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O presente trabalho propõe, a partir de uma reflexão filosófica, discutir a relação entre 

o Estado e a Economia, procurando demonstrar como o princípio de subsidiariedade, aplicado 

à economia, corresponde à ação de responsabilidade social do Estado, pois favorece a maior 

integração e participação das comunidades ou dos movimentos populares, incentivando a 

cidadania participativa. 

Neste sentido, parte-se do entendimento do papel do Estado como lugar de construção 

do Bem Comum e da avaliação do processo de descentralização do Estado como um passo 

importante na construção de uma cidadania participativa. O princípio de subsidiariedade atua 

como referencial para que a descentralização não se torne apenas uma política de privatização 

ou uma política de isenção dos deveres do Estado em relação ás demandas públicas. A partir 

do princípio de subsidiariedade, apreende-se a noção de público não-estatal, ou seja, público 

como algo que advêm da participação da esfera popular enquanto sujeito na realidade.  

A Doutrina Social da Igreja
1
 será a linha condutora dessa discussão, através das encíclicas, 

documentos papais, entre outros, apresentando como o catolicismo pensa a realidade humana 

e não se abstém dela, indicando aos homens e mulheres os instrumentos para que se 

enfrentem os problemas da humanidade. 

 

1- A relação entre o Estado e a Economia na Doutrina Social da Igreja: a contribuição 

do princípio de subsidiariedade 

O Estado é a esfera institucional de uma sociedade politicamente organizada. Segundo 

Aristóteles, a origem do Estado é decorrente de uma necessidade natural de organização dos 

grupos humanos, cujas relações foram se tornando mais complexas
2
. Para este grande filósofo 

grego, o Estado, por esta razão, deveria ser plural, pois é constituído por homens diferentes
3
, 

que se associam numa Constituição.  

Quando várias aldeias se unem numa única comunidade, grande o bastante 

para ser auto-suficiente (ou para estar perto disso), configura-se a cidade, ou 

Estado - que nasce para assegurar o viver e que, depois de formada, é capaz 
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de assegurar o viver bem. Portanto, a cidade-Estado é uma forma natural de 

associação, assim como o eram as associações primitivas das quais ela se 

originou. 

 

Nesse sentido, dois aspectos devem ser ressaltados: o primeiro diz respeito ao fato de 

o Estado é uma organização posterior aos grupos sociais e que surge como consequencia da 

ampliação e complexidade que as relações sociais foram adquirindo, portanto, ele originar-se 

para responder às necessidades das pessoas; o segundo diz respeito à pluralidade do Estado. 

O aspecto da pluralidade do Estado se manifesta à medida que ele assegura a manifestação 

das diferenças humanas num continuo e profícuo diálogo favorecendo a realização da 

natureza social do ser humano. Dessa forma, o Estado tem como função permitir que a 

diversidade das pessoas e de suas experiências interaja a favor do bem comum.  

Estes dois aspectos estão imbricados, pois para que o exercício do bem comum seja fato há 

que se respeitar a pessoa na sua condição ontológica sem sufocar sua originalidade.  

[...] o Estado como a sociedade deverão buscar o bem comum, 

subordinando-o sempre à plena realização da pessoa. Portanto, a sociedade e 

o Estado podem sim dispor da atividade da pessoa para a consecução das 

metas comuns, mas jamais podem dispor da própria pessoa, nem da vida do 

homem, pois esta é o fundamento de todos os outros direitos
4
.  

 

A Doutrina Social da Igreja contribuiu para o entendimento do papel do Estado 

enquanto uma esfera de promoção do bem comum, principalmente na defesa dos direitos dos 

mais desprotegidos, em muitos de seus documentos, como por exemplo, na Encíclica 

Immortale Dei, de 1º de novembro de 1885, Leão XIII
5
 trata da natureza, funções e deveres 

do Estado, de onde se pode destacar seu papel de autoridade civil que tem por função 

defender toda a nação e as pessoas a constituem, especialmente os mais fracos e protegendo 

os direitos individuais da pessoa humana.  

Na Carta Encíclica Mater et Magistra, João XXIII
6
 tratou do papel do Estado na 

evolução da questão social. Nesta Encíclica João XXII ressalta que o Estado deve proteger os 

direitos e a liberdade da pessoa humana também no que diz respeito a possibilitá-la, através 

de sua atividade produtiva livre, manter a si mesmo e a sua família. 

Mas é preciso reafirmar sempre o princípio que a presença do Estado no 

campo econômico, por mais ampla e penetrante que seja, não pode ter como 

meta reduzir cada vez mais a esfera da liberdade na iniciativa pessoal dos 

cidadãos; mas, deve, pelo contrário, garantir a essa esfera a maior amplidão 

possível, protegendo efetivamente, em favor de todos e de cada um, os 

direitos essenciais da pessoa humana. Entre estes há de enumerar-se o 

direito, que todos têm, de serem e permanecerem normalmente os primeiros 

responsáveis pela manutenção própria e da família; ora, isso implica que, nos 
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sistemas econômicos, se consinta e facilite o livre exercício das atividades 

produtivas
7
. 

 

Por sua vez, quando a DSI observa a experiência humana na relação com a economia 

entende que esta trata da obtenção e da utilização dos recursos materiais necessários a uma 

vida digna. Na atividade econômica a pessoa usa de sua liberdade, inteligência e talentos e 

contribui também para promover o progresso social. 

Na relação entre o Estado e a economia, esta pode ser um dos instrumentos estruturais 

para a construção do bem comum. Ao mesmo tempo, o Estado deve assegurar que no âmbito 

econômico cada pessoa tenha o direito de associar-se livremente a fim de buscar as formas 

justas e adequadas de empreender a sua manutenção, de sua família e dos grupos sociais em 

que se associam.  

O Estado deve estimular esse protagonismo das pessoas e de suas associações
8
 mas 

deve intervir quando porventura situações particulares coloquem em risco os direitos 

fundamentais da pessoa humana, como por exemplo, o direito ao trabalho – no combate ao 

desemprego – situações que coloquem em risco os bens coletivos ou promovam 

desequilíbrios sociais. Sua intervenção nestes casos também deve ser limitada no tempo para 

não causar dano à liberdade e iniciativa das pessoas e de suas associações, ou seja, até que a 

ordem e a justiça social se estabeleçam novamente.  

A defesa do bem comum é a razão de ser da instituição pública, isto é, do Estado, e 

isto deve ser conseguido na organização do espaço social. A DSI, de forma  muito aguda, 

observa que a ação do Estado deve ter caráter de orientação e suplência e que uma das formas 

mais adequadas para isto é a sua função subsidiária. Por caráter de suplência entende-se que o  

Estado deve intervir somente quando as pessoas e os grupos sociais nos quais se associam 

forem incapazes (impotentes) ou mesmo ineficazes na solução dos problemas que se 

apresentam. Como explica Gonçalves, “a autoridade do Estado é supletiva, porque tem como 

finalidade suprir as insuficiências da sociedade, mas sem atuar nos domínios em que esta tem 

suficiência adequada. Justifica-se pela existência de necessidades das instâncias sociais” 
9
.  

A ação subsidiária do Estado funda-se em um dos princípios que alicerçam toda a orientação 

da DSI: o princípio da subsidiariedade.   

O princípio de subsidiariedade encontra-se, juntamente com os princípios da dignidade da 

pessoa humana (ou princípio personalista), do bem comum e da solidariedade, como um dos 

fundamentos da filosofia social cristã.  

Estes princípios têm um caráter geral e fundamental, pois se referem à 
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realidade social no seu conjunto: das relações interpessoais, 

caracterizadas pela proximidade e por serem imediatas, às mediadas pela 

política, pela economia e pelo direito; das relações entre indivíduos ou 

grupos às relações entre os povos e as nações
10

. 

 

Dentro da DSI, o princípio de subsidiariedade foi formulado em diversas Encíclicas e 

documentos papais. Na Encíclica Rerum Novarum
11

, Leão XIII ao discutir, por um lado, o 

problema social que advém do Liberalismo Econômico
12

 e, por outro, criticando também a 

postura Socialista
13

, deixa implícito o princípio de subsidiariedade, como sendo a justa função 

do Estado no fato de agir em prol do bem comum, ao mesmo tempo em que este não deve se 

sobrepor à sociedade civil
14

.  

Assim como, pois, por todos estes meios, o Estado pode tornar-se útil às 

outras classes, assim também pode melhorar muitíssimo a sorte da classe 

operária, e isto em todo o rigor do seu direito, e sem ter a temer a 

censura de ingerência; porque, em virtude mesmo do seu ofício, o Estado 

deve servir o interesse comum. [...] O fim da sociedade civil abrange 

universalmente todos os cidadãos, pois este fim está no bem comum, isto 

é, num bem do qual todos e cada um têm o direito de participar em 

medida proporcional. Por isso se chama público, porque “reúne os 

homens para formarem uma nação (Santo Tomás, Contra impug. Dei 

cultum et relig., II, 8). [...] Os poderes públicos não podem, pois, 

legitimamente, arrogar-se nenhum direito sobre elas, atribuir-se a sua 

administração; a sua obrigação é antes respeitá-las, protegê-las e, em 

caso de necessidade, defendê-las
15

.  

 

Na Encíclica Quadragésimo Anno, Pio XI, também faz uma crítica ao capitalismo guiado pelo 

Liberalismo econômico de Adam Smith que acarretava grande desigualdade social. “Da 

oficina só a matéria sai enobrecida, os homens, ao contrário, corrompem-se e aviltam-se” 
16

. 

A Encíclica não se posiciona contra o Estado, mas critica o autoritarismo do Estado, propondo 

e formulando o princípio de subsidiariedade. A aplicação deste princípio seria um meio de 

garantir a autonomia das pessoas e dos grupos sociais, sem os excessos do individualismo 

liberal e, assim, corrigir a dinâmica do poder do Estado. Este princípio é necessário para que o 

valor da pessoa humana não sucumba ao poder do Estado.  

O termo “princípio de subsidiariedade” aparece formalmente na Encíclica Mater et Magistra, 

a qual João XXIII sublinha o papel dos poderes públicos comentando: “A ação desses 

poderes, que deve ter caráter de orientação, de estímulo, de coordenação, de suplência e de 

integração, há de inspirar-se no „princípio de subsidiariedade‟ formulado por Pio XI na 

encíclica Quadragésimo Anno”
 17

.  

Outros documentos canônicos, em resposta à situação social, reafirmam também a relevância 

do princípio de subsidiariedade, aprofundando suas implicações, como por exemplo, na 
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Encíclica Centesimus Annus, em comemoração ao centenário da Rerum Novarum e a fim de 

discutir os abusos do Estado de Bem-Estar Social, o papa João Paulo II retoma o princípio de 

subsidiariedade: 

[...] a sociedade e o Estado devem assegurar níveis salariais adequados 

ao sustento do trabalhador e da sua família, inclusive com certa margem 

de poupança. Isto exige esforços para dar aos trabalhadores 

conhecimentos e comportamentos melhores, capazes de tornar o seu 

trabalho mais qualificado e produtivo; mas requer também uma 

vigilância assídua e adequadas medidas legislativas para truncar 

fenômenos vergonhosos de desfrutamento, com prejuízo, sobretudo dos 

trabalhadores mais débeis, imigrantes ou marginalizados. [...] Por 

último, é necessário garantir o respeito de horários „humanos‟ de 

trabalho e de repouso, bem como o direito de exprimir a própria 

personalidade no lugar de trabalho, sem serem violados seja de que 

modo for na própria consciência ou dignidade. [...] Para a realização 

destes objetivos, o Estado deve concorrer tanto direta como 

indiretamente. Indiretamente e segundo o princípio de subsidiariedade, 

criando as condições favoráveis ao livre exercício da atividade 

econômica, que leve a uma oferta abundante de postos de trabalho e de 

fontes de riqueza. Diretamente e segundo o princípio de solidariedade, 

pondo, em defesa do mais débil, algumas limitações à autonomia das 

partes, que decidem as condições de trabalho, e assegurando em todo o 

caso um mínimo de condições de vida ao desempregado
 18

.  

 

A fim de salientar a contemporaneidade deste princípio, na Encíclica Deus Caritas Est, de 

Bento XVI, no parágrafo 26, lê-se:  

[...] 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 de subsidiariedade, a própria 

parte nos bens comuns. [...] Não precisamos de um Estado que regule e 

domine tudo, mas de um Estado que generosamente reconheça e apoie, 

segundo o princípio de subsidiariedade, as iniciativas que nascem das 

diversas forças sociais e conjugam espontaneidade e proximidade aos 

homens carecidos de ajuda
19

.  

 

Vê-se então, que a contribuição da DSI à economia está, entre outros fatores, em 

ajudar a sociedade humana a julgar o papel do Estado enquanto promotor do bem comum, na 

busca de um justo equilíbrio entre o social e o individual. 

 

2- Economia e Subsidiariedade e Responsabilidade Social 

O Estado subsidiário pode ser encarado como aquele corresponde à ação de 

responsabilidade social do Estado na economia, pois favorece a maior integração e 

participação da sociedade civil incentivando a cidadania participativa. 
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Como o princípio de subsidiariedade reflete sobre a relação entre o entre o governo e seus 

cidadãos, quando aplicado à esfera econômica indica o Estado como aquele que estimula e 

ajuda as pessoas a serem sujeitos na realidade na qual se encontram. Um Estado que tem o 

princípio de subsidiariedade como critério exerce sua responsabilidade enquanto estrutura de 

poder e promotor do bem comum. 

Vale salientar que no exercício do princípio de subsidiariedade as políticas públicas são 

orientadas na valorização da participação ativa da sociedade civil, ou seja, encoraja a pessoa 

bem como suas associações, a serem responsáveis pela realidade social, numa ação 

empreendedora em relação às suas necessidades.  

O princípio de subsidiariedade regula as competências baseadas em esferas de 

responsabilidades, por essa razão, remete ao exercício da responsabilidade social, pois a 

competência de um Estado seria a de educar e incentivar a sociedade civil no direito e no 

dever de realizar a solução de suas necessidades com seus próprios esforços e na 

solidariedade entre os diferentes. Desse modo, a perspectiva da responsabilidade social pode 

ser aplicada também na avaliação do direcionamento das ações estatais 
20

. 

Faz-se necessário reafirmar o valor da responsabilidade social do Estado, no que diz respeito 

ao seu papel de promover o bem comum, a manutenção da lei e da ordem pública, a 

administração dos bens públicos, a favor do ser humano, afirmando a dignidade humana, a e 

reflexão e orientação dos vários documentos da DSI têm ajudado nessa tarefa. 

Se o Estado assume verdadeiramente este papel de ser aquele que, por reconhecer e valorizar 

a dignidade e potencialidades da pessoa humana, estimula, facilita, promove sua participação 

na sociedade. Nesse sentido, o governo deve empenhar-se  para que um conjunto de 

instituições subordinadas aos seres humanos seja criada, promovendo o desenvolvimento 

pleno de suas potencialidades, ao mesmo tempo em que agem preponderantemente para 

favorecer que os homens busquem o bem comum. A responsabilidade social do Estado está 

em favorecer que as pessoas sejam responsáveis pelo bem comum. 

A concretização dessa responsabilidade social depende de alguns fatores endógenos, como a 

transparência nas ações estatais e na distribuição dos recursos, passo importante também no 

que tange ao princípio de subsidiariedade. Entre os fatores exógenos, caberia ao Estado, 

enquanto guardião dos interesses públicos, fortalecer a rede entre os sujeitos sociais numa 

nova arquitetura social, que não necessitaria do comando direto do Estado ou da tutela das 

ações públicas, mas à qual o Estado proporia sinergia e sincronismo. Nesse sentido, o Estado 

atuaria como grande investidor (dando subsídios) organizaria as prioridades nas políticas 
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públicas, seria responsável pela supervisão e regulação dessas políticas públicas, mas seria 

menos realizador, pois a realização estaria a cargo dos sujeitos sociais. 

Esses sujeitos sociais, enquanto sociedade civil organizada, participariam como atores, como 

sujeitos de ação, nas atividades públicas, concretizando o empoderamento popular, não para 

reduzir o poder do Estado, mas para difundi-lo. 

Em uma contracorrente da história, porém, vê-se crescer também, em alguns Estados-Nação, 

o aparato estatal, porque perdura a idéia de que o Estado deve ser a resposta e o sujeito de 

resposta às necessidades humanas, e para o qual a pessoa não se coloca como tema, nem a 

participação popular. 

O que se opõe a isso é uma busca pelo bem comum, é um ser humano que se move na procura 

da realização do bem comum. A subsidiariedade por meio da valorização dos sujeitos 

coletivos é um método para a libertação dos sujeitos humanos. Nesse método, é possível que a 

soma da responsabilidade do Estado com a responsabilidade dos sujeitos coletivos diminua a 

desigualdade social e exerça a cidadania participativa que carrega consigo o 

empreendedorismo social e, por conseguinte, agrega outro tipo de desenvolvimento, que não 

somente o produtivo, econômico ou político, mas também o humano e o social. Desse modo, 

na economia o Estado não atua como interventor, mas tampouco a deixa à mercê de um livre 

mercado.  

O apelo ao princípio de subsidiariedade não pode ser obstáculo ao exercício das competências 

do Estado, ou seja, não se postula a desocupação do Estado e sua conseqüente perda de 

função. Como afirmado anteriormente, o princípio de subsidiariedade não demanda a extinção 

do Estado, pois não defende o anarquismo; propõe sim, outro Estado, não totalitário, nem 

assistencialista e tampouco um Estado mínimo, no sentido defendido pelo Neoliberalismo. 

Nisso se verifica a genialidade que a DSI, no respeito à pessoa humana na sua integralidade e 

de suas associações, afirma nos critérios para a ação de um Estado democrático. A Encíclica 

Quadragesimo Anno, por exemplo, adverte sobre os efeitos do liberalismo apresentando as 

circunstâncias pelas quais a intervenção do Estado torna-se necessária. 

O Estado, cuja razão de ser é a realização do bem comum na ordem 

temporal, não pode manter-se ausente do mundo econômico; deve intervir 

com o fim de promover a produção de uma abundância suficiente de bens 

materiais, "cujo uso é necessário para o exercício da virtude"; e também para 

proteger os direitos de todos os cidadãos, sobretudo dos mais fracos, como 

são os operários, as mulheres e as crianças. De igual modo, é dever seu 

indeclinável contribuir ativamente para melhorar as condições de vida dos 

operários 
21

. 
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Por outro lado, a DSI também critica um Estado que intervenha na sociedade de forma 

totalitária, atribuindo a si todo o direito de iniciativa. O Estado deve agir moralmente: 

Para remediar tal situação, o supremo pastor indica, como princípios 

fundamentais, o regresso do mundo econômico à ordem moral e a 

subordinação da busca dos lucros, individuais ou de grupos, às exigências do 

bem comum. Isto comporta, segundo o seu ensinamento, a reorganização da 

vida social mediante a reconstituição de corpos intermediários autônomos 

com finalidade econômica e profissional, criados pelos particulares e não 

impostos pelo Estado; o restabelecimento da autoridade dos poderes públicos 

para desempenharem as funções que lhes competem na realização do bem 

comum; e a colaboração em plano mundial entre as comunidades políticas, 

mesmo no campo econômico 
22

.  

 

Sob este aspecto a DSI, não só resgata o valor da dignidade da pessoa humana e de sua 

liberdade como também propõe que o Estado retome seu papel de esfera de diálogo entre as 

diversidades, também na economia, sem desamparar as pessoas humanas mais carentes dentro 

da realidade social. 

 

3. O público não-estatal como espaço de liberdade e protagonismo 

À luz do princípio de subsidiariedade, cada pessoa tem algo de original para oferecer à 

sociedade, por isso seu protagonismo e dos grupos sociais que participa deve ser valorizado, 

incentivado, sustentado política e administrativamente, para que consiga manter-se 

economicamente. O protagonismo da pessoa e dos grupos sociais se verifica no relacionar-se 

com a realidade de maneira dinâmica, mudando, construindo, dando significado a tudo, a 

todos os fatos com os quais se deparam.  

A conscientização do papel da sociedade como protagonista de seu 

destino conduz, de fato à crescente participação dos cidadãos e dos 

grupos intermédios na elaboração e execução de decisões, ampliando, 

com isso, o processo de democratização do poder, que leva à 

coordenação e harmonia entre organismos públicos e privados em torno 

de um fim comum. Neste sentido, a sociedade participativa, integrada e 

consciente de seu papel atua em parceria com o Estado – 

desempenhando, simultaneamente, controle sobre ele – e o exercício do 

poder ganha maior legitimidade, com deixar de ser uma operação 

imposta para lograr um consenso entre os governantes e os entes sociais 
23

.  

A experiência de um Estado orientado pelo princípio de subsidiariedade tende a transformar a 

participação da sociedade civil organizada em algo público e de conotação não-estatal. Isto 

significa que as obras empreendidas pelos sujeitos sociais, também no setor econômico, 

podem ser consideradas públicas, pois advêm da participação na organização da vida social.  
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Note-se, portanto, que é na qualidade de sociedade civil organizada que as pessoas, a família e 

a comunidade participam da gestão da coisa pública. Esta é a expressão mais concreta do 

exercício da cidadania, é o empreendedorismo social. 

A palavra „público‟ origina-se do latim e significa pertencente ou relativo ao povo, a todos. A 

noção de público, a priori, não se refere apenas àqueles que são considerados cidadãos, mas a 

toda pessoa e à sua coletividade organizada. Pode, sim, ser tratado tanto na esfera política 

como na esfera econômica.  

O princípio de subsidiariedade vem propor uma nova vitalidade àquilo que corresponde ao 

público. Isso pode ser experimentado nos empreendimentos de cunho social que venham a 

favorecer a qualificação ou promover oportunidades de trabalho e renda às pessoas ou grupos 

que estejam à margem da sociedade. Estas também são ações que, através do empoderamento 

social e econômico promovem o desenvolvimento de uma sociedade. 

 Outra possibilidade de favorecer o protagonismo social é através do empoderamento político 

e isto pode se verificar no processo de descentralização da máquina estatal, pois favorece a 

aproximação da sociedade civil das decisões e ações que dizem respeito ao bem comum.  

A proposta de descentralização do Estado coloca em questão a distribuição do poder aos 

grupos sociais, o que se chama de empoderamento político-social, pois do ponto de vista 

antropológico, carrega o respeito à cultura regional e comunitária e a valorização das 

diversidades num pluralismo democrático. Esse empoderamento se configura num âmbito de 

maior participação e de conquista de um maior grau de horizontalização do poder. Neste 

sentido, o poder municipal é a instância mais próxima da comunidade local, por isso, na 

gestão participativa das questões municipais deve-se contar com a comunidade, compartilhar 

com ela o planejamento, a gestão e a avaliação das demandas públicas. 

O processo de descentralização do Estado é também um passo importante na construção de 

uma cidadania participativa. Observe-se, porém, que o princípio de subsidiariedade atua como 

referencial para que a descentralização não se torne uma política de privatização ou uma 

política de isenção dos deveres do Estado em relação às demandas públicas.  

Todavia, a descentralização e a municipalização são processos lentos, por não prescindirem 

de uma mudança de comportamento político, econômico e cultural. Por esta razão, para sua 

efetivação, outros aspectos devem ser observados, tais como reformas políticas, 

administrativas e tributárias, ou seja, sem autonomia na gestão dos recursos não há como 

tornar explícitas as competências gerenciais na adequação da realidade, o que seria importante 

para a diminuição da burocracia administrativa.  
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Conclusões 

No caminho percorrido neste texto buscou-se verificar como o catolicismo, através da DSI, 

preocupa-se em julgar a realidade e agir nela, de forma a denunciar as injustiças e 

dificuldades que as pessoas enfrentam. Ao mesmo tempo, esse julgamento deve partir da 

verdade e da necessidade moral de se valorizar a pessoa na sua integralidade e não permitir 

que esta sucumba em favor de uma ordem superior.  

Dentre as realidades humanas experimentadas, optou-se por fixar a atenção no papel do 

Estado e apresentar o princípio de subsidiariedade como uma importante contribuição da DSI 

para o aumento do protagonismo da pessoa na esfera social e pública.    

O exercício do princípio de subsidiariedade reflete, pois, a na valorização da sociedade civil 

organizada, promovendo a democracia através da participação e cooperação entre os cidadãos 

e o poder público, pois favorece a experiência de pluralismo e respeito à diversidade. Reflete, 

pois, a construção do bem comum: 

[...] O bem comum não é apenas a coleção de haveres e serviços 

públicos que a organização da vida comum pressupõe. [...] O bem 

comum inclui também a integração sociológica de toda consciência 

cívica, – virtudes política e senso da lei e da liberdade –, de toda 

atividade, – prosperidade material e riqueza espiritual –, de toda 

sabedoria hereditária operando de modo inconsciente, da retidão moral, 

da justiça, da amizade, da felicidade, da virtude e do heroísmo nas vidas 

individuais do corpo político. Na medida em que todas essas coisas são, 

até certo ponto, comunicáveis, revertendo a cada membro, ajudando-o a 

aperfeiçoar sua vida e sua liberdade como pessoa, constituem elas a boa 

vida humana da multidão 
24

.  

Em seu ordenamento, o princípio de subsidiariedade visa a proteção da liberdade da pessoa 

humana, em face de estruturas sociais superiores cujo poder deve conter limitações, ou seja, 

dispor do poder em favor do reconhecimento da competência dos menores. 

Em nenhum momento o Estado, no princípio de subsidiariedade, defende somente o social, 

em detrimento do político e do econômico. O Estado Democrático orientado pelo princípio de 

subsidiariedade defende a pessoa humana, sua liberdade e dignidade; respeita suas 

associações e incentiva o desenvolvimento humano integral.  
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