóteles assevera ser a vida 

solitária um acidente e uma exceção à regra da coletividade. Para o pensador, o 

homem é naturalmente um animal político, ―por conseguinte, mesmo que os homens 

não precisam de ajuda mútua, ainda assim tem o desejo de viver juntos‖. (2008, p. 

122). 
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―Ora, o homem que não consegue viver em sociedade, ou que não necessita 

viver nela porque se basta a si mesmo, não faz parte da Cidade3; por conseguinte, 

deve ser uma besta ou um deus.‖ (ARISTÓTELES, 2006, p. 57). O homem que por 

natureza vivesse isolado seria um ser vil: 

Fica evidente, pois, que Cidade é uma criação da natureza, e que o homem, 
por natureza, é um animal político [isto é, destinado a viver em sociedade], 
e que o homem que, por sua natureza e não por mero acidente, não tivesse 
sua existência na cidade, seria um ser vil, superior ou inferior ao homem. 
Tal indivíduo, segundo Homero, é "um ser sem lar, sem família, sem leis", 
pois tem sede de guerra e, como não é freado por nada, assemelha-se a 
uma ave de rapina. 
[...] 
Ora, o homem que não consegue viver em sociedade, ou que não necessita 
viver nela porque se basta a si mesmo, não faz parte da Cidade; por 
conseguinte, deve ser uma besta ou um deus. (2006, p. 56-57). 
 

Em Roma, no século I a.C., encontramos Cícero asseverando a sociabilidade 

como característica inata e independente de qualquer necessidade do corpo. 

Influenciado por Aristóteles (DALLARI, 2009, p. 10) quanto a existência de um 

impulso associativo natural à condição humana, o pensador romano apenas negava 

as necessidades do corpo como fator de agregação, mas sim uma 

imprescindibilidade inata ao ser: 

A primeira causa da agregação de uns homens a outros é menos uma 
debilidade do que um certo [sic] instinto de sociabilidade em todos inatos; a 
espécie humana não nasceu para o isolamento e para a vida errante, mas 
com uma disposição que, mesmo na abundância de todos os bens, a 
leva a procurar o apoio comum. (CÍCERO apud DALLARI, 2009, p. 10, grifo 
nosso). 

 

Seguindo o pensamento aristotélico, a escolástica, por seu maior expoente, 

São Tomás de Aquino, Doutor da Igreja, em sua Suma Teológica, considera que o 

homem, pela sua natureza, vive em sociedade: ―O homem é, por natureza, animal 

social e político, vivendo em multidão, ainda mais que todos os outros animais, o 

que evidencia pela natural necessidade‖. (AQUINO apud BETIOLI, 2008, p. 4). 

Deste modo, a sociedade política, a polis ou a Cidade, deriva diretamente das 

necessidades intrínsecas à natureza do ser humano. Na esteira de Aristóteles, o 

filósofo medieval também considera a vida solitária um acidente classificado numa 

das três hipóteses (AQUINO apud BETIOLI, 2008, p. 4): mala fortuna, quando por 

                                                             
3
 Aristóteles coloca a Cidade no sentido da sociedade política, polis grega, que eram Cidades-
Estados constituintes da Civilização Grega. ―Toda Cidade é um tipo de associação [...]; a sociedade 
política [pólis], a mais alta dentre todas as associações, a que abarca todas as outras [...].‖ (2006, p. 
53). A Cidade, na acepção do filósofo grego, toma uma configuração orgânica; dentre suas 
associações constituintes está a aldeia que é o conjunto de famílias (oikia), sendo esta formada 
pela ligação entre o homem e a mulher ou entre o senhor e o escravo (2006, p. 55). 
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um evento desditoso o indivíduo entra em retiro, e. g., o náufrago que passa a viver 

isoladamente numa ilha, longe da civilização4; corruptio naturae, quando da 

demência da pessoa, desprovida da capacidade de juízo, isola-se do mundo; e por 

fim, a excellentia naturae, circunstância na qual um indivíduo de notável virtude e 

grande espiritualidade recolhe-se para comunhão e contemplação da divindade. 

Dentre alguns autores modernos que se filiam a esta corrente de 

pensamento, no século XX, encontramos Oreste Ranelletti que, citado pelo 

Professor Dallari, parte de premissas colhidas na observação da realidade. 

Diz ele que, ―onde quer que se observe o homem, seja qual for a época, 

mesmo nas mais remotas a que se possa volver, o homem sempre é encontrado em 

estado de convivência e combinação com os outros [...].‖ (RANELLETTI apud 

DALLARI, 2008, p. 11). 

Em suma, só na convivência e com a cooperação dos semelhantes o 
homem pode beneficiar-se das energias, dos conhecimentos, da produção e 
da experiência dos outros, acumuladas através de gerações, obtendo assim 
os meios necessários para que possa atingir os fins de sua existência, 
desenvolvendo todo o seu potencial de aperfeiçoamento, no campo 
intelectual, moral ou técnico. (2008, p. 11). 
 

1.2.2.2 A Sociedade Contratual e os Contratualistas 

 

Divergindo de seu contemporâneo, Platão enxergava o homem 

essencialmente alma. Nesta condição metafísica de seu ser, a perfeição e a 

felicidade humana estão ligadas às necessidades da alma de contemplação das 

ideias, ―que povoam um mundo denominado metaforicamente por ele [Platão] lugar 

celeste (topos uranos).‖ (BETIOLI, 2008, p. 4). 

Nesta atividade, se exclui a mútua dependência humana da qual decorre a 

exigência da vida social, porque nesta atividade contemplativa, o homem com sua 

alma se basta não necessitando de seus semelhantes. 

Sendo basicamente alma, a existência do corpo é um fenômeno contingente. 

O aprisionamento da alma no corpo é devido a uma grande culpa, que a fez perder 

sua condição de absoluta espiritualidade, assim o exílio de seu espírito no mundo 

                                                             
4
 No filme ―Náufrago‖ (2000), o protagonista Chuck Noland, interpretado pelo ator Tom Hanks, passa 
quatro anos isolado numa ilha oceânica após um acidente aéreo, quando de serviço pela empresa 
FedEx. Neste período de retiro, o personagem ameniza os efeitos da solidão adotando para si o 
companheiro ―Wilson‖, uma bola de vôlei que, com ele, resta à queda e estabelece uma espécie de 
amizade. 
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material é consequência da pena a ser cumprida na Terra para expiação de seus 

pecados. 

Agora o corpo comporta toda uma série de necessidades que podem ser 
satisfeitas apenas com a ajuda dos outros. A sociabilidade é, portanto, uma 
conseqüência [sic] da corporeidade, e dura apenas enquanto as almas 
estiverem ligadas ao corpo. (BETIOLI, 2008, p. 4). 
 

No período de transição entre as Idades Média e Moderna, muitos filósofos 

aderiram à interpretação de Platão para explicação do chamado impulso associativo 

do homem. 

Conhecidos como contratualistas, esses pensadores admitiam que a 

sociedade fosse tão somente consequência de um acordo de vontades, i.e., um 

contrato celebrado entre os homens. 

Muitos foram os pensadores que aderiram a esta corrente de pensamento e 

todos eles convergem para a premissa de que a sociabilidade é decorrência da 

vontade humana, de modo que a sociedade pode ser desfeita segundo suas 

conveniências. 

Betioli (2008, p. 5) nos traz uma lista com ―Spinoza, Hobbes, Locke, Leibnitz, 

Vico e Rousseau‖, mas destaca Thomas Hobbes e Jean-Jacques Rousseau para 

ilustrar algumas conclusões desencontradas acerca do homem natural, que vem a 

ser o homem em seu estado anterior à organização social, o ―estado de natureza‖. 

Thomas Hobbes (1588-1679) defendia que o homem é um ser mau e anti-

social por natureza, e encara seus semelhantes como um concorrente a ser 

dominado. O Professor Betioli (2008, p. 5) utiliza o termo ―concorrente‖ para definir 

este estado de animosidade, todavia, preferimos a palavra ‗inimigo‘, tendo em vista 

que ―[...] A consequência dessa disputa dos homens entre si teria gerado um 

permanente estado de guerra nas comunidades primitivas [...]‖. 

Para dar termo a este estado inicial beligerante, os homens firmaram um 

contrato pelo qual cada um cede parcela de seu poder de governar-se a um terceiro 

elemento, o Estado, capaz de pacificar a vida social e por fim às desordens. 

Opondo-se a Hobbes, Jean-Jacques Rousseau em sua obra mais conhecida, 

―O Contrato Social‖, afirma que o homem em seu estado de natureza é encontrado 

essencialmente bom e livre. A causa conflitos e guerras encontram raiz no 

aparecimento da propriedade privada. 

A solução propugnada por Rosseau é a criação de um Estado que se guie 

somente pela ―vontade geral‖ (Volonté Générale) e não pela vontade de um, de 
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alguns ou da maioria dos indivíduos, que são movidas pelos interesses particulares. 

―Dessa forma, sempre reinarão só os interesses de todos, que assim se sentirão 

livre, satisfeitos e em paz.‖ (BETIOLI, 2008, p. 6). 

O contrato social é o instrumento pelo qual se configura a estrutura e os 

princípios desta sociedade. É por ele que se opera a transferência ao Estado da sua 

pessoa e de todos os seus direitos; ―mas como o Estado é composto de todos, todos 

se dando a todos, todos permanecem livre e senhores de si e de suas coisas, dão 

os direitos naturais, que são devolvidos como direitos civis‖ (BETIOLI, 2008, p. 6). 

Como visto, no ambiente de oposição doutrinária entre os adeptos da origem 

natural da sociedade e aqueles que defendem a vida social como consequência da 

vontade do homem, a sociabilidade é elemento presente em qualquer um dos 

pensamentos. 

O homem vive em sociedade, não importando a corrente de pensamento, e, 

ao lado da sociabilidade, o ser humano é dotado de outra característica, a qual 

achamos mister para a compreensão do princípio do Estado subsidiário, trata-se da 

politicidade, definida por Battista Bodin (apud Betioli, 2008, p. 3) como ―o conjunto de 

relações que o indivíduo mantêm com os outros, enquanto faz parte de um grupo 

social‖. 

Nas linhas que se seguem, veremos como a politicidade determina a forma de 

organização da sociedade. A sociedade é formada pelos homens para suprir as 

necessidades comuns dos indivíduos, assim, estrutura-se, conforme as aspirações e 

diretrizes destes. 

 

1.3 FILOSOFIA POLÍTICA: A POLITICIDADE E O BEM COMUM COMO 

ELEMENTO LEGITIMADOR DO PODER 

 

Como dito, o homem tem por traço fundamental a tendência a viver em 

sociedade, o que faz da convivência uma necessidade essencial. 

Concomitante a esse impulso associativo, cada ser humano é livre, possui 

suas aptidões, conhecimentos, convicções, preferências, que estabelecem sua 

individualidade, de modo que podemos afirmar não existirem duas pessoas 

absolutamente iguais. 

A multiplicidade de indivíduos, como primeira característica da sociedade 

(BETIOLI, 2008, p. 7), implica o relacionamento interpessoal nas entranhas desta. 
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Não se pode conceber a vida social como uma floresta em que as árvores iniciam e 

terminam seu ciclo biológico num mesmo local dentro da flora sem, aparentemente, 

manter qualquer tipo de comunicação entre si. 

Dizemos aparentemente, porque sob aspectos biológicos, podem ser 

admitidas dependências mútuas entre os indivíduos de uma população de árvores, 

mas, diferentemente do homem, encontramos vegetais em vida isolada. Não há 

exceções para o ser humano, a vida isolada é um acidente, ele naturalmente precisa 

de seus semelhantes. 

 

1.3.1 A politicidade humana e a Política 

 

Como o ser humano necessita da vida social para a ajuda mútua na 

satisfação de suas necessidades, eis que o contato entre os semelhantes determina 

mais duas das três características das sociedades apresentada por Betioli (2008, p. 

7), além da multiplicidade de indivíduos: a interação e a previsão de comportamento; 

sendo a primeira o conjunto de ―ações recíprocas, de forma que à ação de uns 

correspondam ações correlatas de outros, dentro de uma estrutura bem definida‖; e 

a segunda, pressuposto da interação, ―uma previsão de comportamento, ou de 

reações ao comportamento dos outros. [...] Cada um age orientando-se pelo 

provável comportamento do outro.‖ 

Deste modo, uma sociedade com tais características nos leva a concluir que 

os indivíduos que a compõem possuem como nota essencial a politicidade. Assim a 

politicidade é decorrente da sociabilidade, necessária como complemento ás 

limitações do homem tomado isoladamente. 

Portanto, se o homem naturalmente procura viver em grupos com 

semelhantes seus, então, necessariamente, ele tende a criar vínculos de mútua 

dependência com os demais indivíduos da sociedade. 

Podemos asseverar, como faz o Professor Dallari em sua Teoria Geral do 

Estado, que a vida em sociedade traz vantagens para o próprio homem, mas traz 

em seu bojo uma série de limitações e restrições: 

A vida em sociedade traz evidentes benefícios ao homem mas [sic], por 
outro lado, favorece a criação de uma série de limitações que, em certos 
momentos e em determinados lugares, são de tal modo numerosas e 
freqüentes [...] que chegam a afetar seriamente a própria liberdade humana. 
E, apesar disso, o homem continua vivendo em sociedade. Como se explica 
este fato? (DALLARI, 2009, p. 9). 



26 

 

Continua ainda o insigne doutrinador no prefácio ao Curso de Filosofia 

Política de Eduardo Bittar: 

A coexistência necessária desses dois fatores – o impulso associativo e a 
individualidade diferenciada [i.e. liberdade individual] – cria uma 
possibilidade permanente de conflitos, que podem ser harmonizados e 
convertidos em fatores positivos, estimulando o dinamismo e a criatividade, 
se forem estabelecidas regras justas e eficazes para disciplinar a 
convivência. (DALLARI. In: BITTAR, 2008, PREFÁCIO) 
 

Na existência real e inevitável do encontro de interesses interindividuais, 

alguns paralelos, outros opostos entre si, cabe à Política a tarefa de delimitação das 

metas sociais, a instituição de prioridades e a escolha dos instrumentos para 

alcançar tais metas (DALLARI. In: BITTAR, 2008, PREFÁCIO). 

A Política Econômica, e.g., é a aplicação da tarefa política aos problemas 

econômicos fundamentais5 levantados pela própria definição de Economia, a qual 

consiste na: 

Ciência social que estuda como o indivíduo e a sociedade decidem 
(escolhem) empregar recursos produtivos escassos na produção de bens e 
serviços, de modo a distribuí-los entre as várias pessoas e grupos da 
sociedade, a fim de satisfazer as necessidades humanas. 
(VASCONCELOS, ENRIQUEZ GARCIA, 2008, p. 2, grifo nosso). 

 

Por conseguinte, pode-se enxergar a convergência entre a tarefa da Política e 

o exercício do poder, i.e., somente o titular de Poder pode delimitar metas sociais, 

instituir prioridades e escolher os instrumentos para atingir tais metas. 

Titular, ou titulares do poder, visto que ―A dimensão da atuação política é 

exatamente aquela em que se projeta o encontro entre as formas de se conceber o 

espaço de decisão sobre o que é comum‖ (BITTAR, 2008, p. 6), i.e., além da missão 

da Política, ressaltamos que em seu ambiente são jungidos os indivíduos e 

segmentos sociais, cada qual com suas diferenças, necessidades e formas de 

concepção da melhor maneira de tomar as decisões acerca da ―res publica”, daquilo 

que é comum. Neste sentido: 

A forma de organização do Estado aparece normalmente como uma função 
do desenvolvimento das sociedades. As instituições não podem deixar de 
acompanhar a actividade [sic] econômica e social, a reestruturação contínua 
dos modos de vida e a reformulação do mundo das representações. [...] O 
mundo contemporâneo é, de modo especial, caracterizado por modalidades 

                                                             
5
 A Economia como ciência positiva descreve o comportamento dos indivíduos e da sociedade frente 
a esses problemas econômicos fundamentais ilustrados pelas questões ―O quê e quanto produzir? 
Como produzir? Para quem produzir?‖ (VASCONCELOS; ENRIQUEZ GARCIA, 2008, p. 3). Assim 
as respostas a essas questões ensejam uma tarefa política, de fixar objetivos, prioridades e 
instrumentos, restrito à atividade econômica de produção de bens e serviços. Eis, portanto, o 
sentido do termo ―Política Econômica‖. 
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plurais de vivência social e política. (FERNANDES. In: AMARAL, 2002, 
PREFÁCIO). 

 

Assim, da supracitada dimensão da atuação política decorre a forma de 

organização do Estado e, segundo BITTAR (2008, p. 4), ―[...] deve-se dizer que a 

filosofia política pode ser abordada sob quatro dimensões diferentes, não se 

podendo a ela atribuir uma significação única e unívoca: [...]‖. A segunda enumerada 

pelo doutrinador, a que é pertinente ao que foi dito, é a dimensão das reflexões 

acerca da: 

Filosofia política, como procura do critério de legitimidade do poder, tendo 
em vista as especulações que se nortearam pelos esforços de busca e 
descrição dos critérios que definem a forma de legitimar a atuação do 
Estado [...]. (BITTAR, 2008, p. 4). 
 

1.3.2 O bem comum e a legitimação do poder 

 

As especulações filosóficas e os referenciais teóricos sobre as quais o 

princípio do Estado subsidiário encontra suporte, notadamente ―[...] os caminhos 

onde são mencionados Aristóteles, o pensamento Cristão [destaque para São 

Tomás de Aquino], a doutrina social da Igreja e as Encíclicas‖ (BARACHO, 2000, p. 

2); ensinam-nos que a legitimidade do poder está depositada na consecução do bem 

comum, sendo este, na pena de S. S. Papa João XXIII em sua Carta Encíclica 

Pacem in Terris um ―[...] conjunto de todas as condições de vida social que 

consintam e favoreçam o desenvolvimento integral da personalidade humana.‖ 

(2004, p. 339). 

Os clássicos também pontuaram o bem comum como o elemento legitimador 

de uma ordem política. É o que nos ensina Aristóteles, em seu tratado sobre a Pólis: 

[...] Em primeiro lugar, devemos examinar quais são as formas correta [sic] 
de constituição, pois quando elas forem determinadas, seus desvios ficarão 
aparentes. As palavras ―constituição‖ e ―governo‖ têm o mesmo sentido, e o 
governo, que é a suprema autoridade na Cidade, tem de estar, ou nas mãos 
de um, ou nas de uns poucos, ou nas de muitos. Por conseguinte, as 
formas corretas de constituição são aquelas nas quais uma única pessoa, 
umas poucas pessoas ou muitas pessoas governam visando ao interesse 
comum [i.e., o bem comum]; enquanto os governos que têm em vista o 
interesse privado, seja de um, seja de uns poucos, seja de muitos, são 
desvios de constituição corretas [sic], pois os membros da Cidade, se eles 
são verdadeiramente cidadãos, devem participar da vantagem comum. 
(2006, p. 124, grifo nosso). 
 

Aristóteles consentia com as variadas formas de governo, ainda que nas 

mãos de um, que ele chamava de monarquia; ou de poucos, na sua ótica, os 
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melhores, o qual denominava aristocracia, desde que fundeados no interesse 

comum, do contrário tornar-se-iam desvios de constituições corretas: 

Das formas de governo em que um só governa chamamos a que visa ao 
bem comum de monarquia; das que governam uns poucos, os melhores 
homens, visando ao bem comum, chamamos de aristocracia; e quando uma 
grande parte dos cidadãos administra a Cidade, tendo em mira o bem 
comum, o governo é chamado por um nome genérico, ―constituição‖, que é 
um nome comum a todas as outras. [...] 
Das formas de constituição acima mencionadas, os desvios são: da 
monarquia, a tirania; da aristocracia, a oligarquia; do governo constitucional, 
a democracia. Com efeito, a tirania é uma espécie de monarquia em que 
apenas se visa ao interesse do monarca; a oligarquia é o governo no qual 
apenas se considera os interesses dos ricos; a democracia é o governo no 
qual se tem em mira apenas o interesse da massa, e nenhuma dessas 
formas governa para o interesse de toda a sociedade. (2006, p. 124). 
 

Estas são as chamadas formas puras de governo ensinadas por Aristóteles e 

adotadas por São Tomás de Aquino. É preciso salientar que utilizamos essas três 

palavras na linguagem filosófica, como o faz o Jornalista e Escritor Armando 

Alexandre dos Santos, e não no sentido corrente moderno. ―Por outro lado, é preciso 

dizer que, na prática, essas formas simples muito raramente se realizam; o mais das 

vezes elas existem combinadamente, constituindo formas mistas de governo‖. 

(1992, p. 85, grifo do autor). 

 

1.4 DA SOCIEDADE, À NAÇÃO E AO ESTADO 

 

Nas palavras de Maluf (2008, p. 15), Nação e Estado são realidades distintas 

e inconfundíveis. Enquanto Nação é uma realidade sociológica, cujo conceito 

essencialmente situa-se no âmbito subjetivo; Estado, uma realidade jurídica, é 

necessariamente um conceito de ordem objetiva. 

Há ocorrência de uma nação, quando encontramos homens reunidos numa 

sociedade natural os quais possuem em comum o território, a origem, os costumes, 

o idioma e a consciência social. Assim, entrariam na formação nacional fatores 

naturais, como território, unidade étnica e idioma; históricos: tradições costumes, 

religião e leis; e psicológicos como as aspirações comuns, consciência nacional, etc. 

(MANCINI apud MALUF, 2008, p. 15).6 

                                                             
6
 Definição de Nação por Mancini: “una società naturali di uomini, da unitá di territorio, di origine, di 
costumi e di lingua, conformata di vita e di conscienza sociale”. Não listamos a formatação de vida 
em comum (conformata di vita), porque, a nosso ver, os fatores de unidade nacional citados e uma 
consciência social destes já demonstram a vivência em comum. 
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A Nação é anterior ao Estado e pode ser definida como a substância deste. 

Nas palavras de Clóvis Beviláqua, o Estado é consequência da ação combinada de 

certos instintos naturais;7 é um ―Estado em potência‖ na doutrina de Miguel Reale. 

(MALUF, 2008, p. 16). 

É possível a existência da Nação sem o Estado e a distinção entre as duas 

realidades se acentua quando enxergamos na história exemplos de nações reunidas 

num Estado,8 assim como uma nação dividida em vários Estados9, mas após as 

unificações alemã e italiana, prevaleceu o princípio no direito internacional moderno 

de que ―cada Nação deve constituir um Estado próprio‖. (MALUF, 2008, p. 17). 

Assim, afirmamos, na esteira de Queiroz Lima (apud MALUF, 2008, p. 18), 

que ―O Estado é a Nação politicamente organizada‖. Seus elementos constitutivos 

seriam a população, o território e o governo10 soberano.11 (MALUF, 2008, p. 23). 

Arriscamos a dizer que o Estado é a positivação jurídica da estrutura política 

na Nação. O próprio Estado subsidiário possui uma configuração própria com corpos 

sociais intermediários, tendo no cume desta estrutura um poder central com atuação 

nos moldes do princípio do Estado Subsidiário. 

Como método comparativo, veremos os desdobramentos históricos do poder 

estatal a partir do Estado liberal oriundo da Revolução Francesa de 1789 passando 

pelo Estado social, sobretudo na sua forma mais extremada de atuação dos poderes 

públicos frente a sociedade civil, o Socialismo, o qual culminou na revolução russa 

de 1917, inclusive seus respectivos referenciais teóricos, para, por fim, discorrer 

sobre o princípio do Estado subsidiário. 

                                                             
7
 O doutrinador não lista quais seriam esses instintos naturais que levariam os homens em sociedade 
a constituir um Estado, mas é certo que o Estado contribui para consecução dos objetivos de uma 
nação, o que leva a sociedade a naturalmente constituí-lo. 

8
 Áustria e Hungria são nações distintas, mas, formaram por muito tempo, um Estado chamado 
Áustria-Hungria. 

9
 A Nação italiana era formada por vários Estados (Roma, Veneza, Piemonte, etc.) até ser unificada 
em 1870. Assim se deu com a Alemanha até a unificação por Bismarck. Em ambos os casos 
encontram-se resquícios da descentralização feudal (ver na seção 2.1). 

10
 É comum referir-se aos poderes públicos estatais com o termo Estado; todavia, para melhor 
objetividade e entendimento da doutrina da subsidiariedade, em algumas passagens, daremos 
preferência à expressão ―poderes públicos‖, ou equivalente a este, para as referências ao governo 
estatal, visto que esta doutrina rejeita a concepção de que Estado e sociedade civil se confrontem 
ou se identifiquem (TORRES, 2001, p. 121). 

11
 Para o jurista, ―Soberania é uma autoridade superior que não pode ser limitada por nenhum outro 
poder‖ (MALUF, 2008, p. 29). No entendimento deste, não existe Estado perfeito sem soberania, 
assim, ele reduz países como Canadá e Austrália à classificação de ―Colônias Autônomas‖, por se 
subordinarem à Coroa Britânica. 
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2 OS DESDOBRAMENTOS HISTÓRICOS DO PODER ESTATAL MODERNO 

 

 

Apesar do título desta seção centralizar os estudos acerca dos 

desdobramentos históricos do poder estatal nos tempos modernos, achamos mister 

fazer referência às configurações do Estado cujo direito muito legou ao ocidente. 

O império romano foi um dos últimos grandes impérios da antiguidade. A 

falência de sua máquina bélico-estatal e, por conseguinte, o esfacelamento de seu 

território marcou o fim da Idade Antiga e início da Idade Média. Os povos invasores, 

os bárbaros, construíram sob suas ruínas uma nova ordem estatal, segundo o estilo 

germânico-oriental. (MALUF, 2008, p. 115). 

O traço principal do Estado romano, e que foi destruído pelos bárbaros, 

notadamente os povos germânicos, é a base publicística do direito sobre o qual as 

instituições político-administrativas romanas se assentavam. 

Efetivamente, possuíam os germânicos uma cultura política mais sadia, 
embora rudimentar, pois se baseava no respeito aos princípios de direito 
natural, na dignidade do homem, na liberdade individual, na inviolabilidade 
da família e no direito de livre associação. Os germânicos desconheciam o 
conceito de personalidade do Estado, e, assim, todas as situações eram 
encaradas e solucionadas como relações de ordem individual, no plano do 
direito natural. (MALUF, 2008, p. 115) 
 

2.1 O ESTADO FEUDAL E SUA DESCENTRALIZAÇÃO EM GOVERNOS 

PRIVADOS 

 

Tempos depois, ainda na Idade Média, o Estado ressurge, mas na forma dos 

feudos, cuja característica principal, a descentralização administrativa, marcou 

notavelmente o Estado medieval. 

Tal era o grau de descentralização no estado medieval, que prevalecia em 

cada unidade autônoma (condados, ducados, baronias, todas cedidas por 

vassalagem ou sucessão causa mortis) uma administração cujo titular a exercia 

sobre um conceito de direito privado. 

A economia medieval era essencialmente agrária, a posse de terras era a 

medida da riqueza e o comércio monetário havia se recolhido a uma insignificância, 

de modo que predominava as trocas de produtos agrícolas sem a existência das 

práticas monetárias de cunho nitidamente capitalista. 
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2.2 O ESTADO ABSOLUTISTA: RETORNO À BASE DE DIREITO PÚBLICO 

 

A restauração do Estado sobre a base do direito público marcou o início da 

Idade Moderna, quando fervilharam as idéias dos chamados filósofos racionalistas, a 

exemplo de Rousseau, cujas doutrinas justificaram a formação de numa nova ordem 

estatal fundada nas Monarquias Absolutistas. Era a personificação do Estado na 

figura no monarca representada pela frase ―l’État c’est moi‖ ou ―O Estado sou eu‖ do 

Rei francês Luis XIV. (MALUF, 2008, p. 129). 

A classe burguesa, cujas atividades, em 1500, resumiam-se a negócios locais 

(PAULA, 2007, p. 168), demanda pela remoção dos entraves feudais que 

representavam um obstáculo às suas atividades, como as diferenças de costumes, 

leis, jurisprudências entre os inúmeros feudos. 

Luiz XI, Rei da França no século XV, foi o primeiro expoente deste regime. 

Durante sua regência, os feudos foram anexados à coroa, a nobreza foi subjugada e 

uma violenta política de unificação e centralização foi posta em prática. (MALUF, 

2008, p. 123). 

O controle social exercido pelo Estado12 na seara econômica marca as 

práticas mercantilistas; segundo estas, a ―ação estatal fixou-se na obtenção de 

riquezas e na criação de condições legais suscetíveis de promover a riqueza 

econômica.‖ (PAULA, 2007, p. 443). 

 

2.3 OS PARADIGMAS ESTATAIS MODERNOS 

 

Faremos uma exposição dos dois principais representantes dos paradigmas 

estatais modernos, para, ao final desta seção encerraremos a explanação da 

problemática da crise do Estado moderno, e concluir, como o faz o Professor 

Baracho que ―O novo projeto de sociedade contemporânea deve afastar-se dos 

mitos ultrapassados, de decadentes formas ideológicas da direita e da esquerda.‖. 

(2000, p. 5, grifo do autor). 

                                                             
12

 Embora termos rejeitado, na seção anterior, a confusão corrente entre Estado e poderes públicos, 
o uso de expressões como ―controle social pelo Estado‖ ou ―ação estatal‖ como ação do governo é 
proposital e reflexo da própria confusão feita entre Estado e governo na vigência do Absolutismo. 
Não nos esqueçamos da indistinção que o Rei Luis XIV fazia entre governo e o próprio Estado, 
chegando a identificá-lo com a sua própria pessoa (―l‘État c‘est moi‖). 
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O Estado subsidiário, cujos conceitos principiológicos ficam raízes no 

pensamento aristotélico, na Escolástica de São Tomás de Aquino e na doutrina 

social da Igreja, aparece no cenário mundial marcado pela falência do Estado Liberal 

e do Estado Social, tendo como destaque, para este último, o ocaso das repúblicas 

socialistas soviéticas e do leste europeu, além dos chamados Estados de Bem-Estar 

Social. 

O princípio de subsidiariedade, apesar de ter sido elaborado há muito 
tempo, somente nos nossos dias passou a ser objeto de várias indagações, 
tendo em vista a crise do Estado Liberal e do Estado Protecionista ou 
Socialista. Para muitos trata-se [sic] de uma engenharia constitucional para 
a configuração de uma nova tipologia de Estado, que passou a ser 
denominada de Estado Subsidiário. Para outros poderia ser uma 
reengenharia do Estado que objetivasse fugir aos parâmetros do liberalismo 
econômico e do socialismo estatal. (Baracho, 2000, Orelha da capa). 
 

Sobretudo no período posterior ao esfacelamento da União das Repúblicas 

Socialistas Soviéticas e à queda do Muro de Berlim, o princípio da subsidiariedade 

vem alçando tal relevância, de modo que o Tratado de Maastricht de instituição da 

União Européia13, bloco no qual estão inseridos alguns dos países do leste europeu, 

adota o princípio em seu texto legislativo. 

 

2.3.1 O Estado Liberal após a Revolução Francesa e o Estado de Direito 

 

Mitigado o paradigma feudal, a classe burguesa, que no final da Idade Média 

fora adepta do fortalecimento dos Estados Absolutistas, passa enxergar nestes os 

obstáculos a serem removidos para ampliação de seus negócios da escala local 

para a mundial. Para a burguesia se consolidar como a classe geradora de riquezas 

substituindo a ação estatal (premissa do mercantilismo), era preciso restringir a ação 

do Estado frente à sociedade civil. 

Surge a doutrina do Liberalismo surgido na Inglaterra do século XVII, que 

representou uma reação ao poder absolutista. Este, na Inglaterra, encontrou forte 

oposição a suas diretrizes centralizadoras. O germe do liberalismo inglês atravessa 

o estreito de pas-de-calais e, a partir da Revolução Francesa, de 1789, espalha-se 

por todo o continente europeu levado pelas guerras napoleônicas. 

                                                             
13

 O princípio da subsidiariedade está expresso no artigo 3
o
B do Tratado da União Europeia assinado 

na cidade de Maastricht nos Países Baixos (c.f. seção 4.2.1). Os Chefes de Estado signatários 
ainda declaram-no como princípio geral de integração no preâmbulo e no Título I do tratado. 
(UNIÃO EUROPÉIA, 2007). 
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No ensinamento de Silvia Faber Torres (2001, p. 44) é possível extrair a 

liberdade, concebida como direito natural e pré-estatal, dos diversos campos por que 

se manifesta, entre os quais o jurídico, com a legalidade dos direitos humanos 

garantidos, no pensamento alemão, pelo Estado de Direito (Rechtsstaat) em 

oposição ao Estado de Polícia14 (Polizeistaat); o político, com base no direito ao 

governo representativo; e o econômico, alicerçados, na economia clássica, cujos 

pressupostos são a crença no mercado, a defesa da propriedade privada e do lucro, 

livre empresa e iniciativa. 

Depositava-se imensa confiança na livre concorrência, julgada capaz de 
resolver, automaticamente, todos os problemas sociais. Tinha-se a idéia 
[sic], em uma palavra, que o valor supremo da livre competição ―levaria a 
um mundo quase newtoniano de equilíbrio social‖. (TORRES, 2001, p. 47). 
 

O referencial teórico do Estado de Direito finca raízes na oposição entre o 

individualismo e absolutismo do monarca e desenvolve-se num processo de 

depuração conceitual que se completa na filosofia de Kant. (PAULA, 2007, p. 443). 

As repercussões epistemológicas de Immanuel Kant (1724-1804) determinam certas 

repercussões nos estados liberais europeus advindos da Revolução Francesa. 

 

2.3.1.1 A Ética na Epistemologia15 de Immanuel Kant 

 

Conforme nos ensina o Professor Mascaro (2006, p. 54), a teoria do 

conhecimento de Kant fundamenta-se na fenomenologia em detrimento do 

empirismo de David Hume. Aquele admitia a existência do conhecimento empírico, 

todavia, fenomenologicamente, o sujeito não conhece o ser em si mesmo pela mera 

percepção. Para Kant, a experiência apenas mostra o objeto cognoscível aos 

sentidos do sujeito. 

Para não cair no relativismo de um conhecimento oriundo da percepção 

fenomenológica subjetiva, Kant valer-se-á de certas estruturas a priori do 

entendimento, que são universais, i.e., o homem as possui necessariamente. 

                                                             
14

 Conforme Norberto Bobbio (2007, p. 409), em seu Dicionário de Política, a expressão surge no 
século XIX do pensamento daqueles historiadores constitucionais alemães compromissados com o 
ideal libertário-burguês que o contrapunham ao Estado de Direito. 

15
 No ensinamento do existencialista Nicola Abbagnano (2007, p. 392), trata-se de ―termo de origem 
grega que apresenta duas acepções de fundo.‖ Num sentido de gnosiologia ou de teoria do 
conhecimento e noutro, de filosofia da ciência. A Epistemologia trata da problemática do 
conhecimento na filosofia moderna e contemporânea. 
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Por serem apriorísticas, essas estruturas não são apreendidas, mas, antes, 

são condições para o conhecimento a partir da percepção dos fenômenos. 

―Qualquer fenômeno que seja percebido só o será porque há estruturas 

apriorísticas.‖ (MASCARO, 2006, p. 55). 

Essas estruturas tanto permitem o conhecimento empírico direto, sensível; 

quanto o conhecimento oriundo do intelecto. As primeiras, que permitem o 

conhecimento empírico, Kant denominava formas de sensibilidade; as estruturas que 

propiciam o entendimento, ele denomina categorias. 

Determinadas categorias permitem o conhecimento através da sistematização 

do conteúdo advindo da percepção. O ato de pensar envolve a compreensão pelas 

categorias do fenômeno captado. 

―O conhecimento, assim, não é só a apreensão sensível dos fenômenos, é 

também pensar a respeito deles.‖ (MASCARO, 2006, p. 57). Para Kant o ato de 

pensar é um julgamento, um juízo exercido sob alguma das categorias do 

entendimento, e.g., as de quantidade, qualidade, causalidade, necessidade, etc. 

Esse esquema de intelecção, de conhecimento também era proposto por Kant 

na problemática da Ética e do Direito, para a definição dos axiomas de justiça, do 

bom, do correto e de outros valores. 

Como o panorama europeu moderno era marcado pela ascensão burguesa, 

era preciso, portanto, definir conceitos universais e individuais que atendessem as 

aspirações burguesas de derrubada do Antigo Regime, fundamentado, 

essencialmente nos privilégios aristocráticos. O desafio da ética kantiana era 

estabelecer um direito racional e válido para todos. 

O Professor Mascaro (2006, p. 58) afirma que a aplicação do modelo 

epistemológico de Kant na atividade valorativa não consegue resolver os problemas 

da determinação racional do ético, por conseguinte, da justiça no direito moderno. 

O individualismo encontrou suporte na ética kantiana sobre a justiça, o bem, o 

correto, enfim, sobre tudo que envolve o mundo dos valores. A teoria kantiana sobre 

juízo de valor faz-se com base nos imperativos categóricos. (MASCARO, 2006, p. 

59). 

Como vimos, as categorias do conhecimento representa um modelo que 

demonstrava a validade do conhecimento partindo-se dos fenômenos perceptíveis. 

Mas, para o juízo de valores, Kant precisa desdobrar seu paradigma, no próprio 
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sujeito do conhecimento, individualmente, a possibilidade de universalização dos 

juízos valorativos. 

Assim, no pensamento Kant, o juízo daquilo que é justo e bom, 

necessariamente decorre das ações ou máximas universalizáveis. Essas máximas 

recebem a denominação de imperativos categóricos pelo filósofo. Ela pressupõe a 

existência de interesse universal uniforme e que identificará o correto, o bom, o 

valoroso, o justo. 

Lembremos que, no § 7o da seção 1.3.1, ao apresentarmos o conceito de 

Economia, segundo Vasconcelos e Enriquez Garcia (2008, p. 2), os autores partem 

do princípio de escassez de recursos econômicos16. Daí a conclusão do Professor 

Mascaro acerca do direito universalizável como apenas garantias, e não a 

efetividade (2006, p. 60): 

A transposição disso para o problema moderno do direito natural é imediata: 
somente poderão ser de direito natural (somente poderão ser direitos justos 
e racionais) os imperativos universalizados. Representa tal concepção, ao 
mesmo tempo, o fim dos privilégios (tendo em vista que são particulares) e 
o fortalecimento da idéia [...] dos direitos subjetivos, universalizáveis, 
principalmente o direito à propriedade, liberdade negocial e igualdade 
formal. Na verdade, esse direito é muito mais de garantias, tendo em vista 
que somente as garantias podem ser universalizadas numa estrutura social 
burguesa. Não passa pelo campo da correção efetiva e social das 
diferenças, tendo em vista que acaba tornando-se um direito racional de 
previsões genéricas que, na amplitude de suas estipulações, faz a 
conquista das necessidades jurídicas burguesas. Universalizar a efetividade 
dos direitos é impossível nas estruturas capitalistas. Por isso, o direito 
universalizável acaba sendo sempre as garantias, e não a efetividade. Os 
direitos burgueses, de modo geral, são sempre tomados, historicamente, 
como garantias. (2006, p. 60, grifo nosso). 

 

Esse modelo se mostra à sociedade como único a ser oposto ao Polizeistaat, 

controlador da vida privada. A nosso ver, essa garantia sem a efetividade dos 

direitos universais, que demonstra uma igualdade apenas formal, trará sérias 

consequências à sociedade civil e ao paradigma liberal do Estado, que culminarão 

nas contradições e crise do liberalismo como será visto na seção próxima. 

No entendimento de nossa doutrinadora do princípio da subsidiariedade no 

direito público contemporâneo, a Dra. Sílvia Torres (2001, p. 47), uma dicotomia 

entre o público e o privado foi criado à proporção que se via no Estado uma ameaça 

à autonomia pessoal e talvez, a título de hipérbole, ao próprio livre-arbítrio do ser 

                                                             
16 Ciência social que estuda como o indivíduo e a sociedade decidem (escolhem) empregar recursos 

produtivos escassos na produção de bens e serviços, de modo a distribuí-los entre as várias 
pessoas e grupos da sociedade, a fim de satisfazer as necessidades humanas. (VASCONCELOS, 
ENRIQUEZ GARCIA, 2008, p. 2, grifo nosso). 
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humano. O Estado Mínimo, como modernamente é chamado este paradigma, era 

permanentemente assediado pelo receio do revigoramento do Polizeistaat. 

Essa dicotomia é ilustrada pela distinção feita pela doutrina liberal, não sem 

influência hegeliana, entre os conceitos de Estado e sociedade civil que até se 

confundiam, mas a partir do choque liberal passou a ser reconhecida ―a autonomia 

da sociedade civil como autogoverno local e associativo ou como espaço econômico 

(mercado) e cultural (opinião pública) no interior do Estado, não diretamente 

governado por ele‖ (BOBBIO; MATTEUCCI; PASQUINO; 2007, p. 701 apud TORRES, 

2001, p. 47). Mais do que distinção, o elevado grau de autonomia conferida à 

sociedade civil é vista por alguns críticos: 

Como vera oposição
17

 daquele segmento [a sociedade civil] ao Estado, na 
medida em que ao poder público não cumpria cuidar de problemas 
econômicos e sociais, mas de garantir a liberdade, a convivência pacífica, a 
propriedade e a prestação de serviços públicos, direta ou sob concessão. 
(GARCÍA-PELAYO, 1980, p. 21 apud TORRES, 2001, p. 48). 
 

Segundo o liberalismo, a sociedade civil era considerada uma ordem 

espontânea que se auto-regulava. A função do Estado, nesta realidade, seria 

―assegurar condições mínimas para que tal espontaneidade fosse garantida por 

meio da garantia de liberdade e segurança.‖ (TORRES, 2001, p. 48). 

Em suma, ―a lei criava uma ordem para a ação dos outros, mas não era, ela 

mesma, instrumento de ação ou intervenção do Estado no curso dos 

acontecimentos.‖ (GARCÍA-PELAYO, 1980, p. 62 apud TORRES, 2001, p. 48). 

 

2.3.1.2 As contradições e a crise do Estado Liberal 

 

Pelo exposto, bem se poder compreender as contradições e, por conseguinte, 

crise do Estado Liberal. Não será necessário socorremo-nos da linguagem da 

dialética marxista para demonstrar o ocaso do Estado fundamentado nas máximas 

liberais. 

Como dito, a doutrina liberal se mostrara a redentora do indivíduo contra a 

atuação de um Polizeistaat. Mas, o custo a ser arcado por toda a sociedade, nos 

mostra a inviabilidade de um Estado cuja ação positiva está em garantir os direitos 

                                                             
17

 Todavia, enxergamos nessa dicotomia um contrassenso, porque, concordando com Clóvis 
Beviláqua (apud MALUF, 2008, p. 16), consideramos que o Estado é consequência da ação 
combinada de certos instintos naturais. Assim como o homem naturalmente tende a viver em 
sociedade, ele também tende a organizar a sua vida social e criar as instituições sociais, o Estado 
uma delas, que facilitem a consecução de seus objetivos. 
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propiciadores de uma livre-economia e fora dessa atuação, a instituição estatal se 

afasta ao máximo das relações interpessoais, apresentando-se na forma do 

conhecido ―Estado Mínimo‖, segundo doutrinas mais extremadas. 

O problema de uma igualdade apenas formal, com estatutos jurídicos que 

apenas garantem, mas não efetivam o direito racional de Kant, tem suas 

consequências estampadas nas graves crises sociais da virada do século XIX para o 

XX, as quais a doutrina liberal se mostrava insuficiente para resolver. 

O aprimoramento tecnológico propiciado pela revolução industrial, ocorrida 

em 1770 a partir da Inglaterra, criou o tipo de indivíduo dos tempos modernos: o 

operário de fábrica. No entanto, propiciou o início da automação dos bens de 

capitais produtivos que, se foi benéfica por um lado, trouxe-nos o fenômeno das 

imensas massas de desempregados. 

O Professor Sahid Maluf bem nos desenha esse quadro na minifábula contida 

em sua obra: 

Era como se o Estado reunisse num vasto anfiteatro lobos e cordeiros, 
declarando-os livres e iguais perante a lei, e propondo-se a dirigir a luta 
como árbitro, completamente neutro. Perante o Estado não havia fortes ou 
fracos, poderosos ou humildes, ricos ou pobres. A todos, ele assegurava os 
mesmos direitos e as mesmas oportunidades... (2008, p. 139). 
 

Mas, contraditoriamente, o Estado da doutrina Liberal, que pautou por 

limitações que o desfigurasse do Estado Policial (Polizeistaat), agora se utiliza da 

mesma função policial para a manutenção de uma ordem pública, na qual 

encontramos o abuso do poder econômico por parte das grandes corporações 

amotinadas em trustes, cartéis, e toda sorte de monopólio causador de sérios 

desequilíbrios sociais. 

Podemos assim falar na utopia liberal já que ―Em menos de meio século, tudo 

o que o liberalismo havia prometido ao povo redundou em conquistas e privilégios 

das classes economicamente dominantes.‖ (MALUF, 2008, p. 139). 

 

2.3.2 Os modelos estatais interventivos 

 

A miragem produzida pela doutrina liberal frente às massas de espoliados 

resultou em reações as mais diversas na Europa capitalista. Vários foram os 

movimentos reivindicatórios por justiça social, desde aqueles que afirmavam ser 

necessária a ruptura total com os valores da sociedade burguesa, como a livre-
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iniciativa, a propriedade privada e a oferta e a demanda como definidores da 

remuneração dos fatores de produção; como também aqueles que admitiam a 

coexistência desses valores e das instituições burguesas num modelo estatal 

marcado pela desmistificação da capacidade de autoregulamentação do Estado. 

Num noutro caso, temos uma maior ou menor intervenção dos poderes 

públicos na sociedade civil. 

 

2.3.2.1 O Estado Totalitário 

 

Norberto Bobbio (BOBBIO; MATTEUCCI; PASQUINO; 2007, p. 1247-1259), em 

seu Dicionário de Política, verbete ―Totalitarismo‖, nos mostra que na Itália da 

década de 1920, o totalitarismo encontra sua forma no Estado Fascista em oposição 

ao Estado Liberal. Na Alemanha nazista, preferiu-se o termo autoritarismo, todavia, 

o termo passou a ser utilizado para designar as ditaduras monopartidárias; nestas 

podem ser incluídas o Estado Fascista, os comunistas e socialistas do Partido 

Nacional-Socialista dos Trabalhadores Alemães, pelo qual Adolf Hitler torna-se 

dirigente da Alemanha nazista e vetor da segunda guerra mundial de 1939 a 1945. 

Ainda Bobbio, citando Carlton H. Hayes, traça as linhas gerais de um governo 

totalitário especialmente a monopolização de todos os poderes existentes nas 

entranhas da sociedade, a necessidade de gerar uma sustentação de massa e o 

recurso às modernas técnicas de propaganda. 

No mesmo verbete, Hannah Arendt afirma ser o totalitarismo uma forma de 

dominação inusitada, porque não objetiva somente eliminar as capacidades políticas 

do homem, isolando-o dentro da vida coletiva, mas visa também destruir os grupos e 

instituições constitutivos da vida privada do homem. 

Esse conceito extremo, que tornaria o homem um estranho no mundo, 

culminaria na destituição do próprio eu, enfim, de sua própria individualidade; 

objetiva a transformação da natureza humana, muito provavelmente da natureza 

descrita por Aristóteles como um animal político, convertendo-o em ―feixes de 

recíproca reação‖: 

Segundo H. Arendt, o Totalitarismo é uma forma de domínio radicalmente 
nova porque não se limita a destruir as capacidades políticas do homem, 
isolando-o em relação à vida pública, como faziam as velhas tiranias e os 
velhos despotismos, mas tende a destruir os próprios grupos e instituições 
que formam o tecido das relações privadas do homem, tornando-o estranho 
assim ao mundo e privando-o até de seu próprio eu. Neste sentido, o fim do 
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Totalitarismo é a transformação da natureza humana, a conversão dos 
homens em "feixes de recíproca reação", e tal fim é perseguido mediante 
uma combinação, especificamente totalitária, de ideologia

18
 e de terror. 

(ARENDT apud BOBBIO; MATTEUCCI; PASQUINO; 2007, p. 1248). 
 

Como explicitado, os fins do Estado Totalitário são alcançados pela 

combinação de ideologia e terror. Assim, no plano de estrutura burocrática, a ação 

ideológica é manifestada pelo partido único dirigente, sob os auspícios de um 

verdadeiro terrorismo de Estado, mais policial que o próprio Polizeistaat denunciado 

pelo liberalismo. 

Não por acaso, esses regimes sempre foram caracterizados pela existência 

de um braço policial ―cuja técnica operacional transforma toda a sociedade num 

sistema de espionagem onipresente e onde cada pessoa pode ser um agente da 

polícia e onde todos se sentem sob constante vigilância.‖. (BOBBIO; MATTEUCCI; 

PASQUINO; 2007, p. 1248). 

O Estado Alemão, sob a doutrina do nacional-socialismo hitleriano, nos 

mostra a questão racial como núcleo do programa de um partido que monopolizou a 

esfera política e absorveu de forma totalitária toda a espécie de poder existente na 

sociedade, impondo-lhe a ideologia nazista. 

É ao que nos remete alguns dos pontos principiológicos do Partido Nacional-

Socialista-Trabalhista Alemão ao propugnar purificação de raça pelas práticas 

eugênicas de esterilização de indivíduos que não fossem puros, segundo a 

concepção nazista19, ou ―quem quer que seja doente ou tenha certas taras 

hereditárias.‖ (HITLER, 2001, p. 307). 

Mas, o Socialismo foi a primeira reação antiliberal organizada, cujas doutrinas 

iniciou-se no campo literário no século XVIII, até atingir seu clímax com o ―Manifesto 

                                                             
18

 No mesmo Dicionário, BOBBIO (2007, p. 585) nos apresenta dois conceitos de ideologia, uma 
fraca e outra forte. O conceito forte se liga a Marx e é entendido como uma ―falsa consciência das 
relações de domínio entre as classes [...] é um conceito negativo que denota precisamente o 
caráter mistificante de falsa consciência de uma crença política.‖ No conceito fraco, o pertinente ao 
caso em tela, ―Ideologia designa o genus, ou a species diversamente definida, dos sistemas de 
crenças políticas: um conjunto de ideias e de valores respeitantes à ordem pública e tendo como 
função orientar os comportamentos políticos coletivos.‖ 

19
 O filme ―A queda! As últimas horas de Hitler‖, baseado nos relatos de sua secretária, Traudl Junge, 
mostra-nos a valoração ética da ideologia nazista e sua influência na produção de dispositivos 
jurídicos disciplinadores de um Direito de Família orientado pelo ideal de purificação da raça ariana. 
Durante o cerco de Berlim, prestes a ser tomada por tropas soviéticas, é celebrado o casamento 
civil de Adolf Hitler com Eva Braun; no procedimento, o funcionário estatal a fazer o papel de 
celebrante informa ao Führer que as ―leis raciais exigem que eu pergunte‖ aos nubentes se são de 
―pura ascendência ariana‖, ao que, após terem respondido afirmativamente, o celebrante anuncia 
que ―então, a questão é que não há obstáculo algum [para o casal contraírem núpcias].‖ Eis, 
portanto, a que ponto no Estado Nazista era permitido a intervenção dos poderes públicos na 
sociedade civil visando a imposição da agenda nazista. 
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Comunista‖ dos alemães Karl Marx e Friedrich Engels (MALUF, 2008, p. 143), e a 

implantação, em 1917, na URSS. 

Sahid Maluf (2008, p. 146) aponta as características essenciais do Estado 

socialista soviético, dentre estas, as que mais aproximam a União das Repúblicas 

Socialistas Soviéticas a uma realidade de totalitária são: o partido único, 

concentração de poderes no executivo, eliminação da propriedade privada, 

estatização integral da economia e a nacionalização das fontes de produção. 

Os reflexos do intervencionismo estatal marxista podem ser sentido até 

mesmo na esfera individual, com repercussões no direito privado. O civilista Silvio 

Rodrigues, ao discorrer sobre as origens e fundamentos do direito sucessório, nos 

mostra o que alega os escritores socialistas ao se oporem ao direito hereditário: 

A despeito de sua reconhecida vetustez, o direito hereditário encontra 
opositores que não só lhe negam a legitimidade como também a 
conveniência. Dentre esses opositores destacam-se os escritores 
socialistas. É óbvio que estes, negando a legitimidade da propriedade 
privada, têm, como corolário dessa posição, de contestar a legitimidade da 
transmissão de bens causa mortis. Contudo, nesse campo, sua 
argumentação se exacerba, pois sustentam que o direito hereditário, por um 
lado, não só cria como incentiva a desigualdade entre os homens, 
alimentando, desse modo, a injustiça. [...] Por essa razão — concluem — o 
direito sucessório deve ser abolido do quadro dos direitos subjetivos, 
devolvendo-se ao Estado os bens da pessoa que falecer. (RODRIGUES, 
2007, p. 5). 
 

Se no regime nazista alemão predominava a doutrina de purificação das 

raças do Partido Nacional-Socialista Trabalhista como ideologia de Estado, nos 

regime socialista evidencia-se uma ideologia fundada na filosofia que mais se 

procurou opor às doutrinas liberais e ao pensamento idealista kantiano: a Filosofia 

da Práxis, inserida no sistema filosófico marxista, formulada pelos alemães Karl 

Marx (1818-1883) e Friedrich Engels (1820-1895). 

O Professor Mascaro (2006, p. 96) afirma que muito se discorreu acerca do 

Marx economista e ―propugnador revolucionário‖, mas pouco se tratou da filosofia 

marxista. Pensamos que esse esquecimento se deva ao fato de que a filosofia 

marxista é essencialmente revolucionária ao enxergar o homem como transformador 

da natureza. Acompanhemos nas linhas que se seguem. 

 

2.3.2.1.1 A Filosofia da práxis 
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Se o pensamento liberal de Kant é fundamentado numa atividade puramente 

conceitual, idealista e epistemológica; Marx toma o próprio homem, sob o aspecto 

prático de sua sociabilidade, como instância de seu pensamento. 

Em Marx, a verificação da noção empírica ou natural da sociabilidade humana 

é substituída pela verificação das relações sociais humanas na história, 

processualmente. (MASCARO, 2006, p. 97). 

O maior expoente do pensamento hegeliano à época de Marx foi Feuerbach, 

mas Karl Marx se afastava do idealismo de ambos. Feuerbach, apesar de enxergar 

o homem como ―objeto sensível‖, não o vê como ―atividade sensível‖, i.e., não 

conhece as ―relações humanas‖ interindividuais, senão as de amor e amizade, e 

ainda assim idealizadas, ―não nos oferece crítica alguma das condições de vida 

atuais.‖. (MARX; ENGELS, 1999, p. 69 apud MASCARO, 2006, p. 97). 

Enquanto Hegel sustentava a instituição estatal como momento superior da 

história, Marx preferia a metodologia hegeliana, de processo relacional e histórico do 

homem, às conclusões idealistas de Hegel que chegava ao louvor do próprio 

Estado. (MASCARO, 2006, p. 100). 

Assim, o pensamento filosófico marxista desloca-se totalmente da tradição 
filosófica até então. Não mais um conhecimento especulativo, meramente 
contemplativo. Trata-se, pois, de um pensamento para a transformação. É 
assim que Marx fundará sua filosofia sobre uma práxis, cujo ponto de vista é 
de uma práxis revolucionária. (MASCARO, 2006, p. 100). 
 

Nas conclusões do Professor Mascaro (2006, p. 100), o pensamento 

epistemológico moderno marcado pelo subjetivismo individualista kantiano cede 

lugar à crítica marxista, fundado na proposta de que ―o homem o é enquanto se 

perfaz nas próprias relações sociais, de trabalho.‖ (grifo do autor). É o que pode se 

inferir de Marx e Engels na ―Ideologia Alemã‖: 

O modo pelo qual os homens produzem seus meios de vida depende, antes 
de tudo, da natureza dos meios de vida já encontrados e que têm de 
reproduzir. Não se deve considerar tal modo de produção de um único 
ponto de vista, a saber: a reprodução da existência física dos indivíduos. 
Trata-se, muito mais, de uma determinada forma de atividade dos 
indivíduos, determinada forma de manifestar sua vida, determinado modo 
de vida dos mesmos. Tal como os indivíduos manifestam sua vida, assim 
são eles. O que eles são coincide, portanto, com sua produção, tanto com o 
que produzem, como com o modo como produzem. O que os indivíduos 
são, portanto, depende das condições materiais de sua produção. (MARX; 
ENGELS, 1999, p. 227 apud MASCARO, 2006, p. 101). 
 

Veja-se que em Marx, a filosofia despe-se de sua característica meramente 

especulativa e reflexiva para assentar-se numa práxis, notadamente uma práxis 

revolucionária: 



42 

A coincidência da modificação das circunstâncias com a atividade humana 
ou alteração de si próprio só pode ser apreendida e compreendida 
racionalmente como práxis revolucionária. [...] Os filósofos se limitaram a 
interpretar o mundo de diferentes maneiras; o que importa é transformá-lo. 
(MARX; ENGELS, 1999, p. 227 apud MASCARO, 2006, p. 11). 
 

A terminologia é importada da filosofia aristotélica que classificava a atividade 

humana fundamentalmente em práxis, poiésis e theoria (MASCARO, 2006, p. 101). 

Por theoria, entende-se a ―especulação ou vida contemplativa. Esse é o 

significado que o termo teve na Grécia. Nesse sentido, Aristóteles identificava Teoria 

com bem-aventurança.‖ Theoria é a atividade oposta à prática e, em geral a 

qualquer atividade que não tenha como objetivo a contemplação. (ABBAGNANO, 

2007, p. 1122). 

Poiésis refere-se à produção material. ―Segundo Aristóteles a arte é produtiva, 

enquanto a ação não é‖ (ABBAGNANO, 2007, p. 899). É sobre a poiésis que se 

baseia a atividade capitalista burguesa de produção material. 

Já a Práxis, palavra grega que significa ação, na terminologia marxista 

―designa o conjunto de relações de produção e trabalho, que constituem a estrutura 

social, e a ação transformadora que a revolução deve exercer sobre tais relações.‖ 

(ABBAGNANO, 2007, p. 922). É uma atividade da vontade humana que envolva o 

trabalho, a política e a sociedade. (MASCARO, 2006, p. 102). 

Em suma, a práxis não é contemplativa como a theoria, nem instrumental 

como a poiésis, mas sim transformadora e revolucionária, por isso mesmo, 

apadrinhada pela filosofia marxista. 

Enxergando o homem, segundo uma filosofia menos subjetivista e mais de 

como o homem depende das ―condições materiais de sua produção‖, nada mais 

semelhante a isto do que a definição das ciências econômicas como vista no § 7o da 

seção 1.3.1. 

Portanto, a nosso ver, o lamento do Professor Mascaro acerca do 

esquecimento do Marx filósofo em detrimento do economista e propugnador perde 

certo sentido, visto que, na filosofia da práxis a abrangência do Marx filósofo é 

concêntrica ao economista excedendo a este em muito pouco face o próprio aspecto 

prático de seu pensamento. 

 

2.3.2.1.2 Falência do modelo totalitário 
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A doutrina liberal permitiu, pelo abuso do poder econômico, as graves 

distorções sociais manifestadas pelo superenriquecimento de alguns em detrimento 

da redução ao estado de indigência de enorme contingente familiares; pode se 

pensar, então, como ficou esse mesmo contingente sob o jugo não somente do 

abuso do poder econômico, mas também de um poder eminentemente político 

exercido por uma classe burocrata encastelada no aparelho partidário dominador de 

todas as esferas da sociedade. (VOSLENSKY, 1980, p. 95). 

Se a doutrina liberal ―converteu-se no reino da ficção, com cidadãos 

teoricamente livres e materialmente escravizados‖ (MALUF, 2008, p. 138, grifo do 

autor); por outro lado, as ideologias impostas nos regimes de partidos únicos, desde 

já, mostravam o método brutal de vigilância da sociedade civil, visando à obediência 

dos cidadãos (escravos ideológicos a nosso ver). 

Na antiga URSS, a chamada ditadura do proletariado não passava da 

ditadura do Partido Bolchevista (MALUF, 2008, p. 144) que se instaura sob o 

terrorismo de Estado praticado com a supressão da liberdade de manifestação do 

pensamento e consequente eliminação de opositores ou simples prisão política em 

campos de concentração na extinta URSS e na Alemanha nazista. 

Saliente-se também que, se no Estado Liberal a classe burguesa exercia seu 

domínio sob os auspícios de um grande poderio econômico na esfera privada; após 

a revolução comunista de 1917, desenvolveu-se por toda a União Soviética um 

vasto corpo dirigente filiado ao PCUS - Partido Comunista da União Soviética - 

surgido da estatização de todo o sistema político-econômico russo; esse corpo 

burocrático ficou conhecido na história do regime soviético pela denominação 

―nomenklatura‖. (VOSLENSKY, 1980, p. 19-20). 

A estrutura deste corpo gerencial é bem definida por Mikhail Voslenski, ex-

membro do comitê central do PCUS, em sua obra; e a intromissão do partido em 

assuntos extragovernamentais alcançava mesmo o Patriarcado de Moscou, cujo 

Patriarca, eleito por uma assembleia, era oriundo dos quadros da Nomenklatura. 

(VOSLENSKY, 1980, p. 100). 

Assim, se a sociedade civil, nos estados liberais, padecia sob o jugo de uma 

classe burguesa, como acusa os ideólogos do marxismo; nos regimes totalitários, 

existia uma espécie de burguesia, alocada nos quadros do partido oficial a controlar 

o Estado politica-economicamente: 
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Lénine
20

 e Estáline
21

 [sic] criaram uma «nova classe», cuja base foi a 
Organização dos revolucionários profissionais. Depois que esta organização 
se apropriou do poder, surgiu a Nomenklatura de Estáline, que se tornou a 
classe dirigente da União Soviética. (VOSLENSKY, 1980, p. 457, grifo do 
autor). 
Ora a forma do Estado na União Soviética representa mais do que qualquer 
outra, a exacta [sic] antítese do modelo descrito por Lénine, através da 
Comuna de Paris, e afasta-se dessa discrição em todos os aspectos 
mencionados por ele: na URSS, o povo está completamente submetido às 
ordens vindas do alto [nomenklatura], não tem armas nas suas mãos; 
Exército e Polícia dispõem de grandes efectivos [sic]; a burocracia política 
forma um grupo fechado e «burguesmente» retribuído que, na realidade, 
constitui a classe dominante exploradora e privilegiada. (VOSLENSKY, 
1980, p. 281, grifo do autor). 

 
Pode ser ter uma idéia do orçamento público soviético medido pelos efetivos 

dos quadros da Nomenklatura, cujas estatísticas, o autor estima em quinze milhões. 

(VOSLENSKY, 1980, p. 26). ―A Nomenklatura é uma classe de exploradores e de 

privilegiados. Foi o poder que lhe permitiu ter acesso à riqueza e não a riqueza que 

lhe permitiu ter acesso ao poder.‖ (VOSLENSKY, 1980, p. 457). 

Exaurida por um elevado déficit público decorrente de gastos com a máquina 

governamental, sobretudo, militares para fazer frente ao poderio bélico dos EUA, 

que na década de 80 assistiu a um vertiginoso aumento do orçamento militar sob o 

governo do então presidente Ronald Wilson Reagan, a URSS começa a dar sinais 

de falência com a instabilidade política decorrente do atrito entre as alas defensoras 

do regime soviético e as que demandavam por reformas que modernizassem o 

modelo vigente. 

Assim, em 1985, o último secretário geral do PCUS Mikhail Gorbachev 

assume o poder lançando programas de modernização do regime. Mas uma 

tentativa de golpe, por parte de setores militares contra estas, precipita o fim da 

URSS em 19 de agosto de 1991. (MALUF, 2008, p. 147). 

 

2.3.2.2 A Social-Democracia, Welfare State ou Estado do Bem-estar social 

 

Paulo Bonavides (1993, p. 180-181 apud PAULA, 2007, p. 472) ensina que o 

Estado Social Democrático não se confunde com o Estado Socialista. ―Suas matizes 

são riquíssimas, mas conserva a sua adesão à ordem capitalista, [...] e isso significa 

                                                             
20

 Wladimir Ilitch Ulianov, líder do grupo Bolchevique, que se apoderou da Guarda Vermelha e 
implantou o regime de partido único eliminando a facção Menchevique; ambos integravam o 
Partido Operário Russo Social-Democrático. Foi também o primeiro dirigente da URSS. (MALUF, 
2008, p. 144). 

21
 Josef Stálin sucedeu a Lênin no comando do Partido e da URSS. 
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manter uma burguesia.‖ Contudo, ele admite que ao Estado Social Democrata pode-

se atribuir um aspecto de Estado intervencionista. (1993, p. 196 apud PAULA, 2007, 

p. 472). 

O surgimento da doutrina social-democrata ocorre na República de Weimar, 

quando em 1917 o Partido Social-Democrata Alemão expurga de seus ―quadros a 

esquerda radical‖. (PAULA, 2007, p. 473). 

Em todos os matizes do Estado Social, seja na social-democracia alemã ou 

no Welfare State22, combate-se a tese da ―ordem espontânea‖ e coloca-se o poder 

público sobre as insuficientes forças espontâneas do mercado, ―ao fito de garantir o 

desenvolvimento da economia, a justa distribuição de recursos escassos e o bem 

estar da população‖. (TORRES, 2001, p. 51). 

As intervenções admitidas neste paradigma estatal são pontuais e objetivam o 

reequilíbrio social gravemente desajustado no chamado Estado Liberal. Como dito, a 

classe burguesa, a livre iniciativa e a propriedade coexistem no Estado Social, 

todavia, a intervenção é operada em questões sensíveis promovendo-se a era do 

―Estado produtor, repartidor, distribuidor e distributivo, que não deixa à sorte dos 

indivíduos a sua situação social, mas vem auxiliá-los através de medidas positivas e 

de garantias efetivas.‖ (TORRES, 2001, p. 51). 

Surge uma nova categoria de direitos — não diríamos em oposição aos 

direitos individuais da doutrina liberal, — a complementar estes. Mas, enquanto pela 

doutrina liberal, o Estado possui uma atuação negativa para pelo menos garanti-los, 

a doutrina social propugna pela ação positiva do ente estatal no sentido de garantir 

os chamados direitos sociais, alguns os quais, enumeramos: os direitos do trabalho, 

da previdência, da educação. 

Os valores éticos deste modelo são fundados na retomada pelos poderes 

públicos da gerência de toda a ordem sócio-econômica visando ao reequilíbrio social 

da sociedade industrial competitiva. (TORRES, 2001, p. 52). Além de procurar 

assegurar esses direitos, no Estado Social, os poderes públicos: 

                                                             
22

 O termo Welfare State não é propriamente técnico e nem caracterizador (GIDDENS apud PAULA, 
2007, p. 476). Welfare State, cuja tradução, Estado de Bem-Estar Social, possui as mesmas 
características interventivas do Estado Social para correção dos desajustes sociais advindos do 
Estado Liberal, todavia, este termo surgiu logo após a crise da Bolsa de Valores de Nova Iorque 
em 1929, que resultou em colapso econômico e desemprego em massa. Nos EUA, a crise sócio-
econômica desencadeada pelo crack de 1929 foi tratada pelo chamado New Deal do presidente 
americano Franklin Delano Roosevelt, cuja agenda social tratou a pobreza não como ―ausência de 
recursos‖, mas tão somente ―ausência de investimento público‖. (PAULA, 2007, p. 478). 
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[...] intervém na economia como distribuidor, dita o salário, manipula a 
moeda, regula os preços, combate o desemprego, protege os enfermos, dá 
ao trabalhador e ao burocrata a casa própria, controla as profissões, compra 
a produção, financia as exportações, concede o crédito, institui comissões 
de abastecimento, provê necessidades individuais, enfrenta crises 
econômicas, coloca na sociedade todas as classes na mais estreita 
dependência de seu poderio econômico, político e social, em suma, estende 
sua influência a quase todos os domínios que dantes pertenciam, em 
grande parte, à área da iniciativa individual. (BONAVIDES, 1980, p. 208 
apud TORRES, 2001, p. 52). 
 

A doutrinadora Sílvia Torres (2001, p, 52) entende que nesta forma de 

configuração estatal, predominam os modelos de economia planejada. Mas o 

planejamento23 da economia não atinge os níveis de planificação, i.e., controles 

admitidos nos regimes totalitários, e.g., o socialismo, porquanto, no Estado Social, 

encontramos elementos da doutrina liberal como a livre-iniciativa e a propriedade 

privada, além da existência da classe burguesa. 

Os princípios do Estado Social confirmam a sustentação de Hegel (apud 

TORRES, 2001, p. 54) acerca do desprestígio da sociedade civil em organizar a si 

mesma. Para o pensamento hegeliano, tal segmento não está habilitado à gerência 

do progresso econômico, sendo muito propensa a gerar pobreza e desigualdades 

sociais. 

 

2.3.2.2.1 Crise do Estado Social e seu colapso econômico 

 

Não obstante a liberdade individual não ter sofrido o golpe desferido pelos 

ideólogos marxistas, a idéia hegeliana de incapacidade da sociedade civil para 

condução do Estado num progresso econômico gerou o inevitável crescimento da 

máquina estatal, não às proporções dos existentes nos regimes totalitários, mas o 

suficiente para propiciarem a crise econômica nestes séculos XX e XXI, em especial 

a crise imobiliária americana e as desastrosas políticas monetárias que geram 

riquezas artificialmente. 

O economista estadunidense Thomas diLorenzo aponta como origem da crise 

imobiliária o chamado Community Reinvestment Act, ou Decreto de Reinvestimento 

Comunitário, que permite ao Banco Central dos EUA pressionar as instituições de 

                                                             
23

 SANCHEZ AGESTA (1950, p. 29-40 apud TORRES, 2000, p. 53) diferencia planejamento e 
planificação; o primeiro refere-se à formulação de um plano e o segundo, a adequação do segundo 
a este. A planificação para este é o último elo de uma cadeia de intervenção político-econômico 
que se inicia com o termo fomento e, ao longo do século XX, toma sucessivamente os nomes 
protecionismo, intervencionismo e, por fim, planificação. 
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crédito ―a fazerem empréstimos a mutuários com capacidade creditícia duvidosa‖. 

(DILORENZO, 2009). 

Quanto à questão monetária, muito sensível as políticas dos Estados Sociais, 

o Professor Francisco Pompeu, Mestre em Economia pela Universidade Rey Juan 

Carlos de Madrid, nos aponta os erros das políticas monetárias modernas, 

principalmente, quanto à ação equivocada dos Bancos Centrais em regulamentar o 

sistema bancário. (POMPEU, 2009) 

Referimo-nos à emissão de papel-moeda sem nenhum tipo de lastro ou 

qualquer outra garantia real. Os inúmeros processos inflacionários com a 

consequente alta geral de preço são decorrentes dessa política, sendo que em 

países de sistemas econômicos socialistas, onde a intervenção do Estado na política 

monetária é maior, os índices inflacionários chegam taxas exorbitantes24. 

Além da emissão de papel-moeda sem lastro, outra forma de geração artificial 

de riqueza se dá com o sistema de alavancagem bancária que, na afirmação do 

ilustre Mestre, não se distingue da falsificação de moeda. Neste, as instituições 

bancárias mantêm uma fração dos depósitos de seus clientes e, em função dos 

mecanismos de alavancagem, emprestam a terceiro sem autorização expressa do 

depositante. Todavia, mediante manobras contábeis, que aumentam artificialmente 

seus ativos, os bancos acabam por criar mais moeda a fim de cobrir um possível 

saque imediato do cliente e assegurar seu direito de propriedade. 

Eis que diante da falência da instituição financeira, o Banco Central virá a seu 

socorro para garantir-lhe liquidez com verba do erário. Este gasto somado às 

elevadas despesas na área social implicou a quebra dos orçamentos estatais ou 

elevados déficits públicos, com os quais toda a sociedade deve arcar através do 

sistema tributário. 

Assim, a carga tributária elevada acabou por produzir os mesmo efeitos 

deletérios do Estado Liberal tais como o desemprego, incrementado pelo 

achatamento da classe empresarial sob pesados tributos, e os problemas sociais 

decorrentes deste. E, como advertia Messner (1960, p. 368 apud TORRES, 2001, p. 

57), ―ao se ampliar cada vez mais a intervenção estatal, acabava por converter a 

enfermidade do corpo social em enfermidade permanente.‖ 

                                                             
24

 É o caso do Zimbábue, país socialista do continente africano, cuja inflação em 2008 foi estimada 
em 231.000.000% (CORREIO BRAZILIENSE, 2008), tendo sido criada a cédula de 100 trilhões de 
dólares zimbabuanos (CORREIO BRAZILIENSE, 2009a). 
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3 LEGITIMAÇÃO, FUNDAMENTOS E PRINCÍPIOS DA DOUTRINA SUBSIDIÁRIA 

E REVESES NA DOUTRINA SOCIAL DA IGREJA 

 

 

A experiência estatal moderna nos mostra que a atuação dos poderes 

públicos, segundo os critérios extremos das doutrinas liberal e social, a primeira 

pautando pelo afastamento total da sociedade civil e a segunda, pela absorção de 

toda a iniciativa oriunda desta, provocou os graves distúrbios sociais vistos no 

estudo do primado do poder estatal sobre a sociedade. 

Assim, deve-se conceber um paradigma estatal que fuja às regras inflexíveis 

da hipertrofia do Estado intervencionista, que implica uma sobrecarga nas finanças 

públicas; ou do Estado liberal, que assiste inerte à dominação de uma classe 

economicamente mais favorecida em detrimento de um grande número de famílias e 

indivíduos reduzidos a condições sociais de indigência. 

Portanto, a configuração ideal de Estado que se enxerga, deve primar pelo 

estabelecimento de um equilíbrio entre a ação interventiva, proposta pelas doutrinas 

sociais25, e a ordem liberal de afastamento. 

Essa configuração é resgata pela doutrina social da Igreja Católica, que a 

apresenta inserida no princípio de subsidiariedade como premissa de substituição do 

Estado do Bem Estar Social, valorizando-se a liberdade humana sob os pilares da 

livre iniciativa e da responsabilidade dos indivíduos e grupos menores no exercício 

de seus direitos e obrigações. (TORRES, 2001, p. 3). É o que modernamente 

pontificou S. S. Papa João Paulo II, ao discorrer acerca do ―Estado do bem-estar‖ 

em sua Carta Encíclica Centesimus annus, reafirmando o ensinamento tradicional 

da Igreja: 

Também neste âmbito, se deve respeitar o princípio de subsidiariedade: 
[sic] uma sociedade de ordem superior não deve interferir na vida interna de 
uma sociedade de ordem inferior, privando-a das suas competências, mas 
deve antes apoiá-la em caso de necessidade e ajudá-la a coordenar a sua 

                                                             
25

 Consideramos redundante nomear uma doutrina estatal de social, assim, como um Estado de 
social, porque, como vimos na seção 1, a sociabilidade é pressuposto da existência do Estado. 
Mas, pela consagração do uso e pela falta de termo adequado, utilizaremos, doravante, a 
denominação ―doutrina social‖ para as doutrinas, tanto marxista como a do bem estar social, que 
se apresentaram como solução para os males da doutrina liberal. A expressão ―Estado Social‖ 
carece de precisão científica, diferentemente do que ocorre com o a expressão ―Doutrina Social da 
Igreja‖, que nos remete aos ensinamentos teológicos católicos acerca da vida social, na qual se 
incluem os indivíduos, os grupos sociais e os poderes do Estado, não somente os públicos, mas 
também os poderes privados. 
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ação com a das outras componentes sociais, tendo em vista o bem 
comum

26
. (JOÃO PAULO II, 2006, p. 726, grifo do autor). 

 

A coluna doutrinária da subsidiariedade estatal foi posto pela doutrina social 

da Igreja, apresentada nas encíclicas; seu enunciado postula que uma entidade 

superior, dentro da cadeia de subsidiariedade enlaçada por corpos sociais 

intermediários27, não deve realizar os interesses de um ente social posicionado 

abaixo, quando este puder assim o fazer pela própria iniciativa. 

Em outras palavras, no interior de um Estado, os poderes públicos, que se 

encontram no ápice da estrutura subsidiária, apenas poderão intervir na sociedade 

civil, organicamente disposta em corpos sociais intermediários, quando estes não 

puderem, por si somente ou não disporem de meios, atingirem à plena consecução 

dos objetivos estabelecidos pelos indivíduos formadores da Nação política e 

juridicamente estruturada no Estado. 

Como no organismo estatal subsidiário, a sociedade é disposta 

hierarquicamente em corpos sociais intermediários, então o princípio de 

subsidiariedade visa ao estabelecimento de critérios de atuação, não somente da 

autoridade estatal, que se encontra no topo da estrutura estatal, mas também de 

qualquer autoridade genericamente considerada e existente nos diversos grupos 

sociais (TORRES, 2001, p. 9), no que concerne ao tratamento àqueles que se 

encontram alocados numa posição inferior. 

Do Magistério da Igreja, aporta no direito público e define-se como um método 

de distribuição de competências entre os indivíduos, os corpos sociais intermediários 

e os poderes públicos, aos quais é atribuída uma função subsidiária que pode ser 

analisada, conforme duas perspectivas, uma negativa, que consiste na abstenção 

das autoridades políticas em intervir na sociedade, quando os grupos sociais 

inferiores puderem alcançar seus objetivos por livre iniciativa; e outra, positiva, pela 

qual, estas autoridades deverão ―encorajar, estimular, coordenar e, em último caso, 

substituir a ação dos indivíduos e dos grupos.‖ (TORRES, 2001, p. 4), quando estes 

estiverem incapacitados de atingir suas metas. 

É preciso que fique assente, que a idéia de subsidiariedade repercute em 

todas as esferas da vida social, seja na política, econômica ou jurídica, sempre se 

pautando pelas perspectivas positiva e negativa de atuação estatal. E mesmo na 

                                                             
26

 A própria doutrina social da Igreja nos remete o seu conceito de bem comum (cf. seção 1.3.2) 
27

 Grupos sociais intermédios entre o indivíduo e os poderes do Estado. 
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atuação direta da autoridade superior, esta sempre deve atuar de forma a estimular 

a iniciativa do indivíduo e dos grupos sociais mais inferiores, favorecendo-a, 

coordenando-a ou, somente na absoluta incapacidade destes, substituindo-a. 

Na esfera das ciências jurídicas, podemos encontrar a subsidiariedade muito 

próximas de uma das características da atividade estatal de prestação da tutela 

jurisdicional: a inércia. (CINTRA; GRINOVER; DINAMARCO, 2008, p. 150). Como o 

Estado reconhece outras formas de resolução de conflitos como a arbitragem, forma 

extraestatal de pacificação social, o poder judiciário, afora casos excepcionais, age 

apenas quando provocado pelas partes. Isso geralmente ocorre, quando a 

capacidade de resolução de conflitos por entes privados de mostram insuficientes e 

estes se socorrem do poder público para resolução de forma efetiva e definitiva a 

lide em questão. 

Além das perspectivas positiva e negativa de atuação pública, o princípio de 

subsidiariedade mostra-se nas diversas relações existentes no interior da sociedade, 

segundo uma escala de primazias de iniciativas, denominada ―cadeia de 

subsidiariedade‖, na qual se dá a preferência para a atuação do indivíduo sobre os 

corpos sociais intermediários e destes sobre o poder público.28 (TORRES, 2001, p. 

10). 

Todavia, quando se fala em atuação do indivíduo29, considera-se que a ação 

privada estará aos préstimos do bem comum, segundo o princípio da solidariedade, 

que se funda, não na ação totalitária do Estado, que sorve qualquer iniciativa além 

daquelas tipicamente dos poderes públicos, mas ―na maior eficiência da ação social 

sobre a ação estatal junto aos grupos menores.‖ (TORRES, 2001, p. 15). 

Ademais, etimologicamente a palavra subsidiariedade possui como raiz o 

termo latino subsidium, que significa ajuda ou socorro. Disto se pode firmar a 

subsidiariedade não somente como um mero limite a ação do poder público, sob 

                                                             
28

 A ilustre doutrinadora de nosso trabalho coloca um terceiro elemento entre os corpos sociais 
intermediários e o poder público, a saber, a sociedade. Todavia, preferimos adotar a definição 
clássica de Estado (cf. seção 1.4), que coloca entre seus elementos constitutivos o território, a 
população e o governo, de modo que os elementos subjetivos comporiam a sociedade, na qual 
estariam compreendidos os indivíduos e os corpos sociais intermediários, por conseguinte, 
excluímos a primazia da sociedade sobre o Estado para não transparecer uma distinção entre esta 
e aqueles. 

29
 A atuação individual, no Estado Subsidiário, difere da doutrina liberal. Enquanto esta arquiteta um 
Estado que garanta, sem a necessária efetivação, os direitos individuais para as práticas 
burguesas, segundo a livre-competição. No Estado subsidiário, o individualismo é assentado na 
liberdade, mas também na responsabilidade e na solidariedade, princípio que será explanado na 
seção 3.2.2.4. 
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pena de se desfigurá-lo para os moldes do Estado Liberal; mas também como uma 

ação favorecedora, propiciadora estimuladora da iniciativa dos indivíduos e grupos 

sociais, ou seja, uma ajuda ou socorro. 

A suplência, que significa substituição, ―constitui apenas uma de suas facetas‖ 

(TORRES, 2001, p. 16) e somente ocorre nos casos extremos de, como dito, 

incapacidade total por parte dos indivíduos e corpos sociais intermediários. E, antes 

da atuação dos poderes públicos, é preciso ressaltar que a primazia da iniciativa se 

inicia nos cidadãos, passa para os corpos sociais intermediários — e ainda nestes, 

os menores tem a primazia sobre os maiores — para, por último alcançar o topo da 

cadeia de subsidiariedade. 

Diogo de Figueiredo nos elucida essa estrutura com uma descrição abstrata 

do comportamento dos indivíduos e instituições do Estado nesta cadeia de 

subsidiariedade (MOREIRA NETO, 1997, p. 118 apud TORRES, 2001, p. 11): 

Deve-se reconhecer ao indivíduo o direito e a prioridade de atuar com seus 
próprios meios para a satisfação de seus interesses, só deferindo às 
entidades da sociedade aquilo que ele não possa fazer. Essa regra se 
repete de grau em grau de complexidade de organização social: às 
sociedades privadas deve-se reconhecer o direito e a privacidade de atuar 
com seus próprios meios para a satisfação dos interesses que lhe são 
próprios, só se transferindo às entidades públicas aquelas atividades que 
necessitem, de alguma forma, do exercício da coação. É, ainda, a mesma 
regra a que deve organizar os sucessivos graus de complexidade das 
entidades públicas, de tal forma que os entes públicos menores tenham 
prioridade sobre os maiores para atuar na satisfação dos interesses locais, 
da mesma forma, a seguir, os entes públicos intermédios, para atuarem na 
satisfação dos interesses regionais e, ainda, os entes públicos nacionais, 
para atuarem na satisfação de todos os demais interesses que não possam 
ser satisfatoriamente atendidos pelos entes regionais. Finalmente, como 
corolário na órbita internacional, a atuação dos Estados soberanos deverá 
referir sempre à entidades inter e supranacionais, que só deverão agir 
quando as entidades políticas nacionais não tenham condições de 
satisfazer certos interesses gerais que transcendam sua capacidade de 
ação. 
Articula-se, assim, uma cadeia de subsidiariedades, na qual o ente maior 
é sempre subsidiário do menos e, por isso, o maior só tem razão e dever de 
intervir quando os menores não tenham condições de atuar de modo 
eficiente. (grifo do autor). 
 

Pela descrição exposta, vê-se o quão flexível é esta cadeia, mostrando que 

deve existir um sistema jurídico de distribuição de atribuições e competências entre 

os grupos sociais e os indivíduos, até mais flexível do que o encontrado no Título 

III30 da Constituição Federal Brasileira promulgada em 1988. 
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 Este título trata da organização do Estado Brasileiro e em alguns de seus capítulos estabelece as 
competências privativas da União e as comuns e concorrentes aos demais entes federativos. 
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Do mesmo modo, para fugir dos anacrônicos modelos liberais e sociais, no 

Estado subsidiário, os poderes públicos são delimitados por fronteiras flexíveis de 

atuação na esfera da sociedade civil, que serão traçadas de acordo com cada 

contexto considerado em concreto, assim ele tanto estenderá ou restringirá sua 

ação, em consonância com as eventualidades, necessidades, e capacidade dos 

indivíduos e dos grupos sociais menores para gerir os objetivos sociais de todo o 

corpo nacional. 

 

3.1 LEGITIMAÇÃO DA ORDEM SUBSIDIÁRIA 

 

Como visto na seção 1.3.2, a doutrina social da Igreja e o pensamento 

aristotélico estabelecem como elemento legitimador do poder toda ordem política 

que se assente no desenvolvimento de ações em proveito da consecução do bem 

comum. 

De modo semelhante, e em decorrência da flexibilidade em que ―a forma de 

organização do Estado aparece normalmente como uma função do desenvolvimento 

das sociedades‖ (FERNANDES. In: AMARAL, 2002, PREFÁCIO), o critério 

determinante para a distribuição de competências e aplicação de uma função 

subsidiária entre os diversos entes sociais do Estado encontra-se na capacidade de 

realização ou maior eficácia na prática das ações por parte destes entes. 

Em suma é a eficácia, fundada na efetiva capacidade dos componentes do 

Estado em realizar suas ações visando aos objetivos. O critério da eficiência é 

reverenciado por inúmeros documentos pontificais, dentre os quais, aparece mais 

flagrantemente, na Quadragesimo Anno, Carta Encíclica de S. S. Papa Pio XI: 

Deixe, pois a autoridade pública ao cuidado de associações inferiores 
aqueles negócios de menor importância, que a absorveriam demasiado; 
poderá então desempenhar mais livre, enérgica e eficazmente o que só a 
ela compete, porque só ela o pode fazer: dirigir, vigiar, urgir e reprimir, 
conforme os casos e a necessidade requeiram. Persuadam-se todos os que 
governam: quanto mais perfeita ordem hierárquica reinar entre as varias 
agremiações, segundo este princípio da função ―supletiva‖

31
 dos poderes 

públicos, tanto maior influência e autoridade terão estes, tanto mais feliz e 
lisonjeiro será o estado da nação. (PIO XI, 2004, p. 305, grifo nosso). 
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 Na publicação original em latim, constante do site da Santa Sé (SANTA SÉ, 1931), encontra-se a 
frase ―subsidiarii officii principio”, ou seja, princípio do ofício subsidiário. E, como visto no § 13 da 
seção 3.1, a palavra subsidiariedade tem origem etimológica no termo latino subsidium, em 
português, ajuda ou socorro. Portanto, a tradução para princípio da função supletiva foge dos 
parâmetros de atuação subsidiária estatal e da própria etimologia do termo. 
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O mesmo documento pontifício nos demonstra outro elemento legitimador da 

atuação subsidiária, que se traduz num dever ético, porquanto fundado na justiça, de 

atuação dos poderes do Estado, i.e., a intervenção fora deste parâmetro, como 

proposto pelas doutrinas liberais e sociais, torna-se injusta por sobrecarregar a 

responsabilidade ou mesmo tolher a liberdade, não somente do indivíduo, mas dos 

grupos sociais ou corpos sociais intermediários. Citemos a Carta Encíclica Mater et 

Magistra de S. S. Papa João XXIII na qual ele repete esse mesmo princípio de 

filosofia social da Quadragesimo anno: 

A ação desses poderes, que deve ter caráter de orientação, de estímulo, de 
coordenação, de suplência

32
 e de integração, há de inspirar-se no ―princípio 

de subsidiariedade‖, formulado por Pio XI na encíclica Quadragesimo Anno: 
―Deve contudo [...] manter-se arme o princípio importantíssimo em filosofia 
social: do mesmo modo que não é lícito tirar aos indivíduos, a fim de o 
transferir para a comunidade, aquilo que eles podem realizar com as forças 
e a indústria que possuem, é também injusto entregar a uma sociedade 
maior e mais alta o que pode ser feito por comunidades menores e 
inferiores. Isto seria, ao mesmo tempo, grave dano e perturbação da justa 
ordem da sociedade; porque o objeto natural de qualquer intervenção da 
mesma sociedade é ajudar de maneira supletiva os membros do corpo 
social, e não destruí-los e absorvê-los". (JOÃO XXIII, 1998, p. 159, grifo 
nosso). 
 

O princípio e a ordem estatal proposta por ele não se fundamentam em 

razões técnicas ou de ordem econômica, mas sob o dever ético, que enseja um 

princípio jurídico e de justiça, porque ―O fim natural da sociedade e da sua ação é 

coadjuvar os seus membros, não destruí-los nem absorvê-los. (PIO XI, 2004, p. 

305). 

O princípio de subsidiariedade, portanto, como asseveram Calvez e Perrin 

(1959, p. 416 apud TORRES, 2001, p. 22), não é uma ―fórmula pragmática33‖, aliás, 

se diferente o fosse, seus fundamentos tampouco poderiam de objeto da 

problemática científica de uma monografia. A ciência pode sugerir respostas a 

problemas práticos, mas não resolvê-los diretamente. ―Um problema científico não 
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 Do mesmo modo que no rodapé anterior, a referida Carta Encíclica (SANTA SÉ, 1961) em teu texto 
latino utiliza o vocábulo subsidium, o qual não corresponde ao português ―suplência‖, que remete à 
substituição da iniciativa privada pela dos poderes públicos. 

33
 Nicola Abbagnano, em seu Dicionário de Filosofia (2007, p. 919) nos mostra alguns conceitos e 
distinções do pragmatismo, e.g., o pragmatismo metódico; este ―não pretende definir a verdade ou 
a realidade, mas apenas um procedimento para determinar o significado dos termos, ou melhor, 
das proposições.‖ (ABBAGNANO, 2007, p. 920). A pragmática, no âmbito das ciências da 
linguagem estuda o uso da língua por parte dos falantes e de como eles se comunicam através 
dela. (ABBAGNANO, 2007, p. 916) Assim, do ponto de vista do princípio de subsidiariedade, o uso 
pragmático deste para resolução dos problemas sociais não é objeto da atividade científica. O uso 
das conclusões científicas para resolução de problemas práticos é atividade inerente à tecnologia. 
Em uma de suas acepções, vem a ser ―emprego de conhecimentos científicos na esfera da 
produção [...].‖ (ABBAGNANO, 2007, p. 1109). 
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pode confundir-se com um problema prático.‖ (HENRIQUES; MEDEIROS, 2006, p. 

81, grifo dos autores). 

A alusão dos textos eclesiásticos à eficácia, em nenhum momento considera 

a subsidiariedade como um princípio técnico de rendimento econômico, mas como 

um princípio estrito de justiça. (SANCHEZ AGESTA, 1968, p. 170 apud TORRES, 2001, 

p. 21). 

O princípio de subsidiariedade é, portanto, um princípio de justiça, porquanto, 

reclama a primazia da iniciativa das ações, para consecução dos objetivos 

comunitariamente estabelecidos, aos entes alocados na parte mais baixa do 

organismo estatal estruturado nos ditames do modelo subsidiário. A justiça é 

abrilhantada à ―medida que reclama a competência originária dos indivíduos, das 

famílias e dos grupos sociais menores.‖ (TORRES, 2001, p. 72). 

 

 

3.2 FUNDAMENTOS E PRINCÍPIOS FUNDANTES 

 

Como filosofia político-social, o princípio da subsidiariedade não parte de 

concepções ideológicas, como as doutrinas sociais e liberais. A doutrinadora Silvia 

Torres (2001, p. 65) nega também qualquer representação teológica das relações 

Estado-sociedade, não obstante a formulação mais profícua deste princípio se dever 

à filosofia social da doutrina social da Igreja inserida nos magistérios pontifícios, 

sobretudo, a partir do século XIX, com a publicação da Carta Encíclica Rerum 

Novarum de S. S. Papa Leão XIII. 

Todavia, a autora prossegue com a afirmação de que a subsidiariedade é 

herança de uma filosofia da pessoa e ―encontra seu fundamento direto na natureza 

humana, tendo como referência o valor ético e o direito de autodeterminação do 

indivíduo‖, cuja ação deve prevalecer sobre à dos poderes públicos. O indivíduo 

possui capacidades inerentes à sua natureza, que o impulsiona a alcançar, por sua 

livre empresa, seus objetivos.34 

Por conseguinte, pode-se discordar, pelo menos em parte, da ilustre 

doutrinadora quanto à raiz teológica do princípio, visto que a autodeterminação, o 

                                                             
34

 Notemos aqui, portanto, a diferença entre as concepções de liberdade na doutrina liberal e a no 
princípio de subsidiariedade. 
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livre-arbítrio e a liberdade humana são temas de inúmeros escritos católicos dentre 

doutores como Santo Agostinho e concílios como ocorrido na cidade de Trento.35 

A influência católica no princípio de subsidiariedade pode ser comparada à 

influência protestante na doutrina liberal. Lutero encontrou apoio da burguesia, 

porquanto, propagou o individualismo teológico que desprezava a vida monástica e 

a ação religiosa para a salvação do homem, ―a vida monástica não somente era sem 

valor e sem justificativa perante Deus, mas também encarava a renúncia aos 

deveres deste mundo como um produto do egoísmo, uma abstenção das obrigações 

temporais.‖ (WEBER, 2007, p. 70). Assim, a doutrina protestante reduzia a fé e a 

salvação do homem ao âmbito individual, dando maior importância à vida mundana 

extramonastério, como o próprio trabalho e a atividade burguesa. 

De forma oposta, a Igreja, em seu edifício doutrinário, salientava a 

importância da ação do fiel e suas repercussões na vida social como elemento 

significativo para sua salvação. A importância do papel da ação humana não 

somente para a salvação do fiel, mas também para o equilíbrio social obteve maior 

destaque com a Encíclica Rerum Novarum que denunciou o triste espetáculo de 

milhares de família em situação de indigência, decorrente da aplicação das máximas 

liberais do individualismo.36 

 

3.2.1 A liberdade humana e a responsabilidade pessoal 

 

Ao lado ação individual subsidiada em casos excepcionais, temos a outra face 

da liberdade, na qual repousa a individualidade. Trata-se da responsabilidade 

pessoal, cuja justificativa repousa na obrigação que o homem realize as atividades 

essenciais à consecução dos seus objetivos e de toda a sociedade para que, 

concomitantemente, ele experimente todos os benefícios requeridos pelas 

demandas sociais. 

Repousa na filosofia da ação, ―que consagra a substância autônoma do 

indivíduo ao considerá-lo responsável por seu próprio destino.‖ (TORRES, 2001, p. 

67). Assim, os poderes públicos não podem privar o indivíduo da ação a qual lhe é 
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 O Concílio de Trento, realizado de 1543 a 1563, foi convocado para firmar o posicionamento 
doutrinário católico frente às questões levantadas por Martinho Lutero, então, monge católico. 
(WOLLPERT apud NABETO, 2003) 

36
 Ainda modernamente, a Igreja, apesar das transformações doutrinárias por que passou em 
decorrência do Concílio Vaticano II, considera, nas palavras do atual Sumo Pontífice da Igreja, S. 
S. Papa Bento XVI, ―unilateral e sem fundamento‖ a teologia liberal e individualista. (2007c, p. 10). 
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atribuída, sob pena de o Estado, neste caso, absorver a iniciativa, a liberdade e 

anular a própria existência individual. Isto colocaria o Estado nas mesmas linhas do 

anacrônico Estado Totalitário que, como exposto no § 4o da seção 2.3.2.1, anula a 

existência pessoal, culminando na destituição do próprio eu, e eliminaria as 

capacidades políticas do homem. 

Portanto, é condição sine qua non para que um Estado esteja modelado 

segundo o princípio da subsidiariedade, a existência de uma sociedade livre, na qual 

se garanta, não apenas de direito, mas também de fato, os direitos naturais aos 

cidadãos, comunidades naturais e associações, que no organismo estatal 

constituirão os corpos sociais intermediários. 

 

3.2.2 Princípios fundantes 

 

Existem princípios que estão intimamente conexos a esses fundamentos 

gerais da liberdade, da responsabilidade e do valor ético. Seguimos a metodologia 

da doutrinadora Silvia Faber ao apresentar os princípios e os fundamentos da 

doutrina da subsidiariedade. 

A liberdade humana e a responsabilidade pessoal fundam-se como princípios 

do comportamento individual. Não nos esqueçamos que, na estrutura orgânica do 

Estado Subsidiário, o indivíduo é o único elemento singular, ao contrário dos 

poderes públicos e dos grupos intermédios, que se constituem na pluralidade de 

indivíduos. 

Os princípios fundantes, que exporemos a seguir, dizem respeito mais a 

atuação da sociedade na estrutura estatal subsidiária do que propriamente ao 

comportamento do indivíduo. 

 

3.2.2.1 Bem comum 

 

Remetamo-nos ao conceito aristotélico de interesse comum apresentado na 

seção 1.3.2 e acharemos também a definição de bem comum contida na Carta 

Encíclica Pacem in Terris do Papa João XXIII.37 É preciso ter em vista que, na 
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 Na radiomensagem do Natal de 1942, S. S. Papa Pio XII sintetiza o conceito como ―um conjunto de 
condições exteriores que são necessárias aos homens para o alcance em comum de seus fins 
lícitos e para o desenvolvimento de sua personalidade‖ (apud TORRES, 2001, p. 75). 
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escolástica de São Tomás de Aquino, o bem comum, que é o bem público, não 

aniquila os interesses privados, embora os exceda. (MILLON-DELSOL, 1992, p. 52 

apud TORRES, 2001, p. 75). 

Ressalte-se também que o bem comum não compreende o conjunto de 

interesses individuais. O bem individual dos membros da organização político-social 

coexiste com o bem comum, que possui um caráter supraindividual sendo ambos de 

natureza diversa. Portanto, não há que se falar num bem comum fracionável, mas 

sim numa unidade em que está inserido o bem dos indivíduos que formam o corpo 

social. (MESSNER, 1960, p. 355 apud TORRES, 2001, p. 77). 

A natureza do bem comum, nos conformes da doutrina social da Igreja, deve 

se afastar da noção dialética das doutrinas liberal, promotora do choque de 

interesses individuais típico das sociedades burguesas; e marxista, cuja essência 

reside na trágica luta de classes, ―uma vez que, tanto a concorrência de tipo liberal, 

como a luta de classes no sentido marxista, são contrárias à natureza e à concepção 

cristã [e da doutrina social da Igreja] da vida.‖ (JOÃO XXIII, 1998, p. 150). A Igreja 

Católica opõe à visão dialética, a visão orgânica38 da realidade, por conseguinte, é 

adepta de um aspecto cooperativo da vida social. 

Como visto, a intervenção dos poderes públicos e dos corpos sociais 

intermediários nos grupos mais abaixo na cadeia de subsidiariedade, dá-se segundo 

as perspectivas negativas e positivas. Assim, a realização do bem comum justifica a 

intervenção dos entes que ocupam as partes mais elevadas da cadeia subsidiária 

nos elementos mais abaixo. 

Assim, não se nega a possibilidade de o poder estatal impor restrições às 
liberdades ou intervir na ordem econômica e social, visando, em benefício 
de toda a sociedade, a manter um mínimo de condições externas que 
possibilitem o desenvolvimento material e moral de cada cidadão. 
(SANCHEZ AGESTA, 1983, p. 89 apud TORRES, 2001, p. 74). 
 

Conforme os parâmetros de atuação subsidiária contida na origem 

terminológica do termo subsidium, o bem comum consiste no dever ético de os 

grupos sociais mais elevados, nestes incluímos os poderes públicos, de ajudarem 

toda a sociedade a atingir seus objetivos. 

                                                             
38

 Na Carta Apostólica Ex Corde Eclesiae, ao discorrer sobre as Universidades Católicas, a Igreja 
pontifica que ―a interdisciplinaridade, sustentada pelo contributo da Filosofia e da Teologia, ajuda 
os estudantes a adquirirem uma visão orgânica da realidade.‖ (JOÃO PAULO II, 2004, p. 19, grifo 
nosso). 



58 

Esse auxílio, que decorre da ação cooperativa de todos os membros do 

Estado, é o objetivo da sociedade, a ―finalidade da sociedade‖, na lição de Messner 

(1960, p. 355 apud TORRES, 2001, p. 76). Portanto, a realização do bem comum 

não é obra dos poderes públicos, mas, nos ditames da doutrina da subsidiariedade, 

deve-se observar a primazia da iniciativa dos grupos sociais menores e dos 

indivíduos. É preciso proceder na devolução ao setor privado de sua preeminência 

frente à ordem pública. (TORRES, 2001, p.39). 

Conexo a responsabilidade pessoal, vista na seção 3.2.1, temos que o bem 

comum, ainda na perspectiva de Messner, representa ―a participação, nos bens 

resultantes de sua cooperação, de todos os indivíduos e comunidades menores da 

sociedade, na medida de sua respectiva prestação.‖ Em oposição a Kant, o bem 

comum só será realidade à proporção que todos da sociedade recebam, 

efetivamente e não somente como garantia, aquilo que é seu. 

Por fim, ressaltamos que, assim como a doutrina subsidiária caracteriza-se 

pela flexibilidade na distribuição de competências, o bem comum é um pressuposto 

ético que varia conforme as aspirações, objetivos, necessidades sociais e variantes 

históricas e culturais que, portanto, vinculam ―os critérios de decisão das agências 

do poder público para a realização daquele bem geral.‖ (TORRES, 2001, p. 79). 

 

3.2.2.2 Dignidade da pessoa humana 

 

Sem dúvida alguma, a dignidade da pessoa humana é um dos princípios dos 

quais mais se falam nos âmbitos filosófico, acadêmico e na ordem jurídica 

internacional. ―Princípio extremamente aberto e vago‖ (TORRES, 2001, p. 80), a 

Constituição Alemã de 1949, procurando repelir os horrores consequentes da 

eugenia nazista, firmou-o logo em seu artigo 1o. A partir do exemplo alemão, o 

princípio adentrou em diversos ordenamentos jurídicos inclusive o brasileiro, o qual 

erigiu como fundamento da República Federativa do Brasil, consoante o que dispõe 

o artigo 1o, inciso III da Carta Política de 5-10-1988. 

No âmbito teológico, a doutrina social da Igreja assenta sobre esse 

fundamento e ―a tem como originária no plano natural, da capacidade do homem de 

exercer espiritualmente verdadeiro domínio sobre si e as demais criaturas e, no 

plano sobrenatural, de seu caráter de membro do Corpo Místico [a Igreja]‖. 

(GONZÁLEZ MORALEJO, 1968, p. 127 apud TORRES, 2001, p. 80). 
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Assim, na esfera puramente social e natural, desconsiderando o sobrenatural, 

e no fito de proteger cada indivíduo das mazelas provenientes de modelos estatais 

anacrônicos, a Igreja considera que: 

[...] o princípio fundamental desta concepção consiste em, cada um dos 

seres humanos, ser e dever ser o fundamento, o fim e o sujeito de todas as 
instituições em que se expressa e realiza a vida social: cada um dos seres 
humanos considerado na realidade daquilo que é e que deve ser, segundo 
a sua natureza intrinsecamente social, e no plano divino da sua elevação à 
ordem sobrenatural. (JOÃO XXIII, 1998, p. 218). 
 

Tratando-se de conceito aberto, a dignidade da pessoa humana consiste 

mesmo em ―um valor supremo que atrai o conteúdo de todos os direitos 

fundamentais do homem, desde o direito à vida.‖ (SILVA, 1998, p. 92 apud 

TORRES, 2001, p. 81). 

As especulações jusfilosóficas suscitam questionamentos de máxima 

importância, a saber, se este princípio constitui um valor superior e ao qual se 

deveria conformar todo o ordenamento jurídico, para tanto, é significativa a presença 

da devoção a ele nos diversos ramos constitucionais consubstanciada no fato de 

que as constituições nacionais que o acolhem, reservam lugar de relevância, em 

geral, em seus primeiros artigos. 

Por fim, consideramos de maior destaque, o ensinamento de Carlos Santiago 

Nino (1989, p. 287 apud TORRES, 2001, p. 82), cuja prescrição do princípio da 

dignidade humana determina ―que os homens devem ser tratados segundo suas 

decisões, intenções ou manifestações de consentimento‖ e constitui uma ―diretiva de 

moralidade social‖. 

 

3.2.2.3 Pluralismo social 

 

Se a subsidiariedade implica na primazia da ação dos indivíduos e das 

associações intermediárias sobre os poderes públicos, por conseguinte, este modelo 

estatal confere-lhes maior autonomia e certa dose de autosuficiência. 

Como corolário da própria autonomia, temos uma grande variedade de grupos 

sociais com suas diferenças. ―Não se pode esquecer, como fazem todas as formas 

autoritárias e totalitárias, das divergências na vida concreta [...]‖. (BARACHO, 2000, 

p. 2, grifo do autor). 

Diferem em temperamento, interesses, capacidade intelectual, aspirações, 
inclinações naturais, anseios espirituais e modo de vida. Divergem nos 
valores que aceitam e usam pesos diferentes para aqueles que 
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compartilham (desejam viver em climas diferentes – alguns nas montanhas 
e outros em planícies, desertos, beira-mar, cidades grandes e pequenas). 
Não há razão para pensar que haja uma única comunidade que sirva como 
ideal para todas as pessoas e há muitas para pensar que não existem. 
(NOZICK, 1991, p. 335 apud BARACHO, 2000, p. 3). 
 

Continua o Professor José Baracho, na sua lição, asseverando que devido à 

complexidade das pessoas, ―os princípios fundamentais ou básicos para uma melhor 

sociedade, na qual todos possam viver, nem sempre realizam, concretamente, um 

único tipo de comunidade aceitável por todos.‖ 

É contrária ao pluralismo social qualquer forma social unitária, individualista 

ou coletivista (TORRES, 2001, p. 84), que reduz a sociedade ou o Estado a uma 

massa amorfa constituída por uma ―mera soma numérica dos indivíduos isolados‖ 

(SANTOS, 1992, p. 135). É pertinente o Magistério de S. S. Papa Pio XII em sua 

Radiomensagem de Natal de 1944 (apud SANTOS, 1992, p. 135), quando o Sumo 

Pontífice então reinante diferencia os termos povo e massa, não somente quanto à 

organização social, mas, também quando chama os indivíduos a sua 

responsabilidade, tratada na seção 3.2.1, dentro do organismo estatal: 

O Estado não contém em si, e não reúne mecanicamente, em dado 
território, uma aglomeração amorfa de indivíduos. Ele é e deve ser 
realmente a unidade orgânica e organizadora de um verdadeiro povo. Povo 
e multidão amorfa ou, como se costuma dizer, 'massa', são dois conceitos 
diversos. O povo vive e move-se por vida própria; a massa é de si 
inerte, e não pode mover-se senão por um agente externo. O povo vive 
da plenitude da vida dos homens que o compõem, cada um dos quais — no 
próprio lugar e do próprio modo — é uma pessoa consciente das próprias 
responsabilidades e das próprias convicções. A massa, pelo contrário, 
espera uma influência externa, brinquedo fácil nas mãos de quem quer que 
jogue com seus instintos ou impressões, pronta a seguir, vez por vez, hoje 
esta, amanhã aquela brincadeira. Da exuberância de vida de um verdadeiro 
povo, a vida se difunde abundante e rica no Estado e em todos os seus 
órgãos, infundindo neles, com vigor incessantemente renovado, a 
consciência da própria responsabilidade e o verdadeiro sentido do 
bem comum. O Estado pode servir-se da força elementar da massa, 
habilmente manobrada e usada: nas mãos ambiciosas de um só ou de 
diversos artificialmente agrupados por tendências egoístas, o próprio Estado 
pode, com o apoio da massa, reduzida a não ser mais que uma simples 
máquina, impor o seu arbítrio à parte melhor do verdadeiro povo; o 
interesse comum fica então gravemente e por longo tempo golpeado, e a 
ferida é bem freqüentemente de cura difícil. Num povo digno de tal nome — 
prossegue Pio XII — o cidadão sente em si mesmo a consciência da sua 
personalidade, dos seus deveres e dos seus direitos, da própria 
liberdade conjugada com o respeito da dignidade e liberdade alheia. 
Num povo digno de tal nome, todas as desigualdades, não arbitrárias mas 
derivadas da mesma natureza das coisas, desigualdades de cultura, 
posses, posição social (sem prejuízo, bem entendido, da justiça e da 
caridade) não são de modo algum obstáculo à existência e ao predomínio 
de um autêntico espírito de comunidade e fraternidade. Pelo contrário, longe 
de lesar de algum modo a igualdade civil, lhe conferem o seu legítimo 
significado: isto é, que defronte ao Estado cada qual tem o direito de viver 
honradamente a própria vida pessoal, no lugar e nas condições em que os 
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desígnios e disposições da Divina Providência o tiverem colocado. (grifo 
nosso). 
 

Assim, enxerga o pluralismo, uma organização política articulada em grupos, 

ou corpos sociais intermediários, que se intercalam entre os indivíduos e as 

autoridades públicas formando a cadeia de subsidiariedade, tendo aqueles na base, 

e no seu cume os poderes do Estado. A estes, competem regular o complexo de 

relações sociais, não somente entre os indivíduos, mas também entre os grupos 

intermédios, e exprimir o caráter unitário conferido pelos elementos nacionais 

descritos na seção 1.4 e, sobretudo, não violar os fatores plurais da sociedade. 

Além destas diferenças horizontais, de características que variam entre os 

indivíduos, é preciso considerar as diferenças verticais consubstanciadas na 

existência destes elementos sociais que se dispõem de forma hierárquica entre os 

indivíduos e os poderes situados no topo da cadeia subsidiária. 

Além da primazia da iniciativa recair sobre os elementos mais à base desta 

pirâmide subsidiária, competindo aos elementos mais ao cume uma função de 

subsidiariedade, i.e., de ajuda, esta estrutura orgânica permite uma maior 

comunicação entre todas as esferas de poder e, indubitavelmente, este contato é o 

vínculo primordial para o exercício democrático de tomadas das decisões políticas 

dentro do Estado. 

Vemos aqui, portanto, o porquê da posição de Aristóteles acerca das três 

formas puras de governos:39 todas são legítimas desde que fundeadas no interesse 

comum, ou bem comum, que visa saciar as necessidades e aspirações definidas 

pela sociedade. 

E aqui, é pertinente, a lição do jurista Almir Pazzianotto acerca da estrutura 

político-partidária ideal de uma democracia: 

A estrutura político-partidária deveria assemelhar-se à pirâmide. Na base, 
situada nos municípios e distritos, os eleitores organizar-se-iam em 
diretórios locais, cujos delegados designariam os membros dos diretórios 
estaduais, incumbidos, periodicamente, em ampla convenção, de investir o 
partido de direção nacional. (PINTO, 2009, p. 17). 
 

Assim, de maior relevância do que a escolha desta ou daquela forma de 

governo, é a configuração do Estado de modo que as decisões e a direção do país 

sejam exercidas pelos poderes mais próximos do cidadão e mediante a 

comunicação contínua entre os poderes públicos e estes, proporcionada pela cadeia 

                                                             
39

 Monarquia, Aristocracia e Governo Constitucional. Ver seção 1.3.2. 
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de subsidiariedade, que se constitui num pluralismo social vertical. (TORRES, 2001, 

p. 97). 

A existência de associações é consequência da predisposição natural do 

homem a constituir grupos sociais40. ―Com efeito, dada a sua natureza social, o 

homem tende a agrupar-se em associações menores, com finalidade privadas, nas 

quais recebe a imediata ajuda na realização de suas necessidades vitais.‖ 

(MESSNER, 1960, p. 345 apud TORRES, 2001, p. 84). Dentre essas associações 

podemos destacar a família, as associações profissionais e de categorias e as ligas 

juvenis.41 (TORRES, 2001, p. 84). 

Frente ao exposto, pode-se ver o quão prejudicial foi a ação revolucionária na 

França de 1789 que, na ânsia de estabelecer o individualismo liberal-burguês e o 

âmbito de autonomia individual, proibiu legalmente a existência dos corpos 

intermédios, conforme dispôs a Lei Lê Chapelier de 14 e 17 de junho de 1791. 

(TORRES, 2001, p. 169). 

A doutrina subsidiária difere da liberal, principalmente, quanto ao fundamento 

da estrutura estatal; enquanto esta admite o ente estatal como uma unidade 

constituída de indivíduos, na subsidiariedade, o Estado é enxergado como uma 

estrutura orgânica de associações e corpos intermédios. 

Esse é o pluralismo cristão-social apresentado por Bobbio (BOBBIO; 

MATTEUCCI; PASQUINO; 2007, p. 932), para o qual, enquanto o pluralismo nas 

democracias liberais é conflituoso, o ―Pluralismo cristão-social é organicista, pois vê 

os vários grupos sociais disporem-se em ordem hierárquica, recebendo cada um a 

própria dignidade da função que desenvolve, segundo a própria ordem e grau, 

dentro do todo.‖ 

O Cientista Político mostra-nos ainda, sustentado no Código Social de 

Malines42, que ―a vida humana se desdobra num certo número de sociedades, 

dentre as quais enumera ―a sociedade familiar, a sociedade civil ou política, a Igreja, 

as sociedades profissionais, as sociedades que procuram um fim particular, a 

sociedade particular, a sociedade internacional‖. 

                                                             
40

 Ver, na seção 1.2.2, as correntes doutrinárias acerca da origem da vida social. 
41

 Na seção 4.1.1.1, serão tratados os grupos intermédios a integrar a estrutura de um Estado 
Subsidiário. 

42
 Malines, cidade belga, assistiu, a partir de 1924, à iniciativa do Cardeal Desiré Mercier (1851-1929) 
de se promover o estudo dos problemas sociais à luz da moral católica. Seu comitê de estudos 
promoveu a síntese do pensamento social católico, que constituiu o Código Social de Malines em 
1927. (ÁVILA, 1993, p. 282). 



63 

O mesmo código nos mostra que a multiplicidade de sociedades afasta a 

doutrina do Pluralismo católico a um ponto equidistante da doutrina liberal, ―segundo 

a qual o indivíduo basta a sim mesmo, e a do coletivismo que, ao invés, deifica o 

Estado ou a sociedade‖. A sua influência na modernidade pode ser atestada na 

redação da constituição da república italiana que dedica seu artigo 2o à defesa dos 

direitos invioláveis do homem enquanto pessoa singular, mas também inserido nas 

organizações sociais. (BOBBIO; MATTEUCCI; PASQUINO; 2007, p. 932). 

Na seção 1.3, vimos as três características de qualquer sociedade, as quais 

se resumem na necessária comunicação no interior desta, de modo que, o princípio 

da subsidiariedade perde sustentação na presença de indivíduos isolados. 

 

3.2.2.4 Solidariedade 

 

Sem a solidariedade entre os indivíduos e os corpos intermédios, a doutrina 

da subsidiariedade estaria fadada às mesmas consequências do individualismo 

liberal. Assim, a realização do bem comum, que se dá mediante a atuação positiva e 

subsidiária dos poderes públicos, exige também o conjunto de ações cooperativas 

entre todos. 

Poder-se-ia falar na colisão entre subsidiariedade solidariedade, visto que a 

primeira vincula-se à liberdade individual, que encontra suporte no direito de 

propriedade e no sistema de mercado para obtenção de recursos e saneamento das 

necessidades; e a segunda idéia nos remete a um Estado social, no qual os poderes 

públicos são titulares de bens e serviços prestados a todos. Todavia, é da 

articulação de ambos os princípios que se consolida a mútua cooperação e 

responsabilidades entre os indivíduos e grupos que integram a sociedade, de modo 

que estes se complementam e não se colidem. (TORRES, 2001, p. 88). 

Das concepções individual e social do homem decorrem a subsidiariedade e a 

solidariedade, de modo que exista um equilíbrio, segundo o qual as concepções não 

se aniquilem, mas se complementem, a primeira como expressão da liberdade 

individual, e a segunda que exprime a natureza social do ser humano. (TORRES, 

2001, p. 90). 

A solidariedade assenta-se como um princípio eminentemente ético de dever 

ser e confere aos indivíduos a consciência moral de zelar pelos bens privados e 

comuns. O princípio já se fazia presente na antiguidade (PECES-BARBA 
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MARTÍNEZ, 1995, p. 263 apud TORRES, 2001, p. 90), mas a filosofia jurídica de 

Kant, cujo pensamento exprime a existência de direitos garantidos, mas sem 

efetividade43, assentada no individualismo burguês apagou-o na época moderna, 

sendo que o reencontro entre ética e direito no século XX é considerado, por alguns 

autores, o fundamento dos direitos humanos. (PECES-BARBA MARTÍNEZ, 1995, p. 

263 apud TORRES, 2001, p. 90). 

O retorno da ética à filosofia política e jurídica faz desaparecer o homem 
egoísta e individualista, dando lugar às relações intersubjetivas, pelas quais 
os sujeitos de direito se vêem compreendidos em um mundo de valores 
culturais e interesses plurais, reconhecendo, porém, a realidade e os 
problemas do outro não como alheios, mas como suscetíveis de resolução 
com intervenção dos demais e ainda, dos poderes públicos. (PECES-

BARBA MARTÍNEZ, 1995, p. 279 apud TORRES, 2001, p. 91).
44

 

 

Do mesmo modo em que falamos em responsabilidade pessoal como um dos 

fundamentos da doutrina do Estado subsidiário45, o princípio da solidariedade é 

―objeto do solidarismo, doutrina moral e social ou ‗sistema de ordem social‘, que tem 

na responsabilidade comum (obligatio in solidum) o seu alicerce principal.‖ 

(TORRES, 2001, p. 90). Eis que esse fundamento exprime um princípio jurídico cuja 

importância salta aos olhos, porquanto, garante uma posição indisponível pelo 

homem dentro do sistema social, sem afetar a autonomia das associações. 

A solidariedade, mais que complementar, é pré-requisito da doutrina da 

subsidiariedade estatal, visto que somente o vínculo social entre os integrantes da 

sociedade permite a ação cooperativa, não só para satisfação de suas demandas, 

mas também para controlar as instituições maiores do Estado, como o próprio poder 

público. 

Assim, o princípio é fundamento e diretriz para interpretação jurídica dos 

direitos humanos e, consequentemente, orienta a ordem subsidiária e os valores 

ligados à sua doutrina, como a dignidade da pessoa humana, o bem comum e o 

pluralismo, cujo acatamento encontra adesão por parte da consciência moral dos 

indivíduos e grupos sociais do Estado como obrigação e dever jurídico. 

 

                                                             
43

 C.f. seção 2.3.1.1. 
44

 Além de Peces-Barba Martínez (1995, p. 275/276), pode-se citar entre nós Manoel Gonçalves 
(FERREIRA FILHO, 1995, p. 57 apud TORRES, 2001, p. 90) que, em seu ―Direitos Humanos 
Fundamentais‖, entende a solidariedade como a terceira geração dos direitos fundamentais. A 
liberdade seria compreendida como a primeira geração, e a igualdade a segunda. Para este autor, 
os direitos de solidariedade abarcariam o direito à paz, ao desenvolvimento, ao meio ambiente e o 
direito ao patrimônio comum da humanidade. 

45
 C.f. seção 3.2.1. 
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3.3 REVESES NA DOUTRINA SOCIAL DA IGREJA 

 

O estudo do princípio de subsidiariedade implica necessariamente a análise 

do pensamento social católico. Na lição do Professor José Baracho (2000, p. 2), o 

princípio possui ―origens e significados que apontam caminhos onde são 

mencionados Aristóteles, o pensamento cristão, a doutrina social da Igreja e as 

Encíclicas‖. 

Do magistério da Igreja Católica, o princípio da subsidiariedade migrou para 
o direito público, acolhendo-o oportunamente a doutrina publicística como 
um dos suportes doutrinários aptos a definir a repartição de competências 
entre o ente maior e o ente menor, sendo utilizado, atualmente, para 
fundamentar uma nova concepção de Estado, onde o papel do poder 
público dever ser delimitado ao fito de se resguardarem a liberdade, a 
autonomia e a dignidade humana. (TORRES, 2001, p. 9). 
 

A iniciativa da Igreja de reservar no seu edifício doutrinário teológico temas de 

relevância sócio-política, com reflexos no direito e na economia, é decorrente da 

grave crise social do século XIX46 à qual culminou a abstenção do Estado Liberal, 

cuja doutrina propunha um afastamento quase total dos poderes públicos da 

sociedade civil, intervindo nesta apenas para garantir uma ordem social 

fundamentada no individualismo burguês. 

Defronte esse quadro, em 1891, é publicada a Encíclica Rerum Novarum de 

S. S. Papa Leão XIII, considerada o marco inicial das manifestações pontifícias no 

sentido de denunciar as precárias condições do operariado, posto à míngua sem a 

devida intervenção dos poderes públicos no sentido de extirpar as injustiças sociais 

do corpo estatal; e também o falso remédio do socialismo, haja vista, que: 

esta conversão da propriedade particular em propriedade coletiva, tão 
preconizada pelos socialistas, não teria outro efeito senão tornar a situação 
dos operários mais precária, retirando-lhes a livre disposição do seu salário 
e roubando-lhes, por isso mesmo, toda a esperança e toda a possibilidade 
de engrandecerem o seu património e melhorarem a sua situação. (LEÃO 
XIII, 2005, p. 422). 
 
Com efeito, aquele texto pontifical foi o ponto de partida de todo um 
movimento transformador que colocou a Igreja na vanguarda da verdadeira 
justiça social (GONZÁLEZ MORALEJO, 1968, p. 127 apud TORRES, 2001, 
p. 25), originando-se dele a reforma da estruturação da sociedade. A 
despeito de não enunciar explicitamente o princípio da subsidiariedade, a 
Carta leoniana, ao defender o direito à propriedade privada contra o furor 
socialista e o trabalhador contra a exploração do individualismo econômico, 
erigiu como peça chave de toda sua doutrina a dignidade da pessoa 
humana, que viria, posteriormente, nas Encíclicas que a sucederam, ser o 

                                                             
46

 Crise ilustrada pelo triste espetáculo de miséria e indigência aos quais foram reduzidos enormes 
contingentes familiares a mercê do poder econômico de poucos, c.f. seção 2.3.1.2. 
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fundamento maior da subsidiariedade. (TORRES, 2001, p. 25-26, grifo 
nosso). 
 

Considerando-se que a revolução protestante do século XVI justificou um 

individualismo convergente aos valores burgueses, e que o ápice da contraposição 

entre as teologias católica e protestantes ocorre no Concílio de Trento47, pode-se 

afirmar que a oposição católica ao individualismo burguês se inicia propriamente 

neste período. 

Em suma, em reiterados momentos, e ainda antes da crise social do final do 

século XIX, a doutrina social Católica tem se manifestado contrariamente ao 

individualismo liberal e o seu choque dialético de interesses individuais sem 

qualquer traço cooperativo do princípio da solidariedade. 

 

3.3.1 Doutrina social da Igreja e os regimes totalitários 

 

O início do século XX assiste à ascensão dos regimes totalitários48, marcados 

pela existência de Estados nos quais a ação dos poderes públicos orienta-se pela 

supressão da iniciativa não estatal e pela existência do partido único. É a fase do 

Nacional-Socialismo Trabalhista de Hitler e do Fascismo italiano, cujas 

consequências trágicas, como as descritas na seção 2.3.2.1.2, também foram 

objetos de denúncia pelos documentos pontifícios. 

E, no ambiente de ascensão do fascismo, o Papa Pio XI publica, em 1931, a 

Carta Encíclica Quadragesimo anno49 contra a agressão dos poderes públicos à 

liberdade dos indivíduos e associações do Estado. A ferocidade totalitária do 

fascismo italiano chegou a padrões semelhantes ao controle soviético sobre o 

Patriarcado de Moscou50, visto que a supressão de associações diversas atingiu 

também os círculos sociais católicos, o que gerou repúdio da Igreja, sob Pio XI 

expresso na Carta Encíclica Non Abbiamo Bisogno. 

A doutrina nazista e suas práticas eugênicas, que pautaram o totalitarismo 

alemão, também encontraram forte oposição na Carta Encíclica Mit Brennender 

                                                             
47

 C.f. § 4
o
 da seção 3.2. É importante ressaltar que as teologias católica e protestantes não se 

opõem somente quanto a temáticas emeritamente teológicas como liturgia e soteriologia, que é a 
doutrina da salvação dos homens, mas também ao papel do indivíduo na sua salvação e seus 
reflexos na vida social, à qual nos restringimos. 

48
 C.f. seção 2.3.2.1. 

49
 Quadragésimo ano de publicação da Rerum Novarum do Papa Leão XIII. Assim como este Sumo 
Pontífice, o Papa Pio XI também tratou da restauração de uma legítima ordem social. 

50
 C.f. seção 2.3.2.1.2. 
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Sorge, deste Sumo Pontífice, assim como a Divini Redemptoris, que denunciou ―Os 

horrores do comunismo na Espanha‖ (PIO XI, 2004, p. 566). 

Bem se pode vislumbrar como o magistério pontifício em sua doutrina social 

converge à afirmação do Professor José Alfredo de que ―O novo projeto de 

sociedade contemporânea deve afastar-se dos mitos ultrapassados, de decadentes 

formas ideológicas da direita e esquerda‖ (BARACHO, 2000, p. 5). Não somente 

converge, como adianta-nos o pressuposto de que ―O liberalismo preparou o 

caminho ao comunismo‖ (PIO XI, 2004, p. 564), porquanto, a precariedade da vida 

do operário, subjugado pelos princípios do liberalismo econômico, privou-os da 

educação religiosa na moral católica e sua oposição aos princípios burgueses. 

Assim, o contexto de insatisfação popular com as graves crises sociais 

decorrentes de um regime fundamentado no individualismo desprovido de qualquer 

senso de solidariedade, princípio muito caro à doutrina social da Igreja e à doutrina 

da subsidiariedade, tornou-se terreno fértil para a atuação da propaganda marxista 

sob as lideranças e movimentos de cunho ideológicos. 

Mas, o mais importante a ressaltar neste momento é o afastamento 

equidistante da doutrina católica aos ―mitos ultrapassados, de decadentes formas 

ideológicas da direita e esquerda‖, o que confere à Igreja a autoria de um 

pensamento sócio-político próprio, com reflexos no jurídico e econômico, fundado 

não no quase louvor dos poderes públicos do Estado, mas no chamamento às 

responsabilidades pessoal e social, respectivamente, de indivíduos e grupos sociais, 

mediante a atuação cooperativa numa estrutura estatal orgânica e oposta à dialética 

individualista e coletivista. 

 

3.3.2 Teologia da Libertação: a pseudoresposta católica ao individualismo 

liberal 

 

Discorrer sobre doutrina social da Igreja, portanto, implica a análise da 

doutrina da subsidiariedade. É inevitável a identidade entre ambas, sendo a primeira 

mais ampla, considerando-se que a segunda trata precipuamente de uma teoria 

estatal. Nesse sentido, podemos considerar a grande contribuição da instituição 

eclesiástica católica ao expor um paradigma estatal alternativo aos que 

predominaram nos últimos dois séculos. 
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Todavia, não obstante, o ineditismo da doutrina social da Igreja e seu 

acréscimo às ciências ligadas ao estudo do Estado e do direito público51; nos últimos 

quarenta anos do século XX, viu-se predominar no clero52 uma mentalidade 

anacrônica que apresentava as teses marxistas como solução para os desequilíbrios 

sociais da sociedade capitalista. 

Era a chamada Teologia da Libertação, desenvolvida por teólogos latino-

americanos, em especial o Padre peruano Gustavo Gutierrez e o ex-frade 

franciscano Leonardo Boff (PAULA, 2007, p. 430), que trouxe grandes prejuízos à 

Igreja Católica, porquanto, desfigurou seu pensamento social, focado na existência 

de uma sociedade orgânica e cooperativa, para um modelo dialético consoante o 

choque de classes sociais propugnado pela filosofia marxista (PAULA, 2007, p. 437) 

da práxis revolucionária53. 

Essa ação, sob a orientação da práxis transformadora, ensejou a existência 

de um clero de militância política, exercendo liderança54 sobre inúmeros movimentos 

de atuação nitidamente revolucionária, inclusive no que tange ao choque entre 

grupos sociais. ―A TL assumia a tese de que o único caminho para a eliminação da 

injustiça e da opressão passava por um processo revolucionário.‖ (ÁVILA, 1993, p. 

443). 

Em virtude disso, como aduz Rangel, a teologia da libertação busca articular 
uma Igreja desvinculada da classe dominante (e não apenas dos seus 
dirigentes) e de seus projetos de ajuda e promoção, para se ter uma Igreja 
ligada às classes populares, que vá diretamente a elas e se una às suas 
lutas, que só confie numa libertação que venha das bases contra a 
opressão que vem “de cima”. (RANGEL apud PAULA, 2007, p. 435, grifo 
nosso). 
 

                                                             
51

 Dentre as quais citamos a Teoria Geral do Estado, a Ciência Política e o Direito Constitucional. 
52

 Restringimos ao clero no Brasil, tendo em vista, a conhecida influência católica no país que o faz 
ser, em números absolutos, o de maior população católica. Mas, o predomínio da Teologia da 
Libertação se faz muito presente em toda a América Latina principalmente. 

53
 A filosofia da práxis representa o abandono da atividade especulativa e reflexiva para centrar-se na 
ação do homem, enquanto dependente das ―condições materiais de sua produção‖ (MARX; 
ENGELS, 1999, p. 227 apud MASCARO, 2006, p. 101). C.f. seção 2.3.2.1.1. O ex-Frade Leonardo 
Boff na edição de 06-abr-1980 do Jornal do Brasil (apud FAROL DA DEMOCRACIA 
REPRESENTATIVA, 2009) afirma que ―O que propomos não é teologia no marxismo, mas 
marxismo na teologia‖. 

54
 Exemplificamos com a presença de inúmeros Bispos e Padres na direção e coordenação de 
movimentos sociais e associações de apoio a estes como a Comissão Pastoral da Terra, 
coordenada nacionalmente pelo Bispo Dom Xavier Gilles (COMISSÃO PASTORAL DA TERRA – 
SECRETARIA NACIONAL, 2009). A presença de religiosos é maciça, a regional do Pontal do 
Paranapanema, região onde ocorrem inúmeras invasões de terras, é coordenada por Dom José 
Maria Libório, Bispo de Presidente Prudente (COMISSÃO PASTORAL DO ESTADO DE SÃO 
PAULO, 2009). 
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Esta doutrina se utiliza da linguagem teológica para justificar a ação política 

da Igreja. A redenção teológica, sob inspiração marxista, cede lugar à concepção de 

libertação social através da luta de classes empreendida não somente no campo 

ideológico, mas, como caracteriza a práxis, na luta armada. É expressiva a ação 

violenta do Movimento dos Sem Terras, sendo denunciada a sua ação enquadrada 

em inúmeros ilícitos penais e civis, como o esbulho de propriedades agrícolas e 

violação dos direitos básicos de seus proprietários, o que o transforma numa 

―organização à margem da lei.‖ (CORREIO BRAZILIENSE, 2009b). 

 

3.3.3 Oposição do magistério pontifício à teologia revolucionária 

 

Além do prejuízo para toda a sociedade, a práxis marxista, que outrora foi 

repudiada pela Igreja, devido a seus evidentes efeitos desastrosos, era admitida em 

segmentos consideráveis do clero, de modo que se ofuscavam os princípios de uma 

sociedade disposta organicamente em grupos intermédios e cooperativos, 

consoante a doutrina da subsidiariedade. 

Diante das consequências danosas, do agravamento das tensões e dos 

conflitos armados entre classes sociais, e do flagrante desvirtuamento da autêntica 

Doutrina Social da Igreja, o magistério eclesiástico tem se manifestado 

contrariamente aos métodos belicosos de saneamento das questões sociais e 

também a todo referencial teórico sobre o qual se fundamentam as ações 

desenvolvidas por integrantes de seus quadros clericais, em especial dos adeptos 

desta teologia marxista. 

É o que se pode concluir a partir das reiteradas admoestações feitas pela Sé 

Apostólica, sobretudo o Romano Pontífice55, ao clero, a exemplo do Discurso do 

Papa João Paulo II aos Bispos das regionais sul III e IV do Brasil, respectivamente, 

Santa Catarina e Rio Grande do Sul: 

Uma visão da economia e dos problemas sociais, desde a perspectiva da 
doutrina social da Igreja, leva a considerar as coisas sempre do ponto de 
vista da dignidade do homem, que transcende o simples jogo dos fatores 
econômicos. Por outro lado, ajuda a compreender que, para alcançar a 
justiça social, se requer muito mais do que a simples aplicação de 

                                                             
55 ―Sob a denominação de Sé Apostólica ou Santa Sé, neste Código [Código de Direito Canônico], 

vêm não só o Romano Pontífice, mas também, a não ser que pela natureza da coisa ou pelo 
contexto das palavras se deprenda o contrário, a Secretaria de Estado, o Conselho para os 
negócios públicos da Igreja e os demais organismos da Cúria Romana.‖ (SANTA SÉ, 2002, Cân. 
361). 
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esquemas ideológicos originados pela luta de classes como, por 
exemplo, através da invasão de terras - já reprovada na minha Viagem 
Pastoral em 1991 - e de edifícios públicos ou privados, ou, por não citar 
outros, a adoção de medidas técnicas extremas, que podem ter 
conseqüências [sic] bem mais graves do que a injustiça que pretendiam 
resolver, como no caso de um incumprimento [sic] unilateral dos 
compromissos internacionais. (JOÃO PAULO II, 2002, grifo nosso). 
 

Ainda recentemente em seus pronunciamentos, o Romano Pontífice atual tem 

reafirmado o ensinamento tradicional católico, no qual se inclui a autêntica doutrina 

social da Igreja e suas inovações que muito contribuíram na qualidade de um novo 

referencial teórico proposto como alternativo às formas combalidas de ―esquerda e 

direita‖, como apontou o Professor Alfredo Baracho. 

Tomemos as duas primeiras cartas encíclicas do Papa Bento XVI, nas quais o 

Romano Pontífice tem nos mostrado, na fase inicial de seu pontificado, disposto a 

continuar a afirmação dos conceitos inerentes à doutrina da subsidiariedade, 

quando, a exemplo de seu antecessor na Centesimus annus, cita-a expressamente em 

sua primeira carta encíclica Deus Caritas Est: 

É verdade que a norma fundamental do Estado deve ser a prossecução da 
justiça e que a finalidade de uma justa ordem social é garantir a cada um, 
no respeito do princípio da subsidiariedade, a própria parte nos bens 
comuns. Isto mesmo sempre o têm sublinhado a doutrina cristã sobre o 
Estado e a doutrina social da Igreja. (BENTO XVI, 2007a, p. 44, grifo 
nosso). 
 
Um Estado, que queira prover a tudo e tudo açambarque, torna-se, no fim 
das contas, uma instância burocrática, que não pode assegurar o essencial 
de que o ser humano sofredor — todo ser humano — tem necessidade: a 
amorosa dedicação pessoal. Não precisamos de um Estado que regule e 
domine tudo, mas de um Estado que generosamente reconheça e apóie, 
segundo o princípio de subsidiariedade, as iniciativas que nascem das 
diversas forças sociais e conjugam espontaneidade e proximidade aos 
homens carecidos de ajuda. (BENTO XVI, 2007a, p. 50-51, grifo nosso). 
 

Ao mesmo tempo, aponta as falhas da proposta marxista, espinha dorsal da 

Teologia da Libertação, tanto na Carta Encíclica Deus Caritas Est, quanto na Spe 

Salvi. Nesta última, o Sumo Pontífice até nos mostra como válida a descrição 

positiva, feita por Marx, das circunstâncias propiciadoras da revolução, representada 

pela falência da ordem surgida a partir de 1789: 

O marxismo tinha indicado, na revolução mundial e na sua preparação, a 
panacéia [sic] para a problemática social: através da revolução e 
consequente coletivização dos meios de produção — asseverava-se em tal 
doutrina — devia dum momento para o outro caminhar tudo de modo 
diverso e melhor. Este sonho desvaneceu-se. (BENTO XVI, 2007a, p. 46-
47). 
 
Com pontual precisão, embora de forma unilateralmente parcial, Marx 
descreveu a situação do seu tempo e ilustrou, com grande capacidade 
analítica, as vias para a revolução. E não só teoricamente, pois com o 
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partido comunista, nascido do manifesto comunista de 1848, também a 
iniciou concretamente. A sua promessa, graças à agudeza das análises e à 
clara indicação dos instrumentos para a mudança radical, fascinou e não 
cessa de fascinar ainda hoje. E a revolução deu-se, depois, na forma mais 
radical na Rússia. (BENTO XVI, 2007b, p. 34-35). 
 

Todavia, não obstante a exatidão metodológica do filósofo da práxis, o atual 

Romano Pontífice aponta que a precisão abundante na descrição positiva dos 

desequilíbrios sociais oriundos da sociedade liberal, se fez rarefeita no diagnóstico 

dos remédios para estes males: 

Com a sua vitória, porém, tornou-se evidente também o erro fundamental de 
Marx. Ele indicou com exatidão o modo como realizar o derrubamento. Mas, 
não nos disse como as coisas deveriam proceder depois. Ele supunha 
simplesmente que, com a expropriação da classe dominante, a queda do 
poder político e a socialização dos meios de produção, ter-se-ia realizado a 
Nova Jerusalém. [O paraíso propugnado pelos marxistas e pelos teólogos 
libertacionistas] Com efeito, então ficariam anuladas todas as contradições; 
o homem e o mundo haveriam finalmente de ver claro em si próprios. Então 
tudo poderia proceder espontaneamente pelo reto caminho, porque tudo 
pertenceria a todos e todos haviam de querer o melhor um para o outro. 
Assim, depois de cumprida a revolução, Lenin deu-se conta de que, nos 
escritos do mestre, não se achava qualquer indicação sobre o modo como 
proceder. É verdade que ele tinha falado da fase intermédia da ditadura do 
proletariado como de uma necessidade que, porém, num segundo momento 
ela mesma se demonstraria caduca. Esta ―fase intermédia‖ conhecemo-la 
muito bem e sabemos também como depois evoluiu, não dando à luz o 
mundo sadio, mas deixando atrás de si uma destruição desoladora. Marx 
não falhou só ao deixar de idealizar os ordenamentos necessários para o 
mundo novo; com efeito, já não deveria haver mais necessidade deles. O 
fato de não dizer nada sobre isso é lógica conseqüência [sic] da sua 
perspectiva. O seu erro situa-se numa profundidade maior. Ele esqueceu 
que o homem permanece sempre homem. Esqueceu o homem e a sua 
liberdade. Esqueceu que a liberdade permanece sempre liberdade, inclusive 
para o mal. Pensava que, uma vez colocada em ordem a economia, tudo se 
arranjaria. O seu verdadeiro erro é o materialismo: de fato, o homem não é 
só o produto de condições econômicas nem se pode curá-lo apenas do 
exterior criando condições econômicas favoráveis. (BENTO XVI, 2007b, p. 
35-36). 
 

Por fim, Bento XVI nos mostra que a falência marxista se encontra na sua 

visão política, na sua filosofia da práxis, que chega a suplantar não somente a 

teologia, mas também a ciência, na qual a política encontra instrumentos para o 

caminho revolucionário ou da práxis. 

A crítica do céu transforma-se na crítica da terra; a crítica da teologia, na 
crítica da política. O progresso rumo ao melhor, rumo ao mundo 
definitivamente bom, já não vem simplesmente da ciência, mas da política 
[da práxis] – de uma política pensada cientificamente, que sabe reconhecer 
a estrutura da história e da sociedade, indicando assim a estrada da 
revolução, da mudança de todas as coisas. (BENTO XVI, 2007b, p. 34). 
 

Diante do exposto, vemos o quão contrária aos princípios da autêntica 

doutrina social da Igreja, é a chamada Teologia da Libertação. Não somente o 
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ensinamento tradicional católico foge dos pilares da filosofia da práxis fundado na 

dialética de classes, mas, como vimos a doutrina social católica moderna também 

repele esses fundamentos. 

Ainda que, no numeroso clero católico, predomine o pensamento da luta de 

classes em oposição às manifestações do atual Papa, e, consoante a premissa do 

Professor Baracho (2000, p. 5) acerca das formas ideológicas ultrapassadas de 

direita e esquerda, as considerações doutrinárias da subsidiariedade implicariam 

grande contribuição para o conhecimento humano, principalmente como norte para 

resolução de parte significativa dos problemas sociais, em boa parte, derivados de 

uma atuação dos poderes públicos ora excessivamente intervencionista, ora 

demasiadamente abstencionista. 

Portanto, não obstante o centenário da doutrina social da Igreja, 

consideramos um grande ineditismo o pensamento social e estatal católico, face ao 

ofuscamento do princípio de subsidiariedade pela teologia libertacionista. Assim, de 

grande proveito seria, se o meio acadêmico, ainda dominado pelo embate das 

correntes ideológicas de direita e esquerda, explorasse essa filosofia social, 

sobretudo, as universidades católicas que tem o dever legislativo de incentivar o 

estudo da doutrina social da Igreja56. 

                                                             
56

 Neste sentido, saliente-se que a Constituição Apostólica Ex Corde Eclesiae apresenta, em sua 
segunda parte, uma legislação específica para as Universidades católicas complementando o que 
dispõe o Capítulo II ―Das universidades católicas e outros institutos de estudos superiores‖ 
(SANTA SÉ, 2002, p. 387), do Título III contido no Livro III do Código de Direito Canônico. A 
segunda parte da aludida Constituição Apostólica, no § 5

o
 de seu artigo 4

o
, determina que se 

incentive o estudo da doutrina social da Igreja; a nosso ver nada mais coerente apresentar às 
academias, principalmente, católicas, uma doutrina estatal alternativa ao confronto ideológico entre 
direita e esquerda. 
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4 DESCENTRALIZAÇÃO ESTATAL COMO ELEMENTO INERENTE AO 

PRINCÍPIO DE SUBSIDIARIEDADE 

 

 

Com origem na doutrina social da Igreja, a subsidiariedade aportou no direito 

público como diretriz de um sistema formal e ideal de distribuição de competências 

entre os diversos elementos integrantes do Estado, desde os indivíduos até os 

poderes públicos, passando pelos corpos intermédios, pelo qual os poderes devem 

ser exercidos nos níveis mais próximos dos cidadãos (TORRES, 2001, p. 34). 

Esta sistemática de atribuição de competências privilegia a organização da 

sociedade a partir da base da cadeia de subsidiariedade (TORRES, 2001, p. 30), de 

modo que as atribuições e competências são distribuídas a partir dos indivíduos e 

famílias, passando-se sempre aos entes sociais superiores, quando da absoluta 

incapacidade dos inferiores de assumir tais funções. 

O exercício do poder estatal, preferencialmente pelos entes sociais mais 

próximos do cidadão quando não por este mesmo, coaduna-se ao pressuposto de 

que o poder legítimo é aquele que vise ao bem comum57; do mesmo modo que 

somente os cidadãos do Estado podem estabelecer seus objetivos e preferências, 

elencar o rol de suas necessidades, e, sobretudo, delimitar as formas de atuação 

dos poderes públicos no fito de atingir essas metas, consoante a definição do 

princípio como de estrutura e gradação da sociedade, no qual se reconhece aos 

elementos sociais superiores, uma condição subordinada. (MESSNER, 1960, p. 371 

apud TORRES, 2001, p. 97). 

Da combinação da primazia do exercício deste poder e do estabelecimento de 

metas e necessidades a serem saneadas por parte dos cidadãos ou dos grupos 

sociais mais próximos a estes, decorre um elemento inerente ao princípio de 

subsidiariedade, que é a descentralização, porquanto as responsabilidades e 

iniciativas não podem ser atribuídas exclusivamente a um elemento social ou aos 

indivíduos. 

Partindo-se de uma ordem estatal centralizada, a exemplo da totalitária, que 

absorve toda iniciativa que não seja do poder público; observaremos que, no vácuo 

deixado pela inexistência de corpos intermédios, os poderes públicos assumem 

                                                             
57

 C.f. seção 1.3.2. 
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exclusivamente a iniciativa de satisfazer os interesses e necessidades sociais, ao 

mesmo tempo em que os meios e recursos inerentes a essa atividade também são 

concentrados nestes. 

Por conseguinte, a centralização estatal passa a compreender os planos 

sociais, a exemplo da extinção dos corpos intermédios, durante a Revolução 

Francesa, por força da Lei Lê Chapelier que criou vazios entre os poderes e os 

cidadãos, reduzindo a participação popular nos processos públicos decisórios, e a 

sociedade civil a uma aglomeração amorfa de indivíduos como nos fala Pio XII58; 

econômico, com destaque à geração de riquezas açambarcada pelas inúmeras 

empresas estatais, cuja concentração, somada ao assoberbamento tributário 

imposto a toda sociedade civil implica a hipertrofia da atividade financeira59 e 

receitas públicas60; jurídico-político e administrativos, porquanto condensa, nos 

poderes nacionais, as matérias de interesses regionais, que poderiam ser conferidas 

com maior eficiência aos poderes locais e regionais, reservando-se àqueles as 

questões que transcendessem estes, (TORRES, 2001, p. 192). Os reflexos da 

centralização institucional podem ser visto, sobretudo, na ―Administração Pública 

contemporânea, dada a sua demonstrada ineficiência como atividade interventora‖. 

(TORRES, 2001, p. 14). 

Quando e por que a reforma dos sistemas se torna inevitável? A 
constatação empírica é que os sistemas tendem a ser reformados, quando 
já não cumprem os fins para os quais foram instituídos. Em outras palavras, 
quando o desgaste por eles sofrido exige a mudança do paradigma em 
vigor. (MACIEL, 2009). 
 

Urge, portanto, a execução de uma reforma social e de Estado, a qual seja 

moderada pelos princípios da doutrina subsidiária que implicaria a descentralização 

da estrutura estatal e o desafogamento dos poderes centrais, transferindo às 

municipalidades e poderes locais as matérias de interesse mais próximo e os 

recursos e meios para uma consecução eficiente destes. 

 

4.1 SUBSIDIARIEDADE NO PLANO SÓCIO-ECONÔMICO 

 

                                                             
58

 Seção 3.2.2.3 acerca do pluralismo social. 
59

 Pode ser conceituada como a atuação pública estatal voltada para obter, gerir e aplicar os recursos 
financeiros necessários à consecução das finalidades estatais para a realização do bem comum. 
(HARADA, 2007, p. 36). 

60
 Segundo Aliomar Baleeiro (1969, p. 130 apud HARADA, 2007, p. 62), ―receita pública é a entrada 
que, integrando-se no patrimônio público sem quaisquer reservas, condições ou correspondências 
no passivo, vem acrescer o seu vulto, como elemento novo e positivo‖. 
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O princípio de subsidiariedade no plano social e econômico se coloca como 

fundamento da reforma da sociedade, tendo como meta a articulação de toda a 

sociedade civil num encadeamento subsidiário e no respeito incondicional ao 

pluralismo social vertical e horizontal61 encontrados nesta; assim como a reforma de 

todo o Estado62, sendo aqui muito pertinente o discurso do ex-presidente Ronald 

Wilson Reagan, quando de sua posse como 40o Presidente da história dos Estados 

Unidos63: 

Na atual crise, governo não é a solução para os nossos problemas; governo 
é o problema. De vez em quando, nós temos sido tentados a acreditar que a 
sociedade tornou-se muito complexa para ser dirigida por si própria, que o 
governo de uma elite é superior ao governo do, pelo e para o próprio povo. 
Bem, se ninguém entre nós é capaz de governar a si próprio então quem 
dentre nós possui a habilidade de governar alguém mais? Todos nós juntos, 
dentro e fora do governo, devemos assumir a responsabilidade. As soluções 
que nós procuramos devem ser equitativas, sem que ninguém arque com 
um preço maior. (REAGAN, 1981, tradução nossa). 
 

Deste modo a reforma do Estado, nas linhas da doutrina da subsidiariedade, 

deve reexaminar ―o grau de intervenção e o papel do Estado na ordem econômica e 

social de um país‖. (TORRES, 2001, p. 123). 

 

4.1.1 Reforma da sociedade 

 

O pluralismo social vertical e horizontal é exigência da doutrina da 

subsidiariedade para que, a par de pluralista, organizada, autônoma, livre e aberta, 

por conseguinte, os grupos intermédios possam realizar suas tarefas e objetivos e 

efetivamente atuar no processo decisório. 

Dentre os grupos sociais discorridos até aqui, não poderíamos deixar de 

destacar, pela sua proximidade com o indivíduo, a instituição familiar. Tamanha é 

                                                             
61

 Ainda na seção 3.2.2.3, quando tratamos do pluralismo social, as diferenças sociais horizontais, 
que variam de indivíduo para indivíduo, e as verticais, porquanto, se alocam nos corpos sociais 
intermediários articulados entre estes mesmos e os poderes centrais, foram referenciados. 

62
 Por respeito ao uso terminológico de nossa doutrinadora, usamos aqui o termo Estado como 
alusão aos poderes públicos destes, mas é preciso sempre ressaltar a definição de Estado, 
enquanto conjunto formado pela sociedade, governo e território. (seção 1.4). 

63
 Eleito como 40

o
 Presidente a governar os Estados Unidos, o ator e estadista Ronald Wilson 

Reagan é alcunhado por alguns especialistas em história norte-americana como ícone do 
Neoliberalismo e da ―Nova Direita‖ estadunidense, surgida nas décadas de 1980 e 1990. (KARNAL 
et al., 2007, p. 263-270). Não será objeto de discussão o posicionamento de Ronald Reagan 
acerca da doutrina neoliberal, do Welfare state americano ou mesmo da subsidiariedade, mas não 
poderíamos deixar de aludir a essa reflexão do estadista, contida em seu discurso de posse; ela 
nos revela alguns princípios e fundamentos da doutrina subsidiária quanto à problemática da 
delimitação ideal de ação governamental na sociedade civil, a responsabilidade de cada um com o 
manejo da coisa pública e nos mostra o repúdio do estadista a tese hegeliana da incapacidade da 
sociedade civil de organizar-se. (TORRES, 2001, p. 47 e 54). 
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sua importância, que a nossa Constituição Federal de 1988 a consagra como base 

de toda sociedade e determina que o Estado lhe reserve especial proteção. 

(BRASIL, 1988, art. 226). 

 

4.1.1.1 Grupos intermédios 

 

Os grupos intermédios64, que se colocam entre o indivíduo e o Estado, não 

são comunidades políticas, porquanto não integram o governo, mas também não 

classificadas como privadas. (HOLLENBACH, 1996, p. 148 apud TORRES, 2001, p. 

125). Mas são reconhecidas como realidades sociais que se articulam no corpo 

político do Estado, com competências próprias. 

A existência destas entidades intermédias visa à diminuição da excessiva 

regulamentação do Estado hodierno. Os poderes públicos, na ótica da doutrina 

subsidiariedade, não podem manter-se assentados sobre bases burocráticas e 

absorver as responsabilidades individual e social de prestação dos mais diversos 

serviços de interesse comum, reduzindo a sociedade a mera consumidora. 

Os poderes públicos devem ajudar a sociedade de modo a garantir a efetiva 

atuação dos entes sociais intermédios na administração de interesses públicos, sem 

que, para tanto, se convertam em elementos estatais65. A assunção da iniciativa e 

responsabilidade por parte dos indivíduos e dos entes sociais em prestar os serviços 

e gerar os bens necessários à promoção do bem comum, faz com que se passe ―a 

considerar o usuário do serviço prestado pelo Estado como o ‗dono’ do serviço, e 

não apenas o seu destinatário.‖ (MOREIRA NETO, 1998, p. 37-38 apud TORRES, 

2001, p. 125, grifo nosso). 

A existência de grupos intermédios pressupõe a existência de cidadãos que 

se vejam responsáveis pela realização do bem comum. Assim para que o princípio 

da subsidiariedade possa conformar toda estrutura social, é necessário que a 

intervenção dos poderes públicos sempre ocorra mediante ―uma manifestação de 

vontade moralmente responsável da sociedade‖ o que implica que os cidadãos 

estejam cientes e dispostos a cumprir seus deveres tidos por eles próprios como 

indisponíveis. Portanto, os indivíduos e grupos intermédios devem assumir não 

                                                             
64

 São exemplos a família, as associações as mais diversas (profissionais, sindicais), organizações de 
vizinhos, cooperativas, universidades, fundações, organizações não governamentais, etc. 
(TORRES, 2001, p. 124). 

65
 Aqui usamos o termo ―estatais‖ com alusão aos elementos integrantes do governo. 
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somente essa iniciativa, mas também o seu papel primordial de sujeito político, 

social e definidor de seus objetivos e que anseie ―participar da vida social e política e 

atuar solidariamente com outros cidadãos e grupos‖. Por fim, saliente-se que para 

que estes possam resolver suas demandas sem recorrer à ajuda estatal a qualquer 

empecilho, sejam, de fato e não apenas juridicamente, autônomos, de modo que se 

subordinem às exigências do bem comum e atuem solidariamente, isto é, em 

colaboração mútua (TORRES, 2001, p. 127). 

 

4.1.1.2 Participação 

 

Na perspectiva da doutrina da subsidiariedade, sobre a qual se redefinem os 

liames existentes entre os poderes públicos e a sociedade civil, não cabe a 

marginalização da participação popular nas decisões de interesse geral. 

Nesse contexto, torna-se imprescindível que a população participe 
diretamente do processo decisório estatal e exerça um controle permanente 
sobre os negócios do Estado, fortalecendo a democracia e ampliando o 
conceito de cidadania. (TORRES, 2001, p. 136). 
 

Notemos, portanto, que a mera existência de grupos intermédios por si só não 

diferiria àquela configuração estatal advinda da lei francesa Lê Chapelier, que as 

aboliu nos anos posteriores à deflagração da Revolução Francesa. Assim, indivíduos 

conscientes de sua função perante todo o corpo social contribuem para uma 

democratização e legitimação do poder cada vez maior, levando ao funcionamento 

cada vez mais coordenado, harmônico e orgânico dos entes público e privados, que 

orbitariam concentricamente ao redor do bem comum. (TORRES, 2001, p. 136). 

Nisto consiste o conceito de cidadania, o seu exercício é ilustrado pela 

pluralidade de mecanismos de democratização das decisões do poder público, que 

permitem ao cidadão intervir na gestão da coisa pública. Ressalte-se ser 

imprescindível a existência de outras modalidades de participação popular que não o 

da democracia representativa. (TORRES, 2001, p. 137). 

Assim, o exercício do poder estatal deve ser compartilhado com a 

participação popular nas funções legislativa, administrativa e jurisdicional que são, 

na classificação de Diogo de Figueiredo, o critério funcional de participação política 

(MOREIRA NETO, 1992, p. 78 apud TORRES, 2001, p. 138). 

Na síntese do ilustre publicista, a participação na função legislativa se 

expressa, informalmente, pela informação que os meios de comunicação transmitem 



78 

àqueles encarregados diretamente do processo legislativo; e, formalmente, na 

representação política, pelo direito ao voto, e na forma da participação semidireta, 

em modalidades como o plebiscito, o referendo66, a iniciativa popular e o recall67. 

A participação na função administrativa, representada pelo controle das 

decisões e do manejo da coisa pública pelos integrantes da Administração Pública, 

pode ser pela simples publicidade que se confere aos atos dos agentes públicos; 

pela execução, quando se abre à colaboração dos entes privados na promoção do 

interesse público, e a adesão do administrado a essas execuções; pela consulta, 

quando a Administração ouve os cidadãos antes de tomar a decisão; e pela 

provocação da Administração para que saneie irregularidades e ilegalidades diante 

de denúncias aos tribunais e conselhos de contas. 

Por fim, a participação na função jurisdicional que, expresso no direito de 

ação, permite o controle de legalidade e legitimidade dos atos dos poderes do 

Estado pelo cidadão. Nesta modalidade, são exemplos, os inúmeros institutos como 

o mandado de segurança coletivo, a ação popular, a ação civil pública, etc. 

A esta síntese, a doutrina Silvia Faber (TORRES, 2001, p. 139) nos coloca a 

participação no controle orçamentário a exemplo do que dispõe a nossa Carta 

Política que, em seus artigos 31, § 3o e 74, § 2o, estabelece, respectivamente, a 

disponibilidade, por sessenta dias, das contas do município a acesso por qualquer 

contribuinte; e a legitimidade de qualquer cidadão, partido político, associação ou 

sindicato para denunciar qualquer ilegalidade ou irregularidade ao Tribunal de 

Contas da União. 

 

4.1.1.3 Família e educação 

 

Dentre os elementos sociais a integrar o corpo social, a família é o mais 

próximo ao indivíduo e, em decorrência, terá papel de suma importância na 

―realização das finalidades vitais do homem‖. Por preceder toda a comunidade 
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 Na doutrina encontramos a forma latina referendum (SAHID, 2008, p. 190), não obstante a 
expressão estar aportuguesada. 

67
 O Recall é um instituto tipicamente norte-americano surgido durante o mandato do Presidente 
Theodore Roosevelt, quando a Suprema Corte de seu país se arvorou a exercer controle do 
processo legislativo, anulando leis da nova política presidencial para assuntos sociais. Consiste no 
pronunciamento popular, dirigido pela assembleia representativa, pela qual as decisões judiciais 
declaratórias de inconstitucionalidade eram recusadas pelo povo, ainda que as leis ferissem 
claramente a Constituição. Esse instituto estabelece o princípio que a vontade do povo, sendo 
soberana, deve prevalecer, inclusive sobre as decisões do Poder Judiciário. (SAHID, 2008, p. 192). 
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política, é em seu seio que o indivíduo recebe a educação e socialização primárias, 

além de transmitir os fatores de unidade nacional, tais como o idioma e costumes, 

(TORRES, 2001, p. 141). 

Como recordou o Concílio Vaticano II: ―Os pais, que transmitiram a vida aos 
filhos, têm uma gravíssima obrigação de educar a prole e, por isso, devem 
ser reconhecidos como seus primeiros e principais educadores. Esta 
função educativa é de tanto peso que, onde não existir, dificilmente poderá 
ser suprida. Com efeito, é dever dos pais criar um ambiente de tal modo 
animado pelo amor e pela piedade para com Deus e para com os homens 
que favoreça a completa educação pessoal e social dos filhos. A família é, 
portanto, a primeira escola das virtudes sociais de que as sociedades 
têm necessidade.‖ (JOÃO PAULO II, 1981, grifo nosso). 
 

Assim como os demais grupos intermédios, a família também deve gozar de 

autonomia para desempenho de suas funções naturais relacionadas à ―procriação, 

educação, transmissão de valores fundamentais e orientação espiritual‖. (TORRES, 

2001, p. 142). 

Eis, pois, a família, isto é, a sociedade doméstica, sociedade muito pequena 
certamente, mas real e anterior a toda a sociedade civil, à qual, desde logo, 
será forçosamente necessário atribuir certos direitos e certos deveres 
absolutamente independentes do Estado. (LEÃO XIII, 2005, p. 426). 
 

A educação dos filhos, os quais deverão ser preparados para a vida social 

como cidadãos a participar do processo decisório, é concebida como direito 

fundamental, cuja responsabilidade primária é atribuída à ação dos pais68. A atuação 

dos poderes públicos, segundo o princípio de subsidiariedade, somente ocorrerá, 

quando da deficiência ou negligência dos pais, para que sejam respeitadas a sua 

liberdade e a dignidade dos filhos. (TORRES, 2001, p. 143). Vejamos a pertinência 

do Magistério católico para o caso em tela: 

Querer, pois, que o poder civil invada arbitrariamente o santuário da família, 
é um erro grave e funesto. Certamente, se existe em algum lugar uma 
família que se encontre numa situação desesperada, e que faça esforços 
vãos para sair dela, é justo que, em tais extremos, o poder público venha 
em seu auxílio, porque cada família é um membro da sociedade. Da mesma 
forma, se existe um lar doméstico que seja teatro de graves violações dos 
direitos mútuos, que o poder público intervenha para restituir a cada um os 
seus direitos. Isso não é usurpar as atribuições dos cidadãos, mas fortalecer 
os seus direitos, protegê-los e defendê-los como convém. Todavia, a ação 
daqueles que presidem ao governo público não deve ir mais além; a 
natureza proíbe-lhes ultrapassar esses limites. A autoridade paterna não 
pode ser abolida, nem absorvida pelo Estado, porque ela tem uma origem 
comum com a vida humana. ―Os filhos são alguma coisa de seu pai‖; são de 
certa forma uma extensão da sua pessoa, e, para falar com justiça, não é 
imediatamente por si que eles se agregam e se incorporam na sociedade 
civil, mas por intermédio da sociedade doméstica em que nasceram. Porque 
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 É pertinente o exemplo do artigo 6
o
 da Lei Fundamental da República Alemã, o qual dispõe que a 

educação das crianças compete aos pais, na qualidade de direito fundamental. (MILLON-DELSON, 
1992, p. 215 apud TORRES, 2001, p. 143). 
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os ―filhos são naturalmente alguma coisa de seu pai... devem ficar sob a 
tutela dos pais até que tenham adquirido o livre arbítrio‖. Assim, substituindo 
a providência partena pela providência do Estado, os socialistas vão contra 
a justiça natural e quebram os laços da família. (LEÃO XIII, 2005, p. 427). 
 

Acerca da educação escolar, note-se que, pelo princípio da solidariedade, é 

fundamental garantir ensino básico e gratuito àqueles que se encontram 

impossibilitados de custeá-la. E a subsidiariedade ―supõe a inexistência do 

monopólio estatal no setor e a existência de um pluralismo educativo 

institucionalizado‖ (TORRES, 2001, p. 145), permitindo-se ao setor privado 

apresentar-se como proposta a complementar o direito dos ―pais de elegerem os 

centros docentes em conformidade com suas convicções e comodidades‖, cujo 

reconhecimento encontra-se no artigo 13, item 3o do Pacto Internacional de Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais; no artigo 18, § 4o do Pacto Internacional de Direitos 

Civis e Políticos; no artigo 26, item 3o da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos; e no artigo 2o do Protocolo da Convenção Européia de 1950. (TORRES, 

2001, p. 145). 

 

4.1.2 Reforma do Estado 

 

O pluralismo existente na vida social decorre da existência de grupos 

intermédios autônomos, cientes de seus interesses e atuantes na vida social. 

Todavia, não implica a atrofia da intervenção dos poderes públicos, visto que, 

afastada a tese hegeliana de identificação ou conflito entre sociedade e estes, a 

manutenção do interesse geral demanda por um Estado69 forte que venha assegurar 

a colaboração, a ajuda e a suplência que, excepcionalmente, os entes intermediários 

venham a necessitar. 

Busca-se, deste modo, modelos e formas jurídicas que conforme o 

funcionamento estatal a partir da premissa de que, em razão da escassez de seus 

recursos, os poderes públicos não são os únicos atores a buscar soluções para as 

questões de interesse geral; bem como a idéia de que a atividade econômica é 

essencialmente privada, cabendo aos poderes públicos estatais, apenas, ―corrigir 

distorções produzidas pelo mercado‖. (TORRES, 2001, p. 151). 
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 Não somente os poderes públicos, mas também os corpos sociais intermediários devem integrar 
solidamente toda a estrutura estatal. 
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Vê-se, portanto, que o princípio do estado subsidiário busca um paradigma de 

equilíbrio entre o afastamento demasiado proposto pela doutrina liberal, que 

subordina a resolução dos objetivos e necessidades sociais a mecanismos 

estritamente mercadológicos70; e intervenção desmedida dos poderes públicos 

propugnado pelas doutrinas sociais e marxistas, que inviabilizavam a liberdade 

social e subordinava a excelência da promoção do bem comum às estruturas 

burocráticas excessivamente regulamentadas. 

Portanto, a reforma do Estado precisa demovê-lo de qualquer referencial 

teórico que lhe conceda o status de protagonista na geração e distribuição de 

riquezas, e passe a enxergá-lo como um instrumento da sociedade, à qual devem 

ser transferidas atividades estatais que, embora sejam de definido interesse público, 

não exigem o tratamento político-burocrático ou que não exijam, a não ser 

extraordinariamente, o emprego de mecanismos estatais coercitivos. (TORRES, 

2001, p. 152). 

 

4.1.2.1 Atuação estatal na ordem econômica 

 

Não obstante, a afirmação de que o princípio de subsidiariedade estatal não 

se baseia somente em razões de ordem econômica,71 visto que sua proposta 

repercute, como vimos até aqui, em todos o Estado, além do social; ele orienta, 

naquele plano, a atuação dos poderes públicos e a liberdade de iniciativa privada. 

Assim como a doutrina liberal, a subsidiariedade não veda os mecanismos de 

autoregulação do mercado72; ela, de fato, retira da esfera público-estatal as 

atividades empresariais de produção e distribuição dos bens e serviços necessários 

à sociedade, ―mas reconhece, de outro lado, a relevância da intervenção do Estado 

que, é antes de tudo, um direito‖. (TORRES, 2001, p. 153, grifo da autora). 

Segundo o mesmo princípio, os poderes públicos podem impor uma ordem 

geral a todos os segmentos sócio-econômicos, todavia, não pode substituir os 

grupos intermédios em suas funções próprias e legítimas, as quais podem 
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 ―Em sua visão harmônica do mundo real, Smith [Adam] entendia que a atuação da livre 
concorrência, sem qualquer interferência, levaria a sociedade ao crescimento econômico, como 
que guiada por uma ‗mão invisível‘‖. (VASCONCELOS; ENRIQUEZ GARCIA, 2008, p. 19). 

71
 C.f. seção 3.1. 

72
 Dentre estes, citamos a determinação do preço de remuneração dos fatores de produção, bens e 
serviços a partir da demanda e procura, verificadas mediante a análise das estruturas de mercado. 
(VASCONCELOS; ENRIQUEZ GARCIA, 2008, p. 41). 
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desempenhar com maior destreza. Nem tão pouco pode extinguir as condições 

básicas para a existência de uma sociedade livre e plural: a irrestrita liberdade de 

iniciativa, que no campo econômico repercute na liberdade de empresa; o direito à 

propriedade e um sistema fiscal não asfixiante, (TORRES, 2001, p. 129) que em 

última análise propicia a acumulação lucrativa, não somente pelo capital, mas 

também pelo assalariado, visto que a remuneração de seu labor deve, no sentido 

ético, permitir uma reserva econômica. ―Além disso, a sociedade e o Estado devem 

assegurar níveis salariais adequados ao sustento do trabalhador e da sua família, 

inclusive com uma certa [...] margem de poupança73.‖ (JOÃO PAULO II, 2006, p. 

675, grifo nosso). 

Não é das leis humanas, mas da natureza, que emana o direito da 
propriedade individual; a autoridade pública não o pode pois abolir; o que 
ela pode é regular-lhe o uso e conciliá-lo com o bem comum. É por isso que 
ela opera contra a justiça e contra a humanidade quando, sob o nome de 
impostos, sobrecarrega desmedidamente os bens dos particulares. (LEÃO 
XIII, 2005, p. 451). 
 

4.1.2.2 Intervenção estatal legítima 

 

Mas, também não se pode concluir que a atuação estatal na esfera 

econômica deva ser absolutamente condenada. A intervenção do Estado na ordem 

econômica se torna legítima, quando encontramos um exagerado inchaço e 

consequente abuso do poder econômico de grupos privados, a por em risco o bem 

comum e a espontaneidade da ordem social, causando os desequilíbrios outrora 

encontrados nos Estados liberais. O exercício dos direitos econômicos deve ser de 

tal forma que o mercado seja leal, garantindo-se oportunidade a todos, incluindo a 

justa remuneração não somente da força de trabalho, mas também dos bens e 

serviços produzidos. 

E, novamente, não poderíamos deixar de invocar a doutrina social da Igreja 

acerca dos corretos princípios diretivos de economia e da justa distribuição contidos 

na encíclica Quadragesimo anno de Pio XI: 

Como não pode a unidade social basear-se na luta de classes, assim a reta 
ordem da economia não pode nascer da livre concorrência. Foi com efeito, 
dela, como de fonte envenenada, que derivaram para a economia universal 
todos os erros da ciência econômica ―individualista‖; olvidando ou 
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 A poupança, oriunda do lucro empresarial e das economias das famílias, é de suma importância 
para o mercado de investimentos, visto que, este funcionará mais eficientemente, quanto maior for 
o equilíbrio entre a oferta e a demanda de recursos para investimentos na cadeia de produção. 
Deste equilíbrio poderá se obter taxas de juros compatíveis com o custo de produção, e 
consequente geração de riquezas de uma nação. (CARDEN, 2009). 
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ignorando, que a vida econômica é conjuntamente social e moral, julgou 
que a autoridade pública a devia deixar em plena liberdade, visto que no 
mercado a livre concorrência possuía princípio diretivo capaz de a reger 
muito mais perfeitamente que qualquer inteligência criada. Ora, a livre 
concorrência, ainda que dentro de certos limites seja justa e vantajosa, não 
pode de modo nenhum servir de norma reguladora à vida econômica. Aí 
estão a comprová-lo os fatos, desde que se puseram em prática as teorias 
do nefasto espírito individualista. Urge, por tanto, sujeitar e subordinar de 
novo a economia a um princípio diretivo, que seja seguro e eficaz. A 
prepotência econômica, que sucedeu à livre concorrência, não o pode ser; 
tanto mais que, indômita e violenta por natureza, precisa, para ser útil a 
humanidade, ser energicamente enfreada e governada com prudência; ora 
não pode enfrear-se nem governar-se a si mesma. Força é, portanto, 
recorrer a princípios mais nobres e elevados: à justiça e caridade sociais. É 
preciso que esta justiça penetre completamente as instituições dos povos e 
toda a vida da sociedade; é, sobretudo, preciso que esse espírito de justiça 
manifeste a sua eficácia constituindo uma ordem jurídica e social que 
informe toda a economia, e cuja alma seja a caridade. Em defender e 
reivindicar eficazmente esta ordem jurídica e social deve insistir a 
autoridade pública. (PIO XI, 2004, p. 308, grifo nosso). 
 

Há outros casos, também excepcionais, em que o setor público poderá 

explorar diretamente alguma função de relevante interesse coletivo74, sob a forma de 

atividade empresarial, quando, seja qual for o motivo, a iniciativa privada, não a 

realizou, ou o fez insatisfatoriamente. 

 

4.1.3 Reforma da administração pública 

 

A atuação dos órgãos da Administração Pública pode nos fornecer uma 

medida precisa dos axiomas prezados por uma configuração estatal e, como a 

participação da sociedade civil constitui condição básica para atuação subsidiária 

dos poderes públicos, então, a atividade da administração pública, e dos que a 

compõem, devem se adaptar a essa realidade de cidadãos, e das associações 

formadas por estes, conscientes de seu papel decisório na estrutura estatal. 
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 A doutrinadora Sílvia Torres (2001, p. 156) colocou nessas hipóteses, os imperativos de segurança 
nacional e os monopólios disciplinados pelos artigos 21, incisos X e XI, e 177 da Constituição 
Federal de 1988. Todavia, consideramos os imperativos de segurança nacional como assunto de 
relevante interesse coletivo, afinal, diz respeito à segurança do Estado, no qual se inclui toda a 
sociedade. Acerca dos monopólios citados pela autora, é ilustrativo o caso da atividade de 
pesquisa, extração, refino e comércio de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos. 
Este foi firmado inicialmente pela lei ordinária 2.004 (BRASIL, 1953) e repetido nas legislações 
constitucionais, conforme se depreende do artigo 169 da Constituição de 1967 (CAVALCANTI, 
2001, p. 172), mantido na Constituição de 1969, resultante da Emenda Constitucional n

o
 1, de 17 

de outubro de 1969 (PORTO, 1999, p.82), à anterior; e artigo 177 da atual Carta Política. A quebra 
deste monopólio se efetuou pela sanção da lei ordinária 9.478 (BRASIL, 1997), que revogou a lei 
2.004, e pela Emenda Constitucional n

o
 9, de 09 de novembro de 1995. A Petrobrás permanece 

controlada pela União, que sempre deterá cinqüenta por cento mais uma ação do capital votante, 
conforme o artigo 1

o
, parágrafo único, do Estatuto Social. As considerações acerca das 

privatizações na Administração Pública serão tratadas na seção 4.1.3.2. 
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Visto por esse ângulo, a administração pública no Estado subsidiário 

adquiriria feições muitos discrepantes da atuação policial (polizeistaat) nas 

estruturas totalitárias e liberais75. Afastada a tese de identidade ou oposição entre 

sociedade civil e poderes do Estado, cujo ápice se deu com Hegel (TORRES, 201, 

p. 121), a Administração Pública, ―para alcançar suas finalidades, vem recorrendo ―a 

instrumentos consensuais e negociais, como contratos, acordos e termos de 

parceria, substituindo-se, em última instância, o clássico mecanismo da coerção pelo 

da colaboração‖ (TORRES, 2001, p. 160, grifo nosso). 

Assim como a intervenção estatal deverá ser justificada pela eficiência, esta 

será alcançada pela substituição de um ―modelo burocrático de gestão, que se 

concentra no processo e se caracteriza por ser lenta, cara‖ e direcionado para suas 

estruturas, não para o cidadão, por um paradigma gerencial que se fundamente na 

concepção de resultados à população. As técnicas de gerência convergem às 

estratégias adotadas pela iniciativa privada, pautando-se, pelo cortes de gastos, 

eficiência dos funcionários, sobretudo da ética no trato com a coisa pública, sempre 

se levando em consideração a origem dos recursos pertencentes ao erário76. 

(TORRES, 2001, p. 161). 

Essa modalidade gerencial se caracteriza pela ruptura com as estruturas mais 

formais e centralizadas; são mais próximas de uma gestão dinâmica e flexível, além 

de, como dito, descentralizadas. Os liames desta administração podem ser visto nas 

palavras de Bresser Pereira (1998, p. 242 apud TORRES, 2001, p. 162): 

Aos poucos foram-se delineando os contornos da nova administração 
pública: a) descentralização do ponto de vista político, transferindo-se 
recursos e atribuições para os níveis políticos regionais e locais; b) 
descentralização administrativa, através da delegação de autoridade aos 
administradores públicos, transformados em gerentes cada vez mais 
autônomos; c) organizações com poucos níveis hierárquicos, ao invés de 
piramidais; d) pressuposto da confiança limitada e não da desconfiança 
total; e) controle a posteriori, ao invés do controle rígido, passo a passo, dos 
processos administrativos; e f) administração voltada para o atendimento do 
cidadão, ao invés de auto-referida [...]. 
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 Vistas, respectivamente, nas seções 2.3.2.1 e 2.3.1.2. A primeira que policia a sociedade para a 
imposição da ideologia do partido dominante, e a segunda, cujo policiamento visava à manutenção 
da livre e desregulamentada concorrência auspiciada pelos direitos individuais, garantido, mas não 
efetivados, conforme a concepção kantiana (c.f. seção 2.3.1.1). 

76
 Sempre se pautando pelos princípios administração pública, tanto os constitucionais — contidos no 
artigo 37 da Constituição de 1988 — como os infraconstitucionais — a exemplo dos contidos nas 
leis 8.666 de 21 de julho de 1993, sobre licitação e contrato; lei 9.784, de 29 de janeiro de 1999, em 
especial seu artigo 2

o
; e lei 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, sobre concessão e permissão de 

serviço público. (PIETRO, 2004, p. 67). 
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4.1.3.1 Fomento, Polícia e Serviço Público 

 

É fundamental diferenciar os contornos da Administração Pública gerencial 

dos ideais do Estado mínimo, o qual restringe a ação dos órgãos administrativos 

estatais às áreas de proteção da segurança e da propriedade, enquanto no Estado 

subsidiário, a ação da administração se revela na clássica trilogia fomento, que 

consiste no estímulo à ―sociedade para que, ela própria, realize os interesses que 

lhes correspondem e promova, assim, o interesse público‖ (TORRES, 2001, p. 165); 

polícia e serviço público. 

A atuação policial dos poderes públicos na ordem subsidiária está longe de 

ser aquela prevista no Estado liberal, que, como visto, restringe-se à manutenção 

das garantias e direitos individuais suficientes à atividade mercantilista. 

Pela doutrina subsidiária, o poder de polícia da Administração se manifesta no 

controle sobre ―as organizações privadas em tudo o que diga com o atendimento do 

interesse público a que se propõem‖. (TORRES, 2001, p. 181). Saliente-se que essa 

atividade fiscalizatória diferencia-se também do totalitarismo estatal, porquanto não 

visa à imposição de alguma ideologia dominante do partido único, mas aplica-se à 

intervenção dos poderes a garantir a prestação dos serviços necessários à 

promoção do bem comum. 

Por fim, é pertinente afirmar que o exercício do poder de polícia precisa ser 

racional e fundamentado em premissas técnicas e livres de qualquer influência de 

politização77, para tanto, é necessário que esta atividade seja desempenhada de 

forma descentralizada, de forma que a sociedade civil esteja próxima o suficiente 

para controlar os titulares desta função e assim participar das decisões e manejo da 

administração. 

O exercício do poder de polícia sobre as empresas privadas prestadoras de 
serviços de interesse geral deve ser, em suma, descentralizado, vale dizer, 
apartado de uma Administração centralizadora, burocrática e politizada, de 
modo a dotar as decisões dos organismos dele incumbidos de liberdade e 
imparcialidade, substituindo-lhes o conteúdo político por um conteúdo 
técnico. (TORRES, 2001, p. 183). 
 

Acerca dos serviços públicos, cumpre notar a dificuldade encontrada para se 

definir quais são as tarefas a serem executadas pelos órgãos da administração 
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 A nosso ver, essa politização se refere aos interesses partidários, que isolados, muita das vezes 
não convergem ao interesse comum. Mesmo as decisões políticas devem resultar de escolhas 
racionais dentre alternativas viáveis. (MACIEL, 2006). 
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pública. Constitui a gênese deste obstáculo o ideal individualista liberal, 

predominante na Revolução Francesa, que, procurando resguardar o âmbito da 

autonomia do indivíduo, proibiu, pela lei Lê Chapelier, a existência de qualquer corpo 

intermédio entre o cidadão e os poderes do Estado. (TORRES, 2001, p. 169). Tem-

se o início do: 

Processo histórico de concentração e absorção do poder nas mãos de uma 
Administração personificada e progressivamente centralizadora. O indivíduo 
ficou só, como um elemento indiferenciado frente ao Estado que se viu 
obrigado a assumir como tarefas próprias algumas que antes eram 
desenvolvidas pela sociedade, organicamente estruturada. (MOREIRA 
NETO, 1995, p. 70 apud TORRES, 2001, p. 170) 
 

Essas tarefas constituem-se em serviços públicos de caráter econômico, que 

fogem das atividades estritamente estatais de fomento e polícia. Recorreu-se ao 

mecanismo de concessão administrativa, pela qual o serviço é de titularidade 

estatal, mas de execução privada. (TORRES, 2001, p. 170). 

Mas, depois de combalido o ideal liberal, essas atividades passam a ser 

tarefa pública, excluída da ação particular; e, com a instituição definitiva do Estado 

social, surge a era da ―nacionalização e criação desmesurada de empresas estatais 

para a prestação de serviços industriais e comerciais‖. Porém, com a ampliação de 

uma estrutura burocrática cada vez mais complexa, cara e ineficiente, além da 

corrupção e a má qualidade dos serviços prestados e bens produzidos, tem um 

movimento contrário de devolução à iniciativa privada daqueles serviços públicos78 

que, por ela podem ser executados, sem os reveses encontrados na atuação estatal. 

(TORRES, 2001, p. 172). 

 

4.1.3.2 Concessão, permissão, terceirização, o público não-estatal e as 

privatizações 

 

A devolução à sociedade civil da execução destas tarefas se dá sob diversas 

modalidades tais como a concessão, que é forma indireta operada sob as 

modalidades serviço, obras e obras e serviços, pela qual a gestão de tarefas 

públicas se confia a particular, que assume o risco da atividade, geralmente 

financiada pelo usuário; a permissão, que tem o mesmo objetivo da concessão 
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 ―Serviço público é todo aquele prestado pela Administração ou por seus delegados, sob normas e 
controles estatais, para satisfazer necessidades essenciais ou secundárias da coletividade ou 
simples conveniências do Estado.‖ (MEIRELLES, 2004, p. 320). 
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quanto à transferência de tarefa de interesse público, mas difere quanto a esta por 

não ser ontologicamente contratual, tratando-se de ato administrativo precário 

(TORRES, 2001, p. 177) ou discricionário (MEIRELES, 2004, p. 383); a 

terceirização, cuja constitucionalidade ainda é muito discutida, consiste na 

transferência de atividades-meio à iniciativa privada e que prescinda de um corpo 

institucional técnico permanente. (TORRES, 2001, p. 178). 

Ainda podemos destacar a atuação do setor público não-estatal79, que, em 

colaboração com o setor público estatal, são executados pelo setor privado. Por 

esse motivo, são chamados públicos, por exercerem atividades de relevante 

interesse coletivo, como educação, saúde e assistência social; mas, por serem do 

setor privados, não podem ser chamados de estatais. (TORRES, 2001, p. 179) 

Por serem de relevante interesse público, o Estado não pode dispor de 

oferecer à sociedade, todavia, não são monopólios estatais, visto que podem ser 

exploradas sem finalidade lucrativa, salvo em determinados segmentos, como os 

centros especializados de saúde e educação. As entidades privadas gerentes destas 

atividades exercem um múnus público (TORRES, 2001, p. 179) e essa experiência 

parte da premissa que os interesses públicos atendidos não são exclusivos dos 

poderes estatais, mas também de toda a sociedade. (TORRES, 2001, p. 180) 

Por fim, encontramos as privatização, que foi palavra de ordem na década de 

80, sobretudo pelas reformas implementadas na Inglaterra pela Primeira-Ministra 

Margareth Tatcher. 

De fato, os argumentos a favor da privatização de empresas públicas são, 
insofismavelmente, difíceis de rechaçar. A complicada situação do setor 
público e o déficit que o acompanha de forma crescente impulsionam, por si 
só, o processo de privatização. (TORRES, 2001, p. 175). 
 

Em suma, a privatização consiste na transferência da tarefa de produção de 

bens e serviços explorada por empresas públicas ao âmbito privado. O poder 

público se abstém de atuar numa área que não lhe é própria, mas continua a exercer 

o seu poder de polícia na atividade privada para garantir o provimento e satisfação 

dos interesses da coletividade. 

Deste modo, a privatização não se resume na mera venda de empresas 

públicas, mas na devolução à sociedade civil de atividades que podem 

eficientemente exercidas por ela, desafogando o poder público para o exercício de 

atividades que lhe são próprias como o fomento, o exercício do poder de polícia e 
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 Termo utilizado por Diogo de Figueiredo (2000, p. 129 apud TORRES, 2001, p. 178). 
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serviços públicos essenciais como saúde pública, segurança, educação e 

saneamento. (TORRES, 2001, p. 176). 

Como dito, é insofismável as vantagens obtidas pela privatização de órgãos 

da Administração Pública que exercem atividade empresarial, por não lhe ser 

própria, todavia, é preciso ressaltar que a privatização ou nacionalização de 

empresas, nos ditames do princípio de subsidiariedade, é apenas uma 

recomendação, conforme a idoneidade de particulares para executar essa tarefa. 

(BARACHO, 2000, p. 8). A doutrina da subsidiariedade não trata da pertinência de 

se privatizar ou não em casos concretos, mas repele que se coloque essa 

modalidade de transferência como um fim em si e desvirtuá-la do atendimento às 

necessidades da sociedade, como o faz a doutrina liberal em sua ânsia por limitar os 

poderes do Estado à mera garantia dos direitos e liberdade individuais. 

Todavia, não aderimos à idéia de que a privatização de empresas e demais 

entes públicos que exploram atividade empresarial necessariamente constituam uma 

perda social do patrimônio e da riqueza gerada. Essa afirmação parte do princípio da 

identificação entre poderes públicos e sociedade, os quais, apesar de rejeitarmos a 

tese de oposição, são ontologicamente divergentes e atuam de forma coordenada e 

segundo o princípio de subsidiariedade. 

Aceitamos, porém, que esse empobrecimento da sociedade pode ocorrer, 

quando, da alienação destas empresas, prevaleça os atuais critérios de um sistema 

econômico amplamente autoregulado e dominado pelo chamado capital 

transnacional. A transferência de bens de capital e final para o capital estrangeiro é 

forte indício da incapacidade e fraqueza da iniciativa privada nacional e, 

consequente, empobrecimento de toda a nação. 

 

4.2 SUBSIDIARIEDADE NO PLANO JURÍDICO-POLÍTICO 

 

Vimos, até o momento, a aplicação da subsidiariedade às relações entre 

indivíduos, grupos intermédios e os poderes públicos, mas o princípio também se 

aplica às relações institucionais consubstanciada nos vínculos intergovernamentais 

e à divisão de competências entre os entes políticos, notadamente de direito público. 

É preciso ressaltar o significado técnico da aplicação do princípio de 

subsidiariedade na esfera jurídico-político. Ela não se restringe apenas a reformas 
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meramente eleitorais, visto que pode englobá-las. Na lição do Senador da República 

Marco Maciel: 

Ao contrário das eleitorais, as reformas políticas incluem aspectos mais 
amplos que extrapolam o que se refere apenas aos sistemas eleitorais e 
aos sistemas partidários. Compreendem o sistema político, que inclui: as 
formas de Estado — unitário, federado ou misto; as formas de governo — 
presidencialista, parlamentarista ou misto; a esfera de competências entre 
os integrantes do sistema político (União, estados, Distrito Federal e 
municípios) e a esfera de atuação dos Três Poderes do Estado. (MACIEL, 
2009). 
 

4.2.1 Princípios de subsidiariedade, de atribuição de competências e de 

proporcionalidade no Tratado de Maastricht 

 

As repercussões da aplicação da subsidiariedade institucional vão se refletir 

de forma mais lúcida no Tratado de Maastricht, que instituiu a União Européia. Em 

seu artigo 3oB, poderemos encontrar referência explícita ao princípio: 

A Comunidade actuará [sic] nos limites das atribuições que lhe são 
conferidas e dos objectivos [sic] que lhe são cometidos pelo presente 
Tratado. 
Nos domínios que não sejam das suas atribuições exclusivas, a 
Comunidade intervem [sic] apenas, de acordo com o princípio da 
subsidiariedade, se e na medida em que os objectivos [sic] da acção [sic] 
encarada não possam ser suficientemente realizados pelos Estados-
membros, e possam pois, devido à dimensão ou aos efeitos da acção [sic] 
prevista, ser melhor alcançados ao nível comunitário. 
A acção [sic] da Comunidade não deve exceder o necessário para atingir os 
objectivos [sic] do presente Tratado. (O PORTAL DA UNIÃO EUROPEIA, 
2007, grifo nosso). 
 

A importância desse dispositivo jurídico está não somente na afirmação da 

subsidiariedade contida no segundo parágrafo do artigo 3oB, mas, também na 

apresentação dos princípios de atribuição de competências e da proporcionalidade, 

respectivamente no primeiro e terceiro parágrafos, conforme análise de 

Constantinesco, Kovar e Simon (1995, p. 107 apud TORRES, 2001, p. 196). 

Assim, enquanto a subsidiariedade define a extensão das competências aos 

países-membros da União Européia, o princípio de atribuição de competências 

determina que a Comunidade Européia só aja nos liames das competências que o 

tratado lhe confere. (CONSTANTINESCO; KOVAR; SIMON, 1995, p. 107 apud 

TORRES, 2001, p. 196). Mas, ainda que as atribuições da Comunidade estejam 

determinas conforme os princípios de atribuição de competências e de 

subsidiariedade, a União Européia só poderá intervir nas comunidades menores, se 
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o princípio da proporcionalidade, que vem a complementar os dois primeiros, assim 

o permitir. (QUADROS, 1995, p. 34 apud TORRES, 2001, p. 197). 

Visto por este ângulo, o princípio da subsidiariedade, em articulação aos 

princípios da proporcionalidade e atribuição de competências, vem a disciplinar a 

repartição de competência e atribuições entre os indivíduos, os poderes públicos e 

os corpos intermédios a estes e aqueles. E, assim como na União Européia, procura 

fazer do ente nacional, ou comunitário, uma estrutura menos distantes dos cidadãos, 

permitindo que as decisões sejam tomadas o mais próximo possível dos elementos 

sociais mais abaixo na cadeia de subsidiariedade de modo mais eficaz e 

democrático, com a participação do maior número possível de indivíduos. (TORRES, 

2001, p. 197). 

 

4.2.2 Subsidiariedade e a unidade nacional no Estado federal 

 

A identificação entre princípio federativo e princípio de subsidiariedade é 

inevitável, se observamos que na organização federal encontramos grupos 

autônomos sobrepostos. Considerando-se que o federalismo contem o pluralismo 

social como fundamento, a exemplo da subsidiariedade,80 então a harmonia entre os 

fatores de formação da nacionalidade, que servem de alicerce para o Estado federal, 

pode ser atingindo de forma mais apropriada pelo princípio que ora estudamos. 

Podemos afirmar, como o faz Fausto de Quadros (1995, p. 20 apud TORRES, 2001, 

p. 212), que ―o federalismo confere o substrato organizativo ideal à subsidiariedade‖. 

O Estado federal é uma organização descentralizada, não somente na sua 

divisão territorial, mas juridicamente, conforme propugnado pela doutrina da 

subsidiariedade, portanto, ―a subsidiariedade está implícita no princípio federativo, 

por exigir que a comunidade maior ou central realize somente o que as menores ou 

periféricas não possam resolver por si mesmas‖. (TORRES, 2001, p. 212). Visto que 

na organização federativa aplica-se também o princípio da atribuição de 

competências, reconhece-se como o faz Sanchez Agesta (1983, p. 449 apud 

TORRES, 2001, p. 212), que a subsidiariedade supõe a estrutura de um Estado 

federal. 
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 C.f. seção 3.2.2.3. 
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E, assim como a subsidiariedade se realiza na organização federativa, do 

mesmo modo a cadeia de subsidiariedade no Estado federal confere a primazia dos 

elementos políticos mais próximos do cidadão. Portanto, nesta organização, as 

decisões e iniciativas só podem ser passadas ao governo federal, se não puderem 

ser exercidas com eficiência, sucessivamente pelos governos municipais e 

estaduais. ―Em outras palavras, o Município prefere ao Estado e à União. O Estado, 

por sua vez, prefere à União.‖ (BASTOS, 1998, p. 416 apud TORRES, 2001, p. 213). 

E, novamente, socorrendo-se nas linhas do Senador Marco Maciel: 

Nesse sentido, a reforma institucional da Federação só poderá ser 
considerada adequada ao equilíbrio exigido entre poderes locais, regionais 
e nacional se as competências concorrentes forem efetiva, nítida e 
explicitamente repartidas. O ―princípio da subsolidariedade‖ [esse princípio 
citado, na definição do senador, identifica-se com a subsidiariedade] é, 
portanto, o primeiro fundamento da repartição de competências e 
atribuições definidas no pacto constitucional: tudo o que puder ser feito 
pelo poder local não deve ser objeto das competências do poder 
estadual; e tudo quanto pode ser executado pelo poder regional não 
ficará a cargo do poder central. (MACIEL, 2006, grifo nosso). 
 

O princípio de subsidiariedade reflete juridicamente como princípio de 

repartição de competência entre os entes federativos, e, a exemplo do princípio de 

atribuição de competências firmado no tratado constitutivo da União Européia, é 

demonstrado como princípio constitucional de divisão de competências por 

excelência. É o que encontramos nos artigos de 21 a 24 da Constituição brasileira 

de 1988, que distribui as competências da União, estados e municípios. 

Os Estados federais se classificam, quanto a sua origem, em Estado de 

formação centrípeta, isto é quando é formado da periferia para o centro, no qual, a 

exemplo dos Estados Unidos, Estados independentes se vinculam jurídico-

politicamente através de um pacto indissolúvel; ou em Estado de formação 

centrífuga, isto é quando é formado do centro para a periferia, a exemplo do Brasil, 

no qual um Estado unitário, geralmente por razões territoriais, descentraliza-se em 

regiões autônomas. (TORRES, 2001, p. 216). 

Existem também as chamadas confederações, nas quais a autonomia dos 

Estados-membros é aumentada, chegando algumas a reconhecer o direito de 

secessão, que é o direito de se retirar da organização confederativa. Inúmeras são 

os tipos de confederação e seu estudo é complexo, Bobbio, por exemplo, afirma que 

a Suíça é uma federação desde 1848, por adotar um governo central com controle 

exclusivo sobre o exército, representação diplomática, sistema aduaneiro, monetário 
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e tributário próprios, não obstante sua Constituição definir sua estrutura política 

como confederativa. (BOBBIO; MATTEUCCI; PASQUINO; 2007, p. 218). 

Nos estados unitários também podemos encontrar uma aplicação otimizada 

do princípio de subsidiariedade, porquanto de pratique uma política de crescente 

descentralização e de delimitação das regiões administrativas, às quais vem se 

conferindo um sistema administrativo cada vez mais autônomo e com poderes 

financeiros análogos. ―Tal fenômeno corresponde, em uma palavra, à necessidade 

de estabelecer subsistemas de poderes providos de uma melhor capacidade 

decisão, por que mais próximos dos cidadãos e das coletividades locais‖. 

(ANASTOPOULOS, 1979, p. 407 apud TORRES, 2001, p. 263). 

 

4.2.3 Descentralização política e Município 

 

Ao afirmarmos a primazia dos corpos intermediários que se situam à base da 

cadeia de subsidiariedade para consecução das decisões e satisfação do bem 

comum, analogamente, no Estado federal, o município recebe tratamento idêntico. 

Do mesmo modo que o princípio de subsidiariedade enseja um problema 

ético, consubstanciado na obrigação dos corpos sociais superiores de somente 

intervirem nos inferiores, quando da absoluta incapacidade destes para dirimir os 

problemas relacionados aos objetivos estabelecidos pela sociedade civil, assim 

devem proceder, os governos estaduais e federais, visto que a esfera municipal tem 

a primazia sobre estes na resolução dos interesses locais. 

Na lição de Roberto (DROMI, 1997, p. 11 apud TORRES, 2001, p. 238), o 

município ―constitui ‗a célula política essencial da estrutura orgânica da 

administração geral do Estado, a que se recomenda a administração e execução de 

obras e serviços públicos de interesse local‘‖. 

Por ser o centro de poder mais próximo do cidadão, o município recebe a 

competência sobre assuntos locais, visto está mais apto a compreender as 

necessidades de seus cidadãos e promover o bem comum com eficiência e maior 

participação da população local. 

Vimos que o Estado é resultante da combinação de certos instintos naturais.81 

De igual modo, o município origina-se de uma imposição da natureza social do 
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 C.f., na seção 1.4, Clóvis Beviláqua (apud MALUF, 2008, p. 16). 
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homem. Todavia, importa-nos o fato de que no processo histórico de formação da 

sociedade, o município precede ao Estado. (BONAVIDES, 1996, p. 315 apud 

TORRES, 2001, p. 238). 

Se pelo princípio de subsidiariedade, o Estado federal pode alcançar com 

eficiência a sua finalidade de harmonia dos fatores de formação da identidade 

nacional; o município constitui um verdadeiro substrato para a aplicação do princípio 

que demanda o exercício de prestações públicas, de decisões e estabelecimento de 

objetivos na instância de poder mais próxima ao cidadão, conferindo aos Estados 

uma posição subsidiária. (TORRES, 2001, p. 239). 

É nos limites do município, que o indivíduo atuará segundo os princípios 

fundantes da subsidiariedade82 em colaboração com seus semelhantes na 

promoção do bem comum e satisfação das necessidades individuais e coletivas. 

Neste ente federativo ele se encontrará como cidadão, contribuinte, 

associado, vizinho, usuário; e lhe será aberta a oportunidade de participação na 

condução e fiscalização do poder público municipal (TORRES, 2001, p. 239), não 

somente na esfera de execução, mas também integrado plenamente no processo de 

elaboração do corpo legislativo a disciplinar as relações intersubjetivas no cotidiano 

municipal; é através dele que o indivíduo e os grupos menores se inserem na vida 

do Estado. 

 

4.2.4 Descentralização financeira 

 

Este é um dos aspectos mais relevantes para a ordem subsidiária, diz 

respeito à divisão da competência tributária e participação na arrecadação dos 

recursos que lastreará toda a atividade da Administração Pública na prestação dos 

serviços e promoção do bem comum. 

O princípio da subsidiariedade, necessariamente, leva à descentralização 

dessas competências, acompanhando a descentralização em todos os planos do 

ente estatal, de modo a assegurar ―os recursos necessários para que cada nível de 

organização política possa atender aos custos financeiros das prestações a seu 

cargo‖. (MOREIRA NETO, 1995, p. 36 apud TORRES, 2001, p. 254). 
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 C.f. seção 3.2.2 os princípios fundantes. 
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A concentração de competências nos poderes centrais, a distribuição de 

tarefas públicas entre os entes federativos sem a preferência pelo município83 leva, 

inexoravelmente, à concentração tributária em favor da União. Esta não goza da 

capacidade de compreensão das reais necessidades dos indivíduos por não se 

posicionar, na cadeia de subsidiariedade do Estado federal, tão próximo destes 

quanto o município e mesmo os estados da federação. 

A consequência inevitável é a promoção de políticas públicas ineficientes e 

que consomem grandes somas de recursos do erário. A atividade financeira estatal 

torna-se muito complexa e passa exigir uma estrutura burocrática igualmente 

custosa para fiscalização84 do emprego desses recursos85. Tem-se, assim, um 

ambiente propício ao desvio de verbas de seu comprometimento com o interesse 

geral86, encarecendo mais a máquina administrativa estatal. 

Urge, portanto, que a descentralização da divisão de competências com 

preferência aos elementos sociais e entes federativos mais próximos do cidadão, 

seja acompanhada de um sistema fiscal condizente à autonomia conferida aos 

estados e, principalmente, aos municípios, de modo que, na condição de poder mais 

próximo do cidadão, este possa não somente verificar a conveniência dos tributos a 

serem criados, coadunando-os a suas reais aspirações, mas também fiscalizar a 

atividade financeira municipal. 
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 Que, como vimos, é o ente federativo mais próximo do cidadão. 
84

 Em artigo do diário Correio Braziliense, das contas analisadas pelo Tribunal de Contas da União, 
órgão encarregado de julgar as contas do poder público federal, o números de denúncias acerca 
da aplicação irregular de recursos do erário federal chegou à metade deste total. (VAZ, 2007a). 

85
 É ilustrativa a lentidão do Tribunal de Contas da União. A concentração de competências a favor da 
União é a causa do assoberbamento do órgão no desempenho de suas funções, que se vê 
ineficiente no julgamento de recursos de simples multas, algumas aplicadas há mais de dez anos. 
(VAZ, 2007c). Citamos ainda o julgamento da concessão de uma aposentadoria concedida em 
1971 depois de trinta e seis anos. (VAZ, 2007d). 

86
 O Banco Mundial e A ONU estimam que o custo da corrupção no mundo gira em torno de R$ 3 
trilhões (VAZ, 2007b). 
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CONCLUSÃO 

 

 

As presentes considerações acerca da doutrina estatal da subsidiariedade, 

nos mostram que o princípio sobrevive no contexto acadêmico e muito pouco 

referenciado na conjuntura política. Observamos que ainda persistem tentativas de 

se revitalizarem as antigas propostas liberais e intervencionistas; estas últimas, nas 

nações que perseveram na lição do bem estar social, quando não totalitárias, a 

exemplos advindos na América Latina destes últimos anos. 

Não obstante o contexto desfavorável, consideramos atingidos nossos 

objetivos de demonstrar que as doutrinas liberais e marxistas, adotadas como 

referenciais teóricos de Estado em inúmeras nações destes últimos dois séculos, 

além de autodestrutivas, representam realizações contrárias as aspirações do ser 

humano como elemento naturalmente social e político, porquanto, desejoso de 

participar na direção do destino da coletividade na qual se insere. 

Portanto, o Estado subsidiário, com seu referencial teórico, constitui 

alternativa viável aos decadentes paradigmas modernos. Todavia, como exposto, 

para a boa aplicação do princípio, mister se faz que os indivíduos integrantes do 

Estado estejam conscientes de seu papel colaborativo como ser político e 

participante na gestão da coisa pública, assim como solidários às consequências 

das decisões tomadas no âmbito político com repercussões em todos os integrantes 

do ente estatal, considerando-o composto não somente pelos poderes públicos, mas 

por toda sociedade. 

Num sistema verdadeiramente democrático, deve-se oportunizar 

constantemente a participação dos indivíduos na condução do aparato estatal para 

consecução dos objetivos estabelecidos e intervenção legítima na sociedade civil; 

todavia, a iniciativa particular, que não pode de maneira alguma ser restringida pelos 

poderes públicos, deve ser estimulada a desenvolver ações próprias em 

colaboração com todo o corpo social. E o modo ideal de se atingir esses objetivos, é 

pela existência de um sistema orgânico articulado em grupos sociais intermédios 

entre os indivíduos e o ente governamental, fundado não somente sobre o princípio 

de subsidiariedade, mas também da atribuição de competências e 

proporcionalidade, analisados no artigo 3oB do tratado institutivo da União Européia. 
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O exercício da verdadeira cidadania verifica-se na atuação do indivíduo de 

modo a e corrigir os desequilíbrios sociais consequentes de um mercado totalmente 

autoregulado e também da demasiada intervenção dos poderes públicos ao 

absorver competências e atribuições que lhe sobrecarregam e poderiam melhor ser 

compartilhadas com os grupos sociais a integrar a estrutura estatal. 

Foram apresentados inúmeros instrumentos a permitir a participação popular 

nas funções administrativas, jurisdicional e legislativas do Estado, além de claro o 

próprio orçamento público. O Estado é instrumento fruto das aspirações individuais e 

coletivas para promoção do bem comum, portanto, urge estar em comunicação 

contínua com os cidadãos por meio da cadeia de subsidiariedade. 

A participação aliada à existência de grupos sociais intermédios deve afastar 

a noção de oposição ou confusão entre os poderes públicos e a sociedade civil, para 

tanto, procuramos sempre evitar o termo Estado para se referir aos poderes 

públicos. Não que consideremos errado esse costume consagrado pelo uso, mas a 

nossa preferência se fez pela possibilidade melhor ser compreendido pelo nosso 

respeitável leitor, seja ele praticante da ilustre atividade científica ou mesmo o 

cidadão comum, ansioso por conhecer um assunto que consideramos de grande 

relevância para o bem comum e individual. 

E a efetiva intervenção dos indivíduos no controle das esferas superiores do 

poder, autoriza-nos a chamá-los não de mera unidade estatística componente de 

uma nação, mas de verdadeiros cidadãos responsáveis pelos objetivos, direção, 

caminhos e consequências advindas das decisões tomadas. 
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