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1.    Uma das principais finalidades da República Federativa do Brasil, diz 

o art. 3° da Constituição, é construir uma sociedade livre, justa e solidária.  

Independentemente de qualquer outra consideração, daí decorre que gozam do favor 

constitucional os atos de solidariedade e os que tendem a fomentá-la; “contrario sensu”, 

têm sua desestima atos que,  mesmo no exercício do próprio direito, ferem a solidariedade. 
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    Nos textos jurídicos encontram-se indagações sobre o que seja uma 

sociedade livre e justa, e sobre o necessário para edificá-la; porém mais raros são os estudos 

a respeito do que seja uma sociedade solidária, e do que seja preciso para construí-la. 
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    Nos discursos dos políticos, quando em campanha eleitoral, 

freqüentemente se faz referência à construção de uma sociedade justa e solidária, aqui e ali  

trocando-se “solidária” por “fraterna”; mas essa sociedade solidária, de que se fala sempre 

com a linguagem dos poetas, visualiza-se no reino da utopia.  Das três grandes finalidades 

da Revolução, a liberdade e a igualdade – ainda que não alcançadas plenamente na 

sociedade burguesa – incluem-se nas normas jurídicas e nos cálculos dos políticos, 

legisladores e juristas; mas, na prática, costuma-se ter a fraternidade como algo alheio aos 

negócios, e impermeável a disciplina pelo Direito.  Assim, faltando projetos –  à parte os 

pródigos em desejos – sobre a instituição de uma sociedade solidária,  tende a esvaziar-se a 

disposição constitucional.  

 

    A leitura do referido art. 3° faz crer: a) que justiça e solidariedade são 

coisas distintas; b) que não basta à sociedade ser justa: é preciso também que seja solidária. 

Movem-me a partir daí as seguinte indagações: solidariedade e justiça são conceitos 

distintos? É possível exigir juridicamente, das pessoas, a prática da solidariedade? A 

solidariedade pode ser considerada, tanto quanto a justiça, como critério do Direito? Se 

considerarmos a justiça como critério do Direito, nela se inclui a solidariedade?   

 

    É isso que me empenho agora em responder. 

 

 

                                                 
1
 Assim os atos praticados com abuso do direito  

2
 Veja-se por exemplo François Ewald, L’État providence (Paris, Bernard Grasset, 1985). José Fernando de 

Castro Farias (A origem do Direito de solidariedade, Rio de Janeiro, Renovar, 1998) menciona 

principalmente os solidaristas Duguit, Hauriou e Gurvitch. 



2.    À dominação basta a ordem como fim do governo, mas o Direito 

superpõe-lhe a justiça. Esta é a finalidade mais abrangente da sociedade política, pois  

resume os múltiplos interesses, enfeixa os valores politicamente relevantes. Não há paz, 

não há liberdade, não há desenvolvimento sem justiça.  

 

                             Ao aludir à justiça como um dos valores supremos do Estado 

democrático de Direito (preâmbulo), e à construção de uma sociedade justa como um dos 

objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil (art. 3°-I), a Constituição 

brasileira aparta-se de uma forte corrente positivista, modernamente representada pelo 

jurista Hans Kelsen, para a qual o Direito nada tem a ver com a justiça. Segundo Kelsen, 

como revelam várias de suas obras –  assim por exemplo a Teoria pura do Direito, a Teoria 

geral das normas, e A ilusão da justiça (nesta ele sustenta, em síntese, que a idéia de justiça 

tem origem nas doutrinas órficas sobre a retribuição após a morte) 
3
 – Direito é o que foi 

imposto pela autoridade, independentemente de que seja considerado justo ou injusto.   

 

    A opção do constituinte brasileiro, contudo, não é incompatível com 

outra corrente positivista, que sem negar a possibilidade de existência da justiça, considera 

o ordenamento jurídico como sua expressão. No pós-1789, quando cessado o impulso 

revolucionário e consolidada a ordem burguesa, fixou-se a tese de que a lei é a expressão 

material da justiça. Essa era uma idéia antiga, já encontrada em Sócrates e Aristóteles; 
4
 a 

afirmação de que nenhuma lei pode ser injusta, partilhada por vários autores, também foi 

feita por Hobbes em seus escritos sobre o governo (v. De cive, Leviatã).  

 

    Uma das dificuldades em compreender a justiça consiste em que ela  

não possui um conteúdo previamente definido. 
5
 Como operadores do Direito é preciso que 

o saibamos, pois se a função do alfaiate é talhar vestimentas que se ajustam ao corpo, a dos 

engenheiros e arquitetos construir prédios que se ajustam aos usos, nossa função não se 

esgota na elaboração da lei; ela não consiste em fabricar alguma coisa, senão, basicamente, 

em ajustar. 
6
 Nossa matéria é preexistente: as pessoas, os bens de que necessitam, a vida em 

sociedade; e toda a justiça está, por um lado, em que elas se promovam, e por outro, em 

evitar que sofram dano.  

 

                                                 
 
3
 Die Illusion der Gerechtigkeit, Vien, 1985, Manzsche Verlags-und Universitätsbuchhandlung; tradução 

brasileira de Sérgio Tellaroli: A ilusão da justiça, S. Paulo, Martins Fontes, 1995. 
4
 V. Ética de Nicômaco, V, 2, cf. edição da Universidade de Brasília, 1992. 

5
 É o que tem em vista Tércio Sampaio Ferraz Júnior ao assinalar que “na tradição ocidental deve-se 

entender a justiça como um princípio formal que se preenche substantivamente das demais virtudes ou, como 

diríamos agora, dos demais valores” (Direito e cidadania na Constituição federal, in RPGESP 47-48/16, 

1997). Henrique C. de Lima Vaz explicita: “A proporção entre o Bem e as razões da comunidade e do 

indivíduo constitui propriamente o justo, que implica, pois, a idéia da distribuição equitativa ou proporcional 

do Bem ou dos bens.” (Ética e justiça: filosofia do agir humano, in Ética, justiça e direito, José Ernanne 

Pinheiro et alii [orgs.], Petrópolis, Vozes, 1996, p. 8).  
6
 Sustenta o professor Goffredo Telles Júnior: “É óbvio que o justo é o que está ajustado; é o que se acha na 

exata medida. Justo é a qualidade de ser conforme, adequado, correspondente, prporcional. Que é uma luva 

justa? É a luva perfeitamente adaptada à mão que ela veste. Entre luva justa e mão há correspondência, 

conformidade, adequação.”  (Iniciação na ciência do direito, São Paulo, Saraiva, 2002, p. 359). 



    A justiça é valor corrrespondente ao justo, e justo é a medida do bom. 
7
 Ela possui duas faces: uma negativa, correspondente a evitar o mal; outra, positiva, 

correspondente a fazer o bem. Ora, direis, essa é regra básica da moral. É verdade. Direito e 

moral possuem a mesma matéria: ambos são processos sociais que, tendo como objeto 

relações de poder, diferenciam-se apenas formalmente.  

     

    Para muitas pessoas, a justiça consistiria em dar (atribuir, reconhecer) 

a cada um o que é seu, ou o que lhe é devido. 
8
 Isso corresponde seja à chamada justiça  

distributiva, que supõe: a) uma autoridade, encarregada de distribuir bens, ou encarregada 

de julgar, e b) um concurso, em que muitas pessoas disputam o mesmo bem; seja à 

chamada justiça comutativa, cabível nas relações contratuais ou de troca, em que o mesmo 

bem é disputado por duas pessoas, ou por grupos de pessoas situadas em lados distintos, 

com interesses opostos. Se a justiça está na solução de disputas, em que várias pessoas se 

julgam com direito às mesmas coisas, como evitar que algumas sofram dano, ou se 

entendam prejudicadas?  Embora a solução justa pouco tenha a ver com o sentimento de 

injustiça, este não é desprezível como veículo mediante o qual as pessoas se aproximam do 

conceito de justiça. Contudo, as dificuldades em definir a justiça, ou em agir com justiça, 

não significam que inexista o justo, e o valor correspondente. 

 

    Creio que atendemos às múltiplas faces da justiça ao definirmos 

assim o respectivo princípio: princípio segundo o qual, regente o bem de todos, as 

atribuições de direitos devem ser feitas objetivando o maior bem individual possível. É isso 

que confere, a cada um, a exigibilidade do que lhe próprio; sob essa perspectiva, ao se falar 

naquilo que é devido a alguém, não se tem em vista, em primeiro lugar, um bem 

patrimonial, e tampouco se tem em vista aquilo que já está em seu patrimônio; é também 

sob essa perspectiva que se fala em direito previamente a qualquer atribuição, isto é, antes 

de que exista qualquer norma positiva. 

 

 

3.    “Solidus” não é o que está só, mas o que está junto de outro, e isso 

bem se observa na solidariedade ativa ou passiva do Direito das obrigações. Solidários são 

os condôminos e os sócios, que se situam um ao lado do outro em seus direitos e 

obrigações; entretanto, tal solidariedade opera com relação a terceiros, e não nas suas 

relações recíprocas, marcadas pela estrita comutatividade. 

 

                                                 
7
 É antiga a concepção da justiça como medida, que já se encontrava em Sólon (v. Francisco Rodríguez 

Adrados, La democracia ateniense, Madrid, Alianza, 1993, p. 61).  
8
 Essa noção, de Ulpiano, foi reproduzida no Digesto, 1, I, 10: “Iustitia est constans et perpetua voluntas ius 

suum cuique tribuendi”. Ela sujeita-se a reparos, visto que numa perspectiva contratualista a pessoa – por 

exemplo o menor ou o incapaz  – pode necessitar de mais do que lhe seja estritamente devido. Roberto Lyra 

Filho criticou-a asperamente: “Trata-se de uma velha expressão da separação de classes entre os 

proprietários e os não-proprietários, entre os dominantes e os espoliados. Porque se a justiça consiste em 

dar a cada um o que é seu, dê-se ao pobre a pobreza, ao miserável a miséria, ao desgraçado a desgraça, que 

isso é o que é deles. Nem é senão por isso que ao escravo se dava a escravidão, que era o seu, no sistema de 

produção em que aquela fórmula se criou.” (cf. Rui Portanova, Motivações ideológicas da sentença, Porto 

Alegre, Livraria do Advogado,  p. 56). 



    Excetuado o Direito de família, edificou-se o Direito privado 

ocidental sobre o princípio da comutatividade, ou reciprocidade: as relações civis 

funcionam como um êmbolo: “do ut des”. 
9
 Nesse contexto, considera-se como justo dar a 

cada um segundo a sua capacidade, e não segundo a sua necessidade. Se uma das partes 

deixou de prestar o correspondente à sua obrigação – por exemplo, se o inquilino deixou de 

pagar o aluguel de sua moradia – instaura-se um processo (lide ou litígio) em tudo 

assemelhado a uma disputa, e o juiz decreta-lhe o despejo, sem indagar se está doente ou 

desempregado. Se o empresário tem um título protestado requer-se sua falência, 

independentemente de que esteja atravessando uma crise de liquidez. A responsabilidade é 

cada vez mais objetiva, e o princípio da eficiência alça-se sobre os demais, tornando-se 

soberano. Nesse universo maquínico tornam-se indiferentes o nome, as dificuldades das 

pessoas, e tudo que as caracteriza como seres humanos: em seu lugar pode-se pôr um RG, 

um CPF, ou mesmo um número tatuado no pulso. 
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    Em Direito civil encontram-se figuras de proteção aos mais fracos 

(como a lesão enorme, a onerosidade excessiva), e também em Direito processual civil 

(como a impenhorabilidade do bem de família, e as que buscam igualizar as armas dos 

litigantes). Entretanto, embora possam ter sido inspiradas por um sentimento de 

solidariedade, o que elas buscam é a melhor realização da justiça. Foi sob essa perspectiva 

que do Direito civil se desprenderam o Direito do trabalho e o Direito do consumidor. 

     

    Solidariedade, porém, é mais do que a figura de Direito das 

obrigações, há pouco referida: significa estar ao lado do outro, para ajudá-lo na sua 

necessidade. Em seus níveis mais elevados – em que ressaltam a dádiva, a espontaneidade, 

o afeto e a caridade – a solidariedade não admite quantificação ou medida. Isso impede que 

o ato solidário seja objeto de uma exigência jurídica, e nos faz crer, mais do que numa 

simples distinção, numa verdadeira antinomia entre justiça e solidariedade. 
11

 Note-se como 

seria impossível colocar, sob os estritos critérios jurídicos, toda a capilaridade da vida em 

família. 

 

    Entretanto, existem puros atos de solidariedade que podem ser 

juridicamente exigíveis. É no Direito público que melhor se observa essa possibibilidade, 

ao menos no sentido da solidariedade mecânica e da solidariedade orgânica, tal como 

concebidas por Durkheim. 
12

  Note-se por exemplo o crime de omissão de socorro. Se, em 

                                                 
9
 Só existe comutatividade, entretanto, na medida em que existe direito subjetivo. Por isso Duguit vai mais 

fundo, e enxerga as causas do individualismo na noção e na prática dos direitos subjetivos. Veja-se a 

exposição sobre sua doutrina que faz José Fernando de Castro Farias (A origem do Direito de solidariedade, 

Rio de Janeiro, Renovar, 1998, passim). 
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 Seria equivocado, entretanto, pensar que os atos de exclusão são característicos da economia moderna; é 

econômica a razão pela qual a sociedade primitiva pratica o infanticídio, e em muitos casos costuma eliminar 

o recém-nascido, o deficiente ou o idoso. 
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 É o que transparece na parábola dos trabalhadores na vinha (Mateus, 20, 1 a 15). No reino de Deus a justiça 

é complemento da solidariedade, e não a solidariedade complemento da justiça. A justiça é fria, a 

solidariedade é calorosa. Dar a cada um apenas o que lhe é devido seria dar-lhe menos do que lhe é devido. 

Para lá da justiça (valor correspondente à medida do bom) está a solidariedade como expressão do amor (o 

bem sem medida). 
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 V. Émile Durkheim, De la division du travail social (Paris, Presses Universitaires de France, 9
a
. ed., 1973, 

passim). 



Direito civil, o exigível dos cônjuges um em relação ao outro, ou dos pais com relação aos 

filhos, não ultrapassa aquilo que se pode designar como o “mínimo ético”, observa-se que, 

em tempo de guerra, o Direito público espera do conscrito atos correspondentes ao nível 

mais elevado de solidariedade, como o de expor a própria vida para o bem de todos. 

 

    A muitos pode parecer injusta a máxima “a cada um segundo a sua 

necessidade,” 
13

 que pode abrigar um incentivo à preguiça, ao ócio e à ineficiência. Mas ela 

costuma ser aplicada com relação às crianças; isso acontece no meio familiar e se estende 

ao conjunto da sociedade na medida em que esta assume as obrigações de instrução e de 

assistência aos menores; e se acontece com relação aos menores pode vir a acontecer, 

também, quanto a todos que se encontram em situação de desvantagem, permanente ou 

temporária: os idosos, os deficientes, os valetudinários, os desempregados. 

 

    Da riqueza depende em grande parte a qualidade de vida de uma 

sociedade, mas não a justiça e a solidariedade; estas se fazem ao nível do existente, 

conforme o estado geral de bem-estar: de modo que pode haver justiça e solidariedade na 

inópia. Mas, havendo disponibilidade, a solidariedade manda que se dê a cada um segundo 

a sua necessidade: na sociedade moderna, independentemente da causa de sua carência 

econômica, a ninguém pode faltar o necessário à sobrevivência. Se considerarmos isso 

como justo passamos a adotar um conceito alargado de justiça, à qual incorporamos 

elementos de solidariedade. Em resumo: na sociedade assim concebida inexiste 

miserabilidade, e para evitá-la criam-se figuras como o seguro desemprego ou a renda 

mínima. A existência de miséria não permite que se entesoure; que acima do seu socorro se 

estabeleçam outras prioridades; que se sacrifiquem necessidades vitais imediatas para 

atender a necessidades futuras de produção.  

 

    Quando se inventou a proteção contra o imprevisto, as intempéries, o 

risco, também as mutualidades e os seguros se modelaram na fôrma comutativa: as 

indenizações, aí, são contraprestações aos prêmios acumulados. Com o mesmo critério 

também se modelaram a previdência privada, e em grande parte a previdência pública. A 

idéia de seguridade social, porém, contrapõe-se à de contratualidade; diz o art. 203 da CB 

88: “A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de 

contribuição à seguridade social, e tem por objetivos: I – a proteção à família, à 

maternidade, à infância, à adolescência e à velhice; II – o amparo às crianças e 

adolescentes carentes; III – a promoção da integração ao mercado de trabalho; IV – a 

habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua 

integração à vida comunitária; V – a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à 

pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à 

própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei.”  

 

    “As ações governamentais na área da assistência social” – reza o 

art. 204 –  “serão realizadas com recursos do orçamento da seguridade social, previstos 

no art. 195, além de outras fontes ...”. O art. 195, a seu turno, estabelece que “a seguridade 

social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, 
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 Em Direito tributário o princípio capacitário é princípio constitucional explícito (Constituição brasileira, art. 

145§1°), não obstante seja imperfeitamente aplicado no plano infra-constitucional nos três níveis federativos.  



mediante recursos provenientes do orçamento da União, dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municípios, além de contribuições sociais a) do empregador, da empresa e da entidade 

a ela equiparada na forma da lei; b) do trabalhador e dos demais segurados da previdência 

social; c) do importador de bens ou serviços do exterior, ou de quem a lei a ele equiparar; e 

d) incidentes sobre a receita de concursos de prognósticos. 

 

   A assistência vai além das formas de cooperação gregária designadas 

por Durkheim como “solidariedade mecânica” e “solidariedade orgânica”. Não se trata de 

condenar a assistência social por compreender um lado ativo e outro lado passivo (isso 

também acontece na família, onde o pai e notadamente a mãe são a parte ativa e os filhos 

são a parte passiva). Mesmo porque, na vida, todos já foram assistidos, ou provavelmente 

virão a ser; e também porque, em termos de saúde, segurança e eficiência, a miséria custa 

mais do que a assistência. 

 

    Logo, a construção de uma sociedade solidária implica alternativas 

ou complementos à comutatividade, assim, por exemplo, a) fundos de socorro ao devedor 

moroso para atender a situações de emergência como moléstia, desemprego ou iliquidez; b) 

uma concepção de livre iniciativa em que o tributarismo e a burocracia não sufoquem os 

pequenos negócios em seu nascedouro. 

 

    O economista chileno Luis Razeto propõe que a solidariedade não se 

estabeleça apenas com os resultados da atividade econômica, e se estenda a todas as suas 

fases;  por isso, preocupa-se em saber como se pode produzir, distribuir, consumir e 

acumular solidariamente. 
14

 Para alcançarmos essa meta faz-se necessária uma nova 

racionalidade, que já se observa, por exemplo, com as leis ou práticas de inserção do 

deficiente na atividade produtiva.   

 

    Todas essas providências, ou propostas, agrupam-se sob a 

denominação geral de “reformistas”. Entre elas alinha-se, por exemplo, a função social do 

contrato (código civil, art. 421),  e aquilo que designo como “propriedade social”. 
15

 Outras 

porém, mais do que reformas tópicas, representam mudanças estruturais no ordenamento 

jurídico e no respectivo sistema de poder.  Em sua crítica, Duguit vai além da 

comutatividade, ao condenar os direitos subjetivos, de cuja existência ela depende. O 

comunismo, sabidamente, propõe a supressão da propriedade privada, o que acarretaria 
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 Luis Razeto Migliaro, Los caminos de la economía de solidaridad (Santiago, Vivarium, 1993, pp. 14-15). 
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 Quero chamar especialmente a atenção para os artigos 216 e 225 da CB 88. O que aproxima o meio 

ambiente e o espaço cultural, nessa perspectiva, não é o fato de serem, ambos, bens de uso comum povo. À 

diferença do que acontece com a rua, a praia ou a praça pública, eles são complexos de bens que, não obstante 

pontilhados por bens de propriedade individual, são submetidos a uma gestão pública ou coletiva. São 

portanto, esses dois artigos, paradigmáticos do que se deve entender por propriedade social.  A propriedade 

social não é a propriedade coletiva, nem a a propriedade pública; também não é a propriedade individual 

suscetível de desapropriação, nem a propriedade individual da qual se pode exigir, em determinadas 

circunstâncias, o cumprimento de certas funções públicas, como defluía, por exemplo, do art. 153 da 

Constituição de Weimar.  Propriedade social é aquela em que o exercício dos poderes exclusivos do seu 

titular subordina-se a um regime de gestão pública.   

 

     



modificações substanciais no regime dos contratos.  Seu erro mais flagrante –  parece – 

consiste em superdimensionar o  Direito, e, na seqüência, resumi-lo ao Direito público. 

 

    Como vimos, existem graus na solidariedade, e seu grau máximo 

(amar) é o que se liga ao sentimento de solidariedade. Instaurar uma sociedade solidária 

consiste em construí-la analogamente à família, em que o critério de pertinência é o de 

adscrição, e não o de eficiência ou produtividade. 
16

 Em comunidades de bairro e de igrejas, 

em movimentos de cooperação, e mesmo em grupos profissionais, encontram-se práticas 

solidárias assemelhadas às familiares. Seria totalitário, entretanto, o Estado que se pusesse a 

cobrar afeto; este ou se dá espontaneamente, ou não se dá. 

 

    Na sociedade moderna constituem obstáculos culturais à edificação 

de uma sociedade solidária: o individualismo (que é regra na competição econômica) e a 

presunção do Direito burguês de que todas as pessoas são abstratamente iguais; no Brasil, 

também o sentimento atávico de que uma pessoa (o rico, o remediado, o instruído, o 

portador de diploma, o titular da conta bancária, o dono do apartamento) é superior à outra 

(o pobre, o trabalhador, o analfabeto, o favelado, o excluído). Mas o principal obstáculo é a 

restrição da convivencialidade, a partir da ausência materna, da diminuição do grupo 

familiar e da agressividade da vida urbana. 
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 É pelo critério da adscrição que uma pessoa tem lugar garantido numa família pelo simples fato de haver 

nascido nela. Ao contrário, é pelo critério de desempenho, ou eficiência, que uma pessoa é admitida e mantida 

numa empresa (v. Talcott Parsons, The social system, New York, The Free Press, 1964, pp. 88s.). 


