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“O papel crucial dos mercados nAo tornaas outras
instituigdes insignificantes, mesmo em termos
dos resultados que a economia de mercado
pode produzir. Os resultados de mercado sao
massivamente influenciadosporpoliticas ptiblicas
em educacaéo, epidemiologia, reforma agraria,
estabelecimentos de microcrédito, protecdeslegais
apropriadasetc.; e em cada um desses campos, ha
ainda muito a fazer, por meio da agao publica,

o que podealterar radicalmente o resultado de
relagdes econdémicas locais e globais.”

Amartya Sen

(As Pessoas em Primeiro Lugar)

 



Nota da organizagao

O décimo segundo ntimero da Colegao Estado e Cons-
tituicdo traz,em um “didlogo intercontinental”, o debate

que tomou conta da doutrina e dos tribunais brasileiros

nos tiltimos anos: a questao da concretizacao dos direitos
fundamentais, em particular dos direitos sociais e, mais es-

pecificamente, ante o crescimento exponencial do que se
convencionou nomear como “judicializagao da politica”,
do problemadaveiculagaododireito a satide, reconhecido

em sede constitucional brasileira, art. 196, como direito de

todos e dever do Estado.

No ambiente do Estado Democratico de Direito, em

que os direitos fundamentais ganham a centralidade da
estrutura constitucional, e, em um contexto de profunda

crise das possibilidades de suarealizacaéo em um ambiente
de “crise(s)” e/ou “transformacées” da formula politico-

institucional moderna porexceléncia, o Estado.

Neste contexto, a realizacaéo dos direitos sociais é,

com certeza, um dos problemas cruciais vinculados ao

tema dos direitos fundamentais na sociedade contempo-
ranea, sobretudo sob a f6rmula do Estado Democratico de

Direito. Um dilema que repercute os sucessos, os limites
e os fracassos deste mesmoprojeto de organizagcao polliti-
ca, bem comopGe em relevo as dificuldades de produgao
de sentido das normasconstitucionais que veiculam tais
contetidos.   



Tal questao remete a necessidade de se repensar, so-
bretudo em um pais periférico (se vdlido ainda tal con-
cep¢ao) ou de modernidade tardia — como o Brasil -, as
condig6es necessdrias e suficientes para a minimizacdo
das dificuldades em resgatar os compromissos da era mo-
derna em torno ao caréter finalistico do proprio Estado, ai
compreendido o cumprimento de sua func&osocial e dos
objetivos fundamentais da Republica, como expressos no
Titulo I da Constituigao da Reptiblica do Brasil de 1988.
Por isso mesmo, trata-se de tematica que se coloca frente
a dramas, muitas vezes pessoais, mas também que imp6e
umareflexao de forma responsavelacerca das circunstan-
cias hist6rico-politico-juridicas que se apresentam para 0
debate, pondo em relevo as dificuldades em lhe dar con-
cretude e efetividade, seja na perspectiva do seu contetido
ou no contexto de seu tratamento em relacdo a seus atores,
métodos e meios de enfrentamento, incorporando, tam-
bém,por intransponivel, o tema da relacdo interfuncional
e dos papéis a serem assumidos e reconhecidos a cada uma
das fungdes do Estado e a todas elas, ao mesmo tempo,
em razao do cardter unitario — unidade do poderpolitico
— peculiar ao modelo assumido, sobretudo a partir das re-
volucéesliberais.

Esta é, sem dtivida, umaleitura inafastavel para todos
nés.

Porto Alegre, janeiro de 2011.

Prof. Dr. Jose Luis Bolzan de Morais
Organizacgao da Obra
Direcao da Colecdo
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