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Politicos sociois e iusti~o comunitorio -
o~6es de interesse publico a partir do 
sociedode civil no Chile* 

Sebastian Cox Urrejola 

o Estodo e 0 sociedode civil no constru~fio do publico 

As tendencias mundiais para a reduc;:ao do Estado, a privatizac;:ao 
das empresas publicas e a desregulac;:ao do mercado modificaram subs
tancialmente as relac;:6es entre 0 Estado e a sociedade civil e fizeram 
mais tenue a classica distinc;:ao entre as esferas e os interesses do publi
co e do privado. Vao-se tecendo assim novas formas de abordagem do 
publico que vao alem do meramente institucional e que afetam qualita
tivamente a gestao de servic;:os, os programas e as politicas publicas, e 
os direitos das pessoas. Hoje em dia, nao e somente 0 Estado 0 respon
savel direto pela satisfac;:ao das necessidades publicas, pois 0 setor pri
vado tambem pas sou a ter papel fundamental. A tematica da rearticula
c;:ao das relac;:6es Estado/sociedade adquire outra perspectiva: 0 fortale
cimento da sociedade civil se faz solidario com a construc;:ao da demo
cracia e da cidadania e remete a propria democratizac;:ao do Estado, 
ainda que nao se reduza a is so (Cunill, 1995). Cada vez mais, a esfera do 
publico tern relac;:ao com aqueles assuntos e bens que sao do interesse 
de toda a comunidade, e nao com a natureza e identidade do orgao en
carregado de satisfazer a demanda respectiva. 

Aparecem assim dois elementos principais que estao conforman
do este conceito relativamente novo de interesse publico: primeiro, a ne-

* Traduzido do espanhol por Noemia A. Espindola. 
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cessidade compartilhada de satisfazer uma necessidade publica; segun
do, a probidade e transparencia na gestao dos serviyos prestados. 

Trata-se, portanto, nao s6 da existencia de politic as publicas perti
nentes, mas tambem de sua efetiva implementayao, do nao-desvio dos 
recursos e da eficiente e transparente gestao dos recursos envolvidos. 
Por outro lado, 0 publico nao se esgota no estatal: como produto do 
mesmo processo de descentralizayao do Estado apareceram empresas 
semi-estatais ou corporayoes de dire ito publico e privado orientadas 
para a satisfayao de necessidades publicas cujo estatuto e norm as de 
controle e fiscalizayao nao correspondem ao comum das entidades go
vernamentais e publicas. 

Constata-se essa realidade e tambem 0 aparecimento de novos 
atores, com a privatizayao de areas e setores que tradicionalmente se 
encontravam na esfera publica governamental e que influem direta
mente na satisfayao de necessidades publicas (sistemas previdenciarios 
e de aposentadoria; sistemas privados de saude, de educayao e ate de 
seguridade cidada ... ). Assim, faz-se necessario tambem estender 0 con
ceito de agente publico a todos os que trabalhem direta ou indiretamen
te para 0 Estado, bem como aos agentes privados que exeryam de algu
ma mane ira uma atividade de interesse publico. 

Portanto, a expressao agente publico tem natureza dinamica, 
dada mais pela atividade de interesse comum a que se destina do que 
pela natureza juridica e/ou administrativa do 6rgao ao qual esteja su
bordinado. 

Vao-se identificando assim as ac;oes de interesse publico como 
aquelas nas quais os interesses em jogo dizem respeito a comunidade 
em seu conjunto, a segmentos particulares dela ou a uma pluralidade 
de sujeitos mais ou menos determinados, ayoes que sirvam para promo
ver a soluyao pacifica e institucional dos conflitos e que estao destina
das a gerar uma mudanya no contexto social. Essas ayoes podem desen
volver-se tanto no ambito jurisdicional como fora dele, ou seja, em 
qualquer instancia administrativa, institucional ou outro cenario social
mente legitimado. Trata-se sempre de ayoes que, alem de atender as ne
cessidades de um caso individual, transcendem-no e se projetam como 
denuncias, como propostas de situayoes globais com dimensoes sociais, 
economicas ou culturais de indubitavel natureza politica e que traba
lham a favor do aprofundamento da democracia. As ayoes de interesse 
publico devem tambem ser vistas como forma de promover a participa
yao cidada responsavel - forma mais eficaz do que 0 voto - no plane
jamento das politicas publicas e no fortalecimento do papel fiscalizador 
dos proprios cidadaos, com base em seus direitos fundamentais e utili
zando os mecanismos legais existentes (Kohen, 1996). 



Polfticas sociais e justi~a comunitaria • 193 

Participa~ao cidada e gestao do publico 

Paralelamente e em conseqiH~ncia disso, em vanos paises da 
America Latina as sociedades democriiticas e/ou em via de democrati
zayao se viram na necessidade de reformular, entre outros, os princi
pios da participa(:iio cidadii e do controle ou (iscaliza(:iio, como mecanis
mos para tornar mais eficaz e transparente a gestao do publico. 

A importancia desses principios chegou a ser tal que hoje se sus
tenta que eles constituem 0 fundamento de legitimidade moral em que 
repousa 0 sistema democnitico moderno (Friihling, 1996). Para muitas 
de nossas sociedades, trata-se de mudar a participayao cidada de uma 
perspectiva mera e fundamentalmente eleitoral para outra decis6ria e 
fiscalizadora, "mediante a aproximayao das determinayoes e realizac;:oes 
a essa base cidada que conhece seus problemas e interesses e que com 
suficiente assessoria ou apoio tecnico, e capaz de propor, resolver, exe
cutar e controlar as soluc;:oes e ayoes de interesse comum publico" (Ha
les, 1995). 

A que se refere entao essa nova dinamica tendente a participa(:iio 
cidadii decis6ria (e nao somente eleitoral)? 

Refere-se ao processo atraves do qual 0 cidadao contribui de 
maneira permanente para determinar as prioridades de acionamento 
do Estado, para definir suas respostas as demandas sociais e para in
fluenciar as modalidades de satisfac;:ao das necessidades publicas. A 
participac;:ao e assim entendida como dire ito soberano do cidadao e 
nao como concessao da autoridade, e isso no contexto de urn processo 
constante de construc;:ao/recuperayao de urn poder cidadao eficaz na 
sociedade civil. 

o modelo economico e cultural imperante e as modernizac;:oes so
ciais verificadas nos ultimos anos na regiao buscam legitimar profundas 
modificac;:oes nos sistemas de mediac;:ao e representac;:ao social, nas mo
dalidades enos espayOS de distribuic;:ao do excedente social e nas atitu
des enos comportamentos publicos da cidadania (Cox, 1995). 

Por outro lado, a cidadania e os direitos nao sao atributos natu
rais, mas estao em constante processo de transformac;:ao (construc;:ao
ampliayao/questionamento-reduyao), e a simples consagrayao dos di
reitos nao gera automaticamente as condic;:oes requeridas para 0 efeti
vo exercicio desses mesmos direitos cidadaos. Alem disso, a possibili
dade de os cidadaos exercerem seus direitos depende - alem de sua 
existencia e consagrac;:ao - "do conhecimento que tenham dos mes
mos, da vontade de exerce-Ios e do conjunto de condicionantes socio
politico-institucionais nas quais se podem exerce-Ios" (Gonzalez, 
1996). Isso implica ainda duas responsabilidades e desafios comple-
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mentares: a necessidade de controlar socialmente como se comporta 0 

poder ante 0 cidadao, ou seja, a observac;:ao e a avaliac;:ao continuas 
das atividades dos agentes do publico e de toda expressao institucio
nal que tenha influencia na gestao dos servic;:os publicos (controle ci
dadao sobre a administrac;:ao centralizada e descentralizada, sobre as 
empresas publicas e os grupos intermediarios que participam na ges
tao de program as de interesse publico); e tambem a necessidade de 
assegurar acesso oportuno e eficiente a informac;:ao, bern como 0 com
prom is so e a organizac;:ao social adequados para participar e influir nas 
decisoes publicas. 

A criac;:ao de formas de organizac;:ao para proteger os interesses ci
dadaos e 0 desenvolvimento de ac;:oes de interesse publico para efetivar 
o direito a informac;:ao publica deveriam garantir a publicidade e trans
parencia dos atos de gestao publica e 0 controle cidadao sobre 0 nivel 
de responsabilidade com que todo representante do interesse publico 
cumpre sua atribuic;:ao. As manifestac;:oes desse controle cidadao pod em 
ser multiplas e encontrarem-se tanto na esfera jurisdicional como na 
nao-jurisdicional. 

No Chile, 0 recurso de protet;Qo, estabelecido constitucionalmente 
e que se realiza pela via judicial, transformou-se na maior expressao do 
controle cidadao da gestao publica. Em termos de institucionalidade de
mocratica, 0 sistema juridico confiou a Camara de Deputados a missao 
de fiscalizar os atos de governo, e a Controladoria Geral da Republica, 
de controlar a legalidade dos atos da administrac;:ao e a receita e os inves
timentos dos fundos fiscais, das prefeituras e de todos os organismos e 
servic;:os publicos. 

Mas isso e claramente insuficiente. 0 controle social pressupoe 
acesso oportuno e eficiente a informac;:ao sobre 0 publico, e 0 Chile ca
rece de legislac;:ao que garanta 0 acesso periodico e cidadao a informa
c;:ao relacionada com a gestao publica. Alem disso, "nao existem nem a 
tradic;:ao nem 0 dispositivo legal que obriguem os orgaos do Estado e os 
agentes do publico a prestar contas publicas e periodicas de seus pIa
nos, objetivos, atividades e resultados" (Chile, 1994). 

A fiscalizac;:ao da gestao dos agentes do publico e 0 controle social 
para prevenc;:ao e punic;:ao da corrupc;:ao somente pod em ser exercidos 
na medida em que a cidadania disponha de informac;:oes suficientes e 
oportunas. 

Assim, torna-se fundamental - do ponto de vista cidadao - su
perar a falta de informac;:oes e 0 desconhecimento dos direitos e da 
forma de faze-los valero 
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Cidadanias e territorialidade: a comunidade como espa~o cotidiano 
de participa~ao 

No atual modelo de gestao do publico em todo estado de direito, 
alem da participac;:ao cidada atraves do caminho eleitoral, a comunida
de como nivel de administrac;:ao de maxima proximidade oferece urn es
pac;:o para desenvolver urn protagonismo cidadao mais ativo e integral 
- exigindo reconhecimento e acesso aos direitos cidadaos, politicos, 
economicos, sociais e culturais, e exercendo as responsabilidades de fis
calizac;:ao e controle cidadao da gestao cotidiana de agentes e programas 
do publico. 

No Chile, ao municipio - como a mais importante expressao 
local da administrac;:ao publica - compete hoje a responsabilidade pela 
execuc;:ao dos programas sociais considerando a participac;:ao da comu
nidade na elaborac;:ao do plano de desenvolvimento comunitario. 

Ao municipio cabe tambem tomar acessivel a todos os cidadaos 
os direitos economicos, sociais e culturais e sua expressao concreta: 
os program as e as prestac;:oes sociais. Tais programas e prestac;:oes so
ciais, cada vez mais proclamados e apresentados como "beneficios e/ 
ou subsidios" (e nao como direitos), cob rem grande gama de interes
ses e se expressam em diversos ambitos: auxilios familiares, pensoes 
por velhice, merenda escolar, bolsas de estudos, programas para habi
tac;:ao, distribuic;:ao de agua potavel, assistencia legal etc. 0 que nos 
importa resgatar agora e que cada vez mais sao os municipios e seus 
diversos servic;:os que, direta ou indiretamente, devem ser os respon
saveis. 

E nesse contexto e nesse cenario comunitario/municipal que exis
tern as maiores possibilidades e energias para potencializar ao maximo 
as capacidades cidadas para a reivindicac;:ao dos direitos e para 0 exerci
cio das ac;:oes de interesse publico. Os elementos de proximidade, de co
tid ian ida de e de necessidades e interesses vitais - tanto individuais 
como comunitarios - que definem, ativam e dinamizam as relac;:oes 
rna is ou menos conflitantes entre a propria cidadania e entre esta e os 
agentes do publico tambem contribuem para 0 exercicio dos direitos ci
dadaos, para 0 melhor acordo e mediac;:ao de interesses, necessidades e 
direitos dos cidadaos entre si e com as instituic;:oes respectivas, bern 
como para a inadiavel ac;:ao de fiscalizac;:ao e controle - jurisdicional e 
nao-jurisdicional que devem desenvolver os cidadaos sobre a gestao do 
poder e dos recursos utilizados pelas autoridades delegadas e as insti
tuic;:oes pertinentes. 
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E tambem nesse cenario que 0 protagonismo cidadao se faz nao 
so possivel, mas tambem concreto e de interesse coletivo. Torna-se as
sunto de interesse publico. 

E isso vale particularmente para 0 setor de justi{:a, a seguridade e a 
convivencia cidadiis. 

A iusti~a e a convivencia padfica: assuntos de interesse publico -
assuntos de todos 

Uma rapida revisao de recentes estudos e relatorios especializa
dos (Correa & Barros, 1993: Pena et alii, 1991) confirm a e amplia a per
cep<;:ao extremadamente negativa que a cidadania tern do sistema juri
dico/judicial no Chile. Os qualificativos de ineficiente, discriminatorio, 
arbitrario, lento e corrupto sao os mais largamente utilizados para defi
nir urn sistema sobre 0 qual 82,8% da popula<;:ao opinam de modo ne
gativo (Correa & Barros, 1993). Urn dos problemas centrais e urgentes 
colocados pela sociedade chilena na atualidade e a legitimidade da jus
ti<;:a e do conjunto de seus operadores. Isso e particularmente grave no 
caso da popula<;:ao com escassos recursos e dos setores populares (urba
nos e rurais) onde, alem de todas as carencias e irregularidades enuncia
das, ha 0 sentimento de que a justi<;:a e poder, acessivel e util somente 
para os mais ric os, e inacessivel e somente imperativa e/ou repressiva 
para os pobres. 1 A justi<;:a e obedecida nao por autoridade legitimada, 
mas simples e materialmente por fatalismo, por medo, por impotencia 
e por inercia. Nao se recorre a justi<;:a para resolver problemas porque 
nao se tern fe e perdeu-se credibilidade. A justi<;:a nao da garantias nem 
de autonomia, nem de independencia, nem de eqiiidade. No entanto, 
essa crise da justi<;:a como poder absoluto delegado a terceiros constitui 
tambem uma "oportunidade para a sociedade civil" e para a dimensao 
mais protagonica da cidadania. A essa afirma<;:ao se chega depois de 
considerar em toda sua transcendencia os seguintes elementos: 

• A maioria das situa<;:oes conflituosas e das necessidades de inform a
<;:ao e de orienta<;:ao socio-juridica da popula<;:ao (urbana e rural) se 

1 ~ .. porque hasta ahora los pobres en general, mas que sentirse sujetos de derecho y percibir a 
la justicia como garante de esos derechos, se sienten impotentes y ven en la justicia una volun
tad avasalladora que se les impone desde fuera ... " ICorrea & Barros, 1993). 



Polrticas socia is e justi~a comunitaria • 197 

refere aos direitos cidadaos e, em especial, aos economicos, SOClaIS, 
de meio ambiente e culturais. Em particular e de forma concreta, a 
possibilidade e factibilidade de exerce-Ios (conhecimento e exerci
cio), e a exigencia e/ou fiscalizayao de seu reconhecimento e cumpri
mento por e ante organismos e instituiyoes correspondentes. 0 aces
so, 0 exercicio e a exigibilidade dos direitos relacionados com pro
gramas, beneficios, prestayoes, subsidios e outras expressoes das po
liticas sociais relativas a educayao, saude, habitayao, trabalho, agua, 
transporte, planejamento, seguridade cidada e organizayao vicinal e 
de bairros constituem mais de 80% da demand a dos cidadaos. 

A maioria das demandas e conflitos que afetam a convivencia fa
miliar/ vicinal e comunitaria e suscetivel de soluyao pre-judicial, seja 
mediante orientayao e assessoria socio-juridicas adequadas, seja por 
mediayao oportuna. 

• Os direitos reivindicados e as situayoes conflitantes apresentadas tern 
como espayo de resoluyao a comunidade, e como atores e partes im
plicadas, a institucionalidade - tanto "publica governamental" como 
"publica privada" - municipal e provincial. 

A gestao coordenada e integrada dos diferentes agentes institucio
nais torna-se uma necessidade (ainda mais porque muitos desses servi
yOS governamentais publicos foram privatizados ... ); a exigencia de sua 
maior eficiencia e 0 controle de seu adequado funcionamento (transpa
rencia e informayao) constituem desafios e tarefas para a institucionali
dade e tambem para a cidadania, em nivel comunitario. 

• Os agentes do publico em materia de justiya e de convlvencia sao 
muito mais que os profissionais advogados e juizes tradicionalmente 
considerados. No nivel municipal e dos governos provinciais, ha as
sistentes sociais e funcionarios cuja tarefa cotidiana e especial e 
atender e informar 0 publico sobre os procedimentos e antecedentes 
para exercer seus direitos. No ambito de servic;:os e orgaos especiali
zados - do Trabalho, da Mulher, de Jovens, de Camponeses, de In
digenas, de Consumidores, do Oryamento, da Educac;:ao, da Habita
yao e da Saude - que trabalham descentralizadamente em nivel pro
vincial e comunitario, sao outras pessoas especialmente encarrega-
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das que devem assumir essa importante tarefa de interesse publico: 
dar informac;:ao e orientac;:ao socio-juridica a populac;:ao. 

E nesses territorios e a proposito desses temas e assuntos de inte
resse publico, que a participac;:ao cidada adquire perfil e relevancia so
cial especiais. 0 reconhecimento e a valorizac;:ao de lideres comunita
rios e dirigentes sociais preparados tecnica e juridicamente, como "Co
laboradores da Justic;:a", constitui expressao con creta de protagonismo 
cidadao e de ac;:6es cidadas de interesse publico. 

Protagonismo cidadfio e iusti~a comunitaria 

a direito como instrumento para a democracia, a justifa e a sUperafGO 
da pobreza: a proposta da Forja 

Os profissionais - advogados, educadores, sociologos e comuni
cadores - que integram a Forja (corporac;:ao, sem fins lucrativos, de for
mac;:ao juridica para a cidadania e a democracia) levantaram a hipotese 
de que 0 direito, no quadro de urn regime democratico, pode ser urn 
instrumento eficaz para a superac;:ao da pobreza, 0 melhoramento da 
qualidade de vida e a convivencia pacifica da populac;:ao. 

Nessa proposta de ac;:ao apostamos que 0 desenvolvimento das ca
pacidades cidadas por parte da populac;:ao e mais concretamente, 0 co
nhecimento e 0 exercicio de seus direitos civis, econamicos, sociais, cul
turais e de meio ambiente constituem meios e canais efetivos nao so 
para 0 acesso a bens e servic;:os, mas tambem, e principalmente, para a 
expressao do potencial de protagonismo cidadao e de preocupac;:ao soli
daria pelo bern comum que singulariza e distingue a especie humana. 

o direito - em nossa percepc;:ao e proposta - nao deve ser patri
manio de somente alguns. Mais ainda, sendo as normas constitucionais 
e legais, bern como as ordens e os decretos emanados de legitima iden
tidade, de cumprimento obrigatorio, seu oportuno conhecimento, seu 
eficaz exercicio e sua completa exigibilidade "por e para toda a cidada
nia" passam a ser materia de interesse comum. 

Isto posto, e em conformidade com 0 lema "Todos pela Justic;:a 
para Todos", a partir de 1992/93 se inicia 0 programa Ac;:6es Cidadas 
pela Justic;:a e a Democracia, que em sua mobilizac;:ao e execuc;:ao asso
cia-se com municipios, organizac;:6es comunitarias, instituic;:6es governa-
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mentais e nao-governamentais. Contou-se com 0 patrocinio e 0 apoio 
principal de entidades da sociedade civil, e tam bern de algumas insti
tuiyoes governamentais de especial preocupay8.o tematica e setorial.2 

Vma das principais ayoes implementadas por esse programa 
constitui 0 projeto Habilitay8.o S6cio-Juridica e Protagonismo Cidadao de 
Lideres e Organizayoes Comunitarias. 

Esse projeto consiste na capacitayao associativa e s6cio-juridica 
de lideres comunitarios, que, organizados e reconhecidos juridicamente 
como associayoes comunitarias e orientadores juridicos em centros juri
dicos vicinais, prestam consultas em materias s6cio-juridicas e ajudam 
seus vizinhos e familiares na resoluc;:ao pre-judicial de conflitos. 

o programa se desenvolve em tres momentos, com conteudos te
maticos, metodologias de trabalho e objetivos que, sendo especificos a 
cada urn, guardam relay8.o de continuidade e coerencia com 0 conjunto. 
Os eixos tematicos e estrategicos que definem a continuidade e coeren
cia de toda a proposta correspond em a colocayao em pratica de concei
tos, valores e comportamentos tais como: lideranya pessoal e social, as
sociativismo e trabalho em redes, honestidade e serviyo comunitario, 
cidadania e interesse publico - gratuidade e eficiencia no trabalho. 

A prime ira etapa do programa corresponde a mobilizayao e sele
y8.0 dos (as) postulantes e ao inicio da capacitayao, e tendo na assinatu
ra do convenio de colaborayao (municipio(s) - FNSP - Forja) e da ata 
de compromisso dos postulantes selecionados (futuros orientadores) 
seus momentos de maior solenidade. 

A segunda etapa corresponde ao desenvolvimento do curso de ca
pacitayao, que consiste em sete m6dulos tematicos3 (35 unidades te6ri
co-praticas) com mais de 40 sessoes e urn total aproximado de 168 
horas de aula. 

A capacitayao e assegurada por profissionais advogados e assis
tentes sociais e consiste, alem dos cursos, em sessoes praticas e distin
tas modalidades de avaliay8.o, qualificayao e exercicios de campo, sem-

2 Entre as instituic;:6es privadas, uma internacional, a Fundac;:ao Ford, e outra nacional, a 
Fundaci6n Nacional para la Superaci6n de la Pobreza, sao as principais; entre os gover
namentais, 0 Fosis (Fondo de Solidaridad y Acci6n Social) e certos program as e corpora
c;:6es regionais de assistencia juridica, subordinados ao Ministerio da Justic;:a. 
3 Esses sete m6dulos tematicos correspondem ao set de material educativo que foi elabo
rado especialmente por profissionais da Forja para a implementac;:ao desse programa. 
Durante 0 ana de 1997 e a partir da sistematizac;:ao de quatro anos de experiencia, a 
equipe de profissionais da FNSP (S. Pais) e cla Forja que trabalham no programa propu
seram varias modificac;:6es (complementac;:6es, inovac;:6es, correc;:6es temMico-pedag6gi
cas) que serao incorporadas a partir de 1998. 
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pre com a supervisao e acompanhamento profissional. Essa etapa cul
mina com a diploma<;:ao dos alunos que tenham conseguido satisfazer 
as condi<;:6es e modalidades de qualifica<;:ao. 0 diploma e entregue pela 
Forja e credencia seu titular como orientador juridico. 

Na terce ira etapa, os orientadores formam uma organiza<;:ao co
munitaria (Associa<;:ao de Orientadores Juridicos) que, devidamente re
gistrada no municipio respectivo, passa a ter existencia e reconheci
mento juridicos. Essas associa<;:6es definem e organizam seus trabalhos 
e, em fun<;:ao de seus principais objetivos e possibilidades, criam e man
tern seus consultorios juridicos vicinais como unidades permanentes de 
trabalho. 0 program a e as institui<;:6es co-patrocinadoras asseguram as 
associa<;:6es ja constituidas supervisao e acompanhamento durante 0 

primeiro ana de sua existencia autonoma. 
Nesse periodo, as associa<;:6es consolidam suas rela<;:6es e colabo

ra<;:6es em nivel comunitario e provincial, e principalmente dao anda
mento aos sistemas e modalidades de registro e comunica<;:ao com 0 ex
terior (trabalho em rede), e devendo obter 0 apoio financeiro e 0 re
conhecimento, enquanto colaboradores da justi<;:a e da convivencia 
pacifica em nivel comunitario, por parte das autoridades municipais e 
setoriais correspondentes. 0 uso cotidiano de materiais especialmente 
elaborados e adequados em seus trabalhos (guia para operadores de jus
ti<;:a com setores pobres; cadastro de institui<;:6es que prestam servi<;:os 
gratuitos de assistencia juridica; sistema de fichas e registro de atendi
mentos) tende a facilitar e a tornar mais eficaz 0 trabalho dos orienta
dores na pratica. 

A luz de experiencias concretas e de seus resultados, a Forja pos
tulou e confirmou a viabilidade, conveniencia e pertinencia da inter
ven<;:ao de dirigentes sociais devidamente capacitados na orienta<;:ao e 
solu<;:ao extra e pre-judicial de consultas e conflitos de carater socio-ju
ridico que afetam a popula<;:ao. Tais dirigentes conhecem, porque os vi
venciam, os problemas socio-juridicos que mais freqiientemente acon
tecem a seus pares. Tern a memoria e 0 conhecimento atualizado da 
historia social, economica, cultural, politica e administrativa de seu 
meio, que e 0 mesmo dos cidadaos consultantes: seus vizinhos. Tern 
ainda 0 reconhecimento, a legitimidade e a credibilidade social de seus 
concidadaos, que os elegeram como dirigentes de suas organiza<;:6es co
munitarias. Sao esses cidadaos, capacitados tecnica e juridicamente, e 
organizados como dirigentes orientadores juridicos (DEJs) em seus con
su1torios juridicos vicinais (CJVs), que assumem a tarefa de informar e 
orientar sobre direitos e que ajudam a resolver os muitos problemas e 
conflitos que, em nivel familiar, trabalhista e vicinal principalmente, 
afetam a vida e as rela<;:6es entre os membros da comunidade. 
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Sao eles que, devidamente preparados, atuam como mediadores 
para a solw;:ao consensual dos conflitos, quer entre os cidadaos, quer 
entre estes e as entidades e instituiyoes publicas, em nivel municipal e 
provincial. 

Sao os DEJs e os CJVs que, em funyao de sua articulayao funcio
nal com outros colaboradores institucionais da justiya, estao tambem 
em condiyoes de fazer 0 acompanhamento, 0 controle e a fiscalizayao 
da a<;:ao dos organism os publicos e/ou privados do setor. 

Sao estes CJVs, como organiza<;:oes cornu nit arias reconhecidas 
por lei e participantes nas instancias da institucionalidade municipal, 
que representam uma clara e definitiva op<;:ao de organiza<;:ao e de ser
vi<;:o comunitario, os quais, tendo a voca<;:ao e a fun<;:ao de interesse pu
blico, constituem uma expressao concreta e inovadora da sociedade 
civil e de urn protagonismo cidadao pela justi<;:a e a democracia. 

Os CJVs, como organiza<;:oes comunitarias funcionais, sao reco
nhecidos pela legalidade vigente em nivel municipal e gozam de total 
autonomia, tanto juridica como institucional e economica. Os dirigentes 
orientadores juridicos (DEJs) que os compoem na qualidade de associa
dos alcanyam tal posi<;:ao grayas it legitimidade e it honorabilidade reco
nhecidas por seus pares e pelo entorno social, e ap6s haverem conclui
do com sucesso urn cur so especializado de capacita<;:ao s6cio-juridica e 
metodol6gica. 

Em nivel local e no que diz respeito ao fortalecimento das capaci
dades cidadas e a maior e melhor organizayao e expressao da sociedade 
civil, os CJVs constituem urn agente dinamizador e ao mesmo tempo 
urn ator relevante. Os CJVs - enquanto organizayao com reconheci
mento juridico municipal - podem participar, na instancia comunitaria 
da maxima representatividade social, 0 Conselho Economico e Social 
Comunitario (Cesco), e ai exercer urn papel de controle e fiscalizayao 
dos assuntos municipais. 

A a}oo dos orientadores jurfdicos e dos consultorios vicinais 

Ate agora, os orientadores e os consult6rios juridicos vicinais in
tervieram fundamentalmente em quatro areas: 

• Area de orienta<;:ao e apoio 

Dar informa<;:ao, orienta<;:ao e apoio socio-juridico aos vizinhos e 
suas organiza<;:6es (familias, associa<;:oes, clubes, juntas vicinais etc.), seja 
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atendendo em lugares fixos predeterminados (consultorios), seja em ou
tros lugares, sob a forma de atendimento individual e/ou de palestras e 
seminarios grupais. 

• Area de resolw;ao consensual de conflitos 

Atuar como mediadores e coordenadores dos conflitos que lhes sao 
levados pelos vizinhos, quer se trate de problemas entre duas ou mais 
pessoas, quer de problemas entre pessoas e entidades publicas e/ou pri
vadas de jurisdic;:ao comunitaria ou provincial (reconhecimento e exigibi
lidade de direitos, transparencia e eficacia dos procedimentos etc.). 

Urn coso de rnedio~ao 

"A senhoro CC est6 sendo perturbada acusticamente pelas netas de uma 

vizinha, fato que vem ocorrendo h6 anos sem solu~ao, A queixosa nao deseja 

levar esse problema a juizo por causa do ida de avan~ada do vizinha, senhora 

H.G., com quem nunca teve problemas. Ambos mantem uma boa rela~ao como 
vizinhas, a qual se quer conservar. 

o DEJ levou em conta essa situa~ao e verificou 0 anteriormente exposto. 
Em converso informal com a sro. H.G., esta aceitou conversar com a sro. CC 
para chegar a um acordo. 

o DEJ juntou as partes em conflito e conseguiu que as netas do senhora 
H.G. baixassem 0 volume do receptor nos hor6rios que a perturbavam. 

o acordo foi feito por escrito, assinado por ambos as partes e registrodo 
no unidade vicinal, cujos dirigentes foram testemunhas de fe.,,4 

• Area de articulac;:ao e ac;:ao acordada com outros 

o encaminhamento das pessoas consultantes aos organismos e 
instituic;:oes competentes, quando se trata de situac;:oes e conflitos que 
por distintas razoes eles nao podem resolver, ja que sao outras e especi
ficas as pessoas e estruturas que estao credenciadas para isso (assuntos 
jurisdicionais e administrativos, casos que exigem intervenc;:ao profissio
nal etc.). Em todos esses casos, os CJVs prestam informac;:ao e orienta-

4 Na sec;iio LQue hacemos? ElJurfdico Vecinal. Chile (9), jun. 1996. 
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yao previa aos consultantes, de maneira a assegurar que saibam por que 
e a quem recorrer na defesa de seus direitos. 

"A sra. M.G.H. vive no povoado Heroes del Mar e nos relata sua experien
cia: - Recorri ao consult6rio juridico do unidade vicinal porque tinha um proble
ma com meu titulo de propriedade. Ali fui atendida pela orientadora juridica 
D.M., que me informou e me acompanhou a Unidade de Titulos do Servic;o de 
Habitac;ao Urbana (Serviu). Em seguida, enviou toda a documentac;ao a Corpora
c;ao de Assistencia Judicial, onde me entregaram documentos para certificar gra
tuitamente meu titulo. Os tromites demoraram um mes e agora tenho minha pro
priedade legalizada e sem nenhum problema."S 

• Area de fiscalizayao e controle cidadao 

Os DEJs, juntamente com outras organizayoes comunitarias, identi
ficam, selecionam e priorizam as situayoes mais importantes que afetam a 
convivencia em nivel comunitario e que correspondem a deficiencias ou 
omissoes das autoridades. De mane ira associada, definem uma estrategia 
de ayao e se autoconvocam para a execuyao de urn plano de ayao. 

Urn caso de fis(aliza~iio cidadii 

"A sra. J.G.Y, mae de tres filhos, separada e analfabeta, ausentou-se do 
terreno que a prefeitura Ihe havia predeterminado. Nesse intervalo, outras pessoas 
ocuparam ilegalmente 0 lugar, ocorrendo uma usurpaC;ao. Com toda a documen
tac;ao legal, ela nao pode recuperar seu Iote, apesar de haver recorrido a varias 
autoridades municipais. Atraves de uma audiencia publica e apresentando 0 caso 
em tres reuni6es do Conselho Municipal, os DEJs de La Pintana (comunidade) 
conseguiram estabelecer um prazo de 30 dias para resolver 0 problema e que fos
sem revistos 15 outros casos semelhantes.,,6 

Na atualidade existem juridicamente e desenvolvem seu trabalho 
de mane ira autonoma e cotidiana oito associayoes de orientadores juri
dicos, nas seguintes comunidades e regioes. 

5 Na sec;:iio ,;.Que hacemos? EIJurfdico Vecinal. Chile (2), mar. 1995. 
6 Na sec;:iio A modo de ejemplo y reflexi6n ("opinan los beneficiados ... "l. EIJurfdico Veci
naI, Chile (6), nov. 1995. 
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Regiao 

V 

VI. 

R.M. 

Comunidade 

Valparaiso 

Placilla - Nancagua - Chepica 

EI Bosque - La Pintana - Cerro Novia - Melipilla 

Essas oito associa<;:6es reunem e permitem a participa<;:ao ativa e 
responsavel de 119 membros. 

No transcorrer do periodo 1997/98, iniciou-se a capacita<;:ao e cons
titui<;:ao de novas associa<;:6es de orientadores juridicos, em outras 10 co
munidades, processo que devera terminar em abril de 1998 com outras 
tantas associa<;:6es e com aproximadamente 130 novos orientadores juri
dicos em: 

Regiao 

IV 

V 

R.M. 

VI. 

X. 

Comunidade 

Punitaqui 

Limache - Los Andes - San Esteban - Putaendo 

Maria Pinto - Curacavi 

Pumanque - Marchigue 

Los Lagos 

Cada associa<;:ao, no desenvolvimento de seu programa anual de 
trabalho e em fun<;:ao de seus estatutos, organiza os consultorios juridi
cos vicinais para 0 atendimento mais eficaz dos vizinhos; acorda os pIa
nos e convenios de colabora<;:ao que sao de seu interesse com as entida
des governamentais ou privadas de a<;:ao e presen<;:a no territorio comu
nal; e deve zelar - de maneira autonoma e responsavel - pelo respeito 
e 0 cumprimento exato, oportuno e completo das obriga<;:6es e direitos 
de cada urn de seus membros associados, bern como das normas de 
conduta que aprovaram ao constituir-se. 

No que diz respeito a a<;:ao dos consultorios juridicos vicinais, e 
de acordo com a informa<;:ao registrada de que se disponha 7, cada asso-

7 Ver Informes de Avance, 1993, 1994, 1995, 1996 e 1997, e Memoria Anual (1997) do Pro
grama "Acciones Ciudadanas por la ]usticia y la Democracia". Chile, Corporaci6n Forja. 
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cia<;:ao assegura uma media mensal de 26 a 30 atendimentos, conside
rando como tais a orienta<;:ao, 0 encaminhamento e a media<;:ao. Traba
lha-se tanto com individuos como com grupos e organiza<;:aes (palestras, 
foros de interesse comunitario), sendo mais comuns as situa<;:aes relati
vas a familia (alimentos, seguran<;:a, violencia), bens (regulariza<;:ao e sa
neamento), heran<;:as (posses efetivas) e politicas sociais (postula<;:aes, 
queixas em habita<;:ao, saude, justi<;:a). 

Elementos a considerar numa estrategia para a a~fio na iusti~a a 
partir da sociedade civil 

A genese institucional da Forja e 0 desenvolvimento posterior de 
sua proposta programatica tern sido marcados pelo contexte politico, 
social e economico das decadas de 80 e 90. Contexto de ditadura no po
litico, de confronta<;:ao no cultural, de inseguran<;:a cidada na vida socie
tal e de ajuste macroeconomico com alto custo social refletido em ex
tremas desigualdades e iniqiiidades, e tam bern contexto de abertura a 
crescentes espa<;:os de liberdade e a dificeis amplia<;:aes e aprofunda
mentos democratizadores. 

No atual contexto nacional-regional de busca de alian<;:as e con
sensos para assegurar os processos de transi<;:ao a democracia, a efetiva 
democratiza<;:ao das sociedades e ao desenvolvimento de pIanos e pro
gramas para atenuar as iniqiiidades e superar a pobreza, a maxima po
tencializa<;:ao das capacidades cidadas e a tarefa de assumir cada vez 
mais responsabilidades e poderes na gestao e no controle do publico 
aparecem como eixos transcendentais e novos paradigmas das socieda
des civis. 

Nossa hipotese e nossa proposta de trabalho - fundadas numa 
identidade e numa especificidade socio-juridicas - visam a demonstrar 
na pratica: 

• Que as a<;:aes isoladas, auto-referentes, nao correspond em a urn con
texto de abertura democratica, e que a chave da sustentabilidade das 
praticas esta em a<;:aes acertadas com outros: institui<;:aes publicas e 
privadas, organiza<;:aes diversas. Que para isso e necessario urn tra
balho de identifica<;:ao, relacionamento e discussao argumentada 
com os outros atores da vida societal. 

• Que 0 Direito pode ser urn instrumento para a convivencia pacifica, 
para a melhoria das condi<;:aes de vida da grande maioria da popula-
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c;ao, para a superac;ao das discriminac;oes, classicas ou tradicionais, 
mas tambem as emergentes, contanto que 0 dire ito seja assumido, 
lido criticamente e ativado pela cidadania. 

• Que a pobreza tern muitas faces: 0 desconhecimento dos direitos 
que como cidadaos nos correspondem, da forma de exerce-Ios e 
faze-los valer, e a desconsiderac;ao por parte dos agentes do publico 
sao tambem faces da pobreza. 

• Que os cidadaos pobres nao se caracterizam somente por carencias, 
mas possuem tambem capacidades potenciais de lideranc;a, solida
riedade e voluntariado que, se cultivadas e postas em prcitica, se 
mostram confiaveis, qualificadas, auto-afirmativas de valores e com
portamentos democrciticos. 

• Que cidadaos e cidadas demandam, sobretudo, informac;ao e orien
tac;ao sobre os direitos que lhes competem, e que tambem bus cam a 
soluc;ao de seus conflitos interpessoais ou com instituic;oes mediante 
o acordo amigavel, a negociac;ao ou a mediac;ao, privilegiando a con
vivencia pacifica ao inves da confrontac;ao. 

• Que as opinioes dos cidadaos pobres sobre a justic;a - lenta, arbitra
ria, ineficiente, discriminat6ria, e inclusive corrupta - podem ser 
mudadas quando os esforc;os acordados com protagonismo cidadao 
resultam numa organizac;ao de operadores de justic;a - dirigentes 
orientadores juridicos - que informa, orienta, encaminha e resolve 
conflitos por meios alternativos com urn tratamento digno, respeito
so e qualificado. 

• Que quando 0 associativismo cidadao e eficaz, util e eficiente, cons
titui uma ferramenta valida para relacionar-se e obter legitimidade e 
reconhecimento por parte da institucionalidade, bern como para 
exercer 0 controle social, tanto de seus pr6prios membros quanto 
dos agentes do publico. 

• Que a convivencia pacifica e uma aspirac;ao da cidadania, e que se 
esta tiver urn impulso inicial para assumir papeis especificos, sera 
possivel obter avanc;os substantivos na democratizac;ao da justic;a, na 
melhoria da qualidade de vida e na superac;ao da pobreza. 

• Que enos espac;os locais - comunidades - que se vivem muitas si
tuac;oes de conflitos s6cio-juridicos, como tam bern e ali que se pratica 
o conhecimento e 0 exercicio dos direitos cidadaos, e onde e possivel 
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ativar mecanismos, construir organiza<;:oes que contribuam para 0 

"empoderamento" cidadao, a aquisi<;:ao de conhecimentos e expe
riencias que resultem em maior seguran<;:a e maior expectativa de 
desenvolvimento economico, social e cultural. 

As iniciativas e a<;:oes isoladas, a mobiliza<;:ao e responsabiliza<;:ao 
apenas governamental ou nao-governamental, nao apresentam horizon
tes claros. Os tempos sao cada vez mais de estrategias compartilhadas, 
de alian<;:as interativas e de a<;:oes acordadas entre diferentes atores. 
N em 0 Estado nem 0 mercado sao capazes por si s6 de enfrentar e 
menos ainda de superar urn dos mais urgentes desafios de nossas socie
dades: 0 desenvolvimento com eqiiidade na democracia. A participa<;:ao 
consciente, organizada e responsavel da cidadania e da sociedade civil 
nos assuntos de interesse publico transforma-se assim em elemento 
constituinte e essencial da democracia. 

No entanto, a proposta de habilita<;:ao cidada para sua participa
<;:ao at iva nos objetivos e tarefas da constru<;:ao e do aprofundamento 
democr<iticos, do desenvolvimento com equidade e da convivencia pa
cifica nao se constitui ainda em plataforma nem em metas comuns de
sejadas por todos os componentes e set ores de nossa sociedade. 

No caso especifico da proposta de fazer do direito urn instrumen
to habilitador para a cidadania, a justi<;:a e a democracia para todos, ela 
provocou rea<;:oes de repudio por parte de alguns setores da associa<;:ao 
profissional dos advogados (em todo caso parciais e minoritarios). Por 
outro lado, e apesar de acordos parciais e setoriais de colabora<;:ao em 
nivel institucional, a a<;:ao das associa<;:oes de orientadores juridicos, en
quanta expressao organizada e autonoma da comunidade e dos setores 
sociais mais empobrecidos e isolados pelo sistema, nao consegue obter 
apoio decidido nem considera<;:ao especial por parte das autoridades ou 
da institucionalidade central do setor justi<;:a. 

Dois diferentes tipos de argumentos/preconceitos sustentam ate 
agora essas atitudes "profissionais criticas" e/ou de "oficial suspeita" 
ante a proposta e a a<;:ao de cidadaos organizados e ativos trabalhando 
pela justi<;:a: 

• Ha aqueles que, por zelo profissional, consideram prejudicial a pro
fissao e a imagem dos advogados permitir que qualquer cidadao 
possa conhecer e fazer uso do direito. Os elementos de gratuidade e 
de servi<;:o comunitario se convertem entao no "risco de politiza<;:ao e 
de caudilhismo" que implicariam obrigatoriamente essas pr<iticas so
ciais, no dizer dos opositores. 
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• Ha tambem aqueles que somente consideram e valorizam a a<;ao so
cial do Estado a partir de uma perspectiva exclusivamente assisten
cial, e 0 direito como uma ciencia e uma tecnica de acesso e exerci
cio seletivos (profissional ou institucional). 

Em ambos os casos, e em todos os casos, apostamos que as prMi
cas e sua amplia<;ao e desenvolvimento se encarregarao de argumentar 
em favor da proposta. Isso nao impede que se levem em conta no pro
grama algumas observa<;oes e criticas que consideramos validas e que 
melhoram a proposta (controle associativo e etico dos DEJs, transparen
cia da gestao associativa, registro dos atendimentos obrigatorios e pe
riodicos etc.) 

Recentemente foi elaborada uma proposta - "Mobiliza<;ao e Pla
taforma de Trabalho: A<;oes Cidadas para 0 Acesso a Justi<;a, a Supera
<;ao da Pobreza e a Democracia" - que e urn convite para ultrapassar 0 

ambito das a<;oes experimentais nos microespa<;os locais e para analisar 
e implementar mudan<;as nos programas e politicas publicas em nivel 
nacional. Essa mobiliza<;ao e plataforma teve extraordinaria acolhida no 
mundo institucional, governamental e universitario em especial. Dos 
dialogos abertos se podem esperar importantes e novos desenvolvimen
tos da proposta. 

o lema que une todos os participantes do programa - "todos 
pela justi<;a para todos" - expressa bern 0 desejo e 0 interesse de uma 
gama cada vez maior de setores cidadaos de serem co-protagonist as e 
agentes corresponsaveis do Estado nas politicas e programas relaciona
dos com a justi<;a. Nesse sentido, a a<;ao dos DEJs e dos CJVs represen
ta urn claro indicador de crescimento do patrimonio social e comunita
rio, bern como de maior protagonismo e empoderamento da sociedade 
civil. 
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