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RESUMO 
 

 
 
 

 

A presente dissertação objetiva tratar das principais reformas políticas que estão em 

pauta no Congresso Nacional, trazendo apontamentos também sobre a importância 

dos Partidos Políticos para que tenhamos uma democracia mais efetiva e participativa. 

Inúmeros institutos extremamente importantes e atinentes à matéria eleitoral serão 

tratados com propriedade, podendo ser mencionado o instituto do recall (revogação 

de mandato eletivo), financiamento público de campanhas eleitorais, redução da 

fragmentação partidária dentre outros. Um aprofundado estudo histórico foi realizado 

a respeito dos Partidos Políticos, verificando a sua evolução, bem como alguns 

instrumentos importantes para a democracia plena, tais como, o voto, o plebiscito e o 

referendo. Ademais, cumpre informar que existem institutos extremamente relevantes 

que objetivam tratar de temas eleitorais, mais precisamente sobre a possibilidade de 

submissão do Chefe do Poder Executivo (Presidente da República), na hipótese de 

cometimento de crime de responsabilidade (impeachment) a processo e julgamento 

pelo Senado Federal e; a consequente imposição da sanção de afastamento do cargo. 

Houve também preocupação em demonstrar que os sistemas políticos e eleitorais 

existentes, trazem como pano de fundo algumas ideias filosóficas defendidas em um 

Estado Democrático de Direito, e tratam de alguns elementos extremamente 

importantes para que tenhamos a observância de regras atinentes ao cumprimento 

dos direitos e garantias fundamentais. 

 
 

 
PALAVRAS-CHAVE: Reforma Política; Partidos Políticos; Estado Democrático de 

Direito; direitos fundamentais. 



ABSTRACT 
 

 
 
 
 

This dissertation aims to address the major political reforms that are discussed in the 

National Congress, bringing notes also the importance of political parties in order to 

have a more effective and participatory democracy. Numerous extremely important 

institutes and relating to electoral matters will be handled properly, it can be mentioned 

the recall Institute (elective office revocation), public financing of election campaigns, 

reducing party fragmentation among other institutes. An in-depth historical study was 

conducted regarding the Political Parties, checking their progress, as well as some 

important tools for full democracy, such as the vote, the referendum and the 

referendum. Furthermore, we must inform you that there are extremely important 

institutes that aim to deal with electoral issues, specifically about the possibility of 

submission of the Chief Executive (President), in the commission of crime hypothesis 

responsibility (impeachment) process and trial by the Senate and the consequent 

imposition of removal from office of sanction. 

There was also concern in demonstrating that existing political and electoral systems, 

bring the background of some philosophical ideas defended in a democratic state of 

law, and dealing with some extremely important institutes to have compliance with 

rules relating to compliance with the rights and guarantees fundamental. 

 
 
 
KEYWORDS: Policy Reform; Political parties; Democratic state; fundamental rights. 
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INTRODUÇÃO 
 
 

O presente trabalho tem o escopo de demonstrar e provar a importância dos 

direitos humanos fundamentais, bem como a evolução histórica de tais direitos e, 

dentro desta tese inicial, busca-se também demonstrar que o direito a representação 

popular é uma das espécies de direitos fundamentais. Assim sendo, o modo pelo qual 

se exerce essa representação, bem como a forma pela qual são escolhidos os 

representantes do povo é um tema extremamente importante. 

 

Tivemos a preocupação de demonstrar a importância dos partidos políticos – 

historicamente compreendidos como facções - dos sistemas políticos, dos sistemas 

eleitorais, bem como de outros instrumentos que viabilizam o exercício desse direito 

fundamental que é, justamente, o voto. 

 

Verificaremos, oportunamente, a transformação desses direitos fundamentais, 

que ao longo dos anos, ocorreu de forma paulatina e culminou em tratar das profundas 

mudanças sociais ocorridas em um curto espaço de tempo, o que, consequentemente 

nos obriga, como operadores do Direito, a acompanhar a dinâmica a fim de que no 

caso concreto consigamos não apenas aplicar a Lei, mas distribuir a Justiça de acordo 

com os anseios da coletividade. Assim, este trabalho possui o escopo de demonstrar 

a evolução das necessidades humanas, bem como apontar as exigências atuais. Ou 

seja, necessitamos desenvolver novas habilidades para conseguirmos interpretar a 

mutação enfrentada por nossa sociedade, nos inúmeros campos de nossa existência. 

E, por conseguinte, dar prevalência a novos direitos de interesse da sociedade. 

 

Entendemos ser imprescindível consignar as principais mudanças havidas no 

ordenamento jurídico pátrio, especificamente no que concerne ao Direito Eleitoral, tais 

como a fidelidade partidária, os fundos partidários, as doações eleitorais, dentre outras 

reformas existentes. 

 

O presente trabalho tem o fito de tratar sucintamente sobre os direitos e 

garantias fundamentais positivados em nosso ordenamento jurídico; sobre as 

gerações de direitos humanos fundamentais e reflexos em nosso sistema pátrio; as 

conquistas obtidas pela sociedade internacional no âmbito da positivação e aplicação 

de  novas  regras  protetivas  dos  direitos  humanos  e  fundamentais,  bem     como 
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demonstrar como o ordenamento jurídico deve proceder ao se deparar diante de um 

possível conflito “aparente” de normas, isto é, no âmbito da aplicabilidade dos direitos 

humanos fundamentais, a fim de que consigamos efetuar análises que nos levem a 

efetuar um sopesamento sobre qual direito fundamental deve preponderar em um 

eventual conflito de interesses, sempre privilegiando a pacificação social e um real e 

efetivo sentimento social de justiça. 

 

Objetivamos tratar e descrever os principais pontos polêmicos, permitindo que 

seja realizada uma reflexão sobre os institutos jurídicos analisados, principalmente 

sobre as principais diferenças terminológicas que também serão abordadas. 

 

Discorremos ainda sobre alguns institutos que buscam ofertar maior efetividade 

no trabalho daqueles que são eleitos, a fim de representar os cidadãos, bem como 

todo aquele que se encontra em nosso país. Nesse sentido, falamos do recall político, 

do impeachment, dentre outros instrumentos que possuem a mesma finalidade. 

 

A corrupção pode ser conceituada como ilícito retratador da conduta humana 

que desafia valores éticos, os quais devem motivar o manejo da coisa pública, bem 

como o próprio serviço público e, também como um fator de deterioração da figura 

partidária. Note-se que a corrupção não é um fenômeno exclusivo de uma sociedade 

ou de um momento histórico, muito embora certa seja a afirmação de que a partir de 

sua constatação originaram muitas das teorias evolucionistas ou modernizantes. 

 

Certo é considerar que o fenômeno da corrupção se mostra indissociável de 

qualquer Estado ou regime político e não constitui privilégio de tiranias ou 

democracias, pois se apresenta em toda sociedade organizada, que quanto mais bem 

organizada, mais hábil será no seu enfrentamento ou sua repressão. Portanto, cabe 

esclarecer que esse mal denominado “corrupção” não deve ser considerado próprio 

de países de Terceiro Mundo ou em estágio de desenvolvimento menos avançado. 

 

A democracia, ao se fazer presente no Estado de Direito, torna-o vinculado a 

valores sociais harmônicos como a dignidade humana e a igualdade entre os homens, 

dando ensejo ao direito de participação política dos cidadãos. 

 

Há quem entenda ser a expressão improbidade administrativa sinônima de 

corrupção. Embora haja certas diferenças específicas entre as mencionadas 

expressões, o certo é que há certa correspondência entre tais termos, sendo possível 

valer-se da contribuição dada pela doutrina a fim de dirimir esse mal da sociedade. 
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Note-se que o Brasil, atualmente, possui um sistema normativo capaz de 

reprimir a improbidade administrativa, os chamados delitos do colarinho branco que 

se enquadram como atos suscetíveis a corrupção; perante o exposto, são 

modalidades de improbidade os atos resultantes de enriquecimento ilícito, dano ao 

erário, bem como a violação de princípios da Administração. 

 

A corrupção administrativa pode ainda ser descrita como sendo a ofensa ao 

princípio da moralidade na administração pública, constituindo séria afronta jurídica à 

própria Constituição Federal, sendo que o artigo 37 elenca princípios que devem ser 

observados pelo administrador público no exercício da função pública; por essa 

razão, a violação ao princípio da moralidade é conduta corrupta por excelência, como 

efeito de natureza jurídica, tendo inclusive previsão própria no art. 11 da Lei nº 

8.429/92, independentemente de outras implicações materiais que possam advir do 

mesmo fato. 

 

No que tange à esfera estatal, a corrupção pode ser vista como o mau uso do 

poder delegado ao agente público, que o usa em busca de uma vantagem indevida 

para si ou para outrem, esquecendo-se de resguardar o direito da coletividade. Nesse 

diapasão, os desperdícios, os desvios de investimentos necessários, bem como a 

inversão de valores podem somar-se ao descrédito e à baixa eficiência do serviço 

público, quando acometida de improbidade administrativa. 

 
 

Como bem preceitua o parágrafo único do art. 1º da Constituição Federal “Todo 

poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou 

diretamente, nos termos desta Constituição” e, dessa forma, a Administração Pública 

deve exercer a função pública motivada pelos princípios constitucionais previstos para 

o seu bom desempenho. Por fim, a corrupção administrativa quebra esse vínculo, 

pois ofende os postulados ditados pelo legislador originário que desde o princípio 

previu o agir hígido do Estado, tornando espúrio e intolerável o seu comportamento. 

 

Observe-se, no entanto, que o poder para ser legítimo deve ser exercido em 

conformidade com os anseios e necessidades sociais, segundo a qual será o 

verdadeiro instrumento de reforma e de legitimação de um governo, detentor de um 

poder. 

 

Sobre os precendentes iniciais a respeito da Lei Improbidade Administrativa, 

cumpre informar o que segue, senão vejamos: 
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“A presente matéria foi regulada, inicialmente, por duas leis federais: Lei n° 

3.164/57 (Lei Pitombo-Godói Ilha), complementada pela Lei n° 3.502/58 (Lei 

Bilac Pinto). A primeira tratou do sequestro e do perdimento de bens do 

servidor público, adquiridos por influência ou abuso de cargo ou função 

pública, sem prejuízo da responsabilidade criminal, tão somente no caso de 

enriquecimento ilícito. A segunda regulou o sequestro e o perdimento de 

bens, e definiu casos de enriquecimento ilícito. 

A Carga Magna de 1988, em seus arts. 15, V, e 37, XXI, § 4° mencionou pela 

primeira vez a expressão improbidade administrativa. A Lei n° 8.429/92, 

conhecida como “Lei do Colarinho Branco”, veio regulamentar o art. 37, § 4° 

da Constituição Federal ao dispor sobre as sanções políticas, civis e 

administrativas aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento 

ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na Administração 

Pública direta, indireta ou fundacional. Também o código penal em seu artigo 

29, faz referência a matéria quando estende a responsabilidade a qualquer 

pessoa, mesmo não sendo agente da administração pública, que venha a 

induzir, concorrer para a consumação do ato de improbidade administrativa 

ou dele se favorecer de qualquer maneira direta ou indireta”1. 

 
 

A lei n° 8429/92, por sua vez, estendeu a tutela para alcançar, além destes, 

também os atos que causam prejuízo ao erário e aqueles que atentem contra os 

princípios de regência da Administração Pública. Um rol exemplificativo de situações 

ou condutas acompanha, no texto legal, cada uma das modalidades de improbidade, 

previstas pelos arts. 9o, 10 e 11, respectivamente. 

 

Convém, desta feita, notar que essas duas legislações conviveram no 

ordenamento jurídico até meados do ano de 1992 e, embora conferissem legitimidade 

ativa ao Ministério Público, acabaram não se revelando muito eficazes no combate à 

corrupção, porque, para que incidissem, exigiam do autor a comprovação do dano, 

bem como do nexo de causalidade existente entre o ato praticado pelo agente passivo 

da corrupção e seu consequente enriquecimento. 

 

Somente após a entrada em vigor da Lei Federal n° 8429/92 é que se pode 

dizer existir um eficaz mecanismo de combate à malversação do dinheiro público; 

essa lei acabou com a imprecisão existente com a expressão “atos de improbidade 

administrativa”, na medida em que acabou por classificar tais atos em enriquecimento 

ilícito, danos ao erário, atos que violem os princípios gerais da administração pública. 

 

A lei n° 8429/92 surgiu no ordenamento jurídico brasileiro como decorrencia do 

                                                
1 Artigo jurídico sob o título: Improbidade Administrativa o que vem a ser e como deve ser feito o seu 
controle. Disponível em: http://www.ambito-
juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=7521. 
 

http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=7521
http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=7521
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art. 37, § 4º da CF, tendo como meta que, os agentes públicos de qualquer nivel de 

hierarquia sejam obrigados a zelar pela estrita obediência ao regime jurídico- 

administrativo, o qual é composto pelos princípios da legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade, eficiência, dentre outros, os quais poderão ser vistos de 

forma detalhada na sequência deste trabalho. 
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1 - PARTIDOS POLÍTICOS. FOCO PARA UMA REFORMA POLÍTICA 
 
 

Preliminarmente, interessante se faz constatar que temos mais de um quarto 

de século desde o advento da Constituição Federal de 1988 e, do mesmo modo, das 

primeiras eleições presidenciais democráticas desde 1960, que assumiram lugar em 

1989. 

 

O modo pelo qual se opera a democracia brasileira passou, especialmente na 

última década, e continua constantemente a passar por profundos questionamentos. 

 

Pode-se afirmar que desde o atual sistema multipartidário, passa pelo sistema 

de alianças e financiamento dos partidos políticos, as regras eleitorais têm sido 

consideradas falhas ou mesmo ruins, tanto sob um prisma normativo, quanto sob a 

ótica da ciência política. 

 

Cláudia Sousa Leitão1 diz que: 

 

 
É importante salientar o caráter jurídico da representação. A relação 
representativa se dá quando um ou mais indivíduos expressam suas 
vontades através de um outro indivíduo, tornando-se juridicamente uma 
unidade. Neste sentido, os parlamentos são órgãos representativos 
secundários, vinculados que estão a um órgão primário, qual seja, a própria 
sociedade. 

 

 

Dalmo Dallari2, por sua vez, diz que: 

 

 
A necessidade de governar por meio de representantes deixa para o povo o 
problema da escolha desses representantes. 

 

 

Cláudia Sousa Leitão3 diz que: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 LEITÃO, Cláudia Sousa. A crise dos partidos políticos brasileiros. Fortaleza, Tiprogresso, 1989. 
p. 40. 
2 DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de teoria do estado. São Paulo, Saraiva. 1985. p. 52. 
3 LEITÃO, op. cit., p. 44. 
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“A representação política”, como já se afirmou anteriormente, foi 
desconhecida na Antiguidade, começando somente a tomar forma na Idade 
Média a partir primeiramente de uma concepção religiosa (o papa representa 
Cristo na Terra) após o que a comunidade também passa a ser considerada 
uma pessoa representativa, para, enfim, os monarcas passarem a ser 
considerados representantes do reino. 
Como se examinará com mais vagar, historicamente, a representação política 
está vinculada a história do parlamentarismo, ou seja, se de início se 
constituía um dever a participação das Assembleias, junto às monarquias, 
mais tarde passaram a ter o direito de expressar a unidade da comunidade 
política. A representação política evolui da Idade Média à Idade Moderna 
consoante a própria evolução sócio-política do homem, passando a se tornar 
um dos direitos universais do mesmo. As eleições passam a ser o instrumento 
de designação do representante por representados; são fundamentais a 
existência da representação, mas, não são a própria representação. Percebe- 
se que quanto mais se aperfeiçoam os sistemas eleitorais melhores serão as 
garantias de uma representação mais vigorosa”. 

 

 

No tocante as instituições sociais, cumpre informar que se organizam e operam 

em contextos interdependentes, subordinadas umas e outras a concepções 

doutrinárias, e estão vocacionadas para alcançar metas. Os modelos globais 

condicionam os sistemas específicos, em relação de necessária dependência. A 

evolução dos modelos-particulares se faz ao longo das mudanças que ocorrem 

internamente e no sistema principal. 

 

Se o sistema fundamental ou supersistema tende ao imobilismo, ou utilizará a 

força enquanto a detiver, para obstar as transformações dos sistemas satélites, ou se 

não empregar ou tiver reduzida, será superado, e uma nova concepção emergirá para 

balizar as instituições e os comportamentos humanos. Exprime-se assim que a 

realidade global se compõe de um conjunto de sistemas interdependentes, em que a 

interdependência se manifesta por relações recíprocas (interações) inapeláveis. 

 

Em sociologia os objetos de análise são os sistemas sociais. Estes sistemas, 

contudo, não existem em si como concretudes. Existem, porém, como manifestações 

dos inter-relacionamentos de pessoas e grupos humanos, ocorrentes num ambiente 

e numa circunstância determinada de tempo. Para distinguir um objeto de outros é 

necessário definir todos. O nosso interesse específico é o sistema partidário, mas, 

para aprendê-lo, parece conveniente que seja visto, como parte que é, no todo ao qual 

pertence e opera. Não basta que se fixe um conceito de sistema em primeiro e uma 

definição de sistema partidário depois. A abordagem eleita para o tratamento do tema 

sugere que se procure caracterizar o sistema mais abrangente identificável e os 

subsistemas derivados. 
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Cuidar-se-á também de propor concepções para a sociedade global, seus 

sistemas elementares e particularmente para o sistema político, no qual se insere o 

sistema partidário, numa relação de íntima e recíproca dependência. 

 

Alcides Abreu4 diz que: 

 

 
Numa visão ampla, sistema é um conjunto de elementos quaisquer em que 
cada um se pode encontrar em estados diversos. No sentido estrito, sistema 
é um conjunto de elementos interdependentes, isto é, entre si ligados por 
relações tais que se uma delas é modificada, as outras também o são e por 
consequência todo o conjunto é transformado. Os elementos podem ser 
considerados como variáveis do sistema. Assim, se o estado do sistema se 
altera, é que as variáveis assumiram valores diversos dos que tinham na 
situação anterior. Num momento dado, portanto, o estado do sistema é 
resultante da lista dos valores das suas variáveis elementares. Num sistema 
posto sob estudo, o analista pode distinguir elementos mais significativos do 
que outros, isto é, mais importantes ou mais interessantes para a pesquisa 
em curso. 

 

 

O sistema partidário é assunto da sociologia eleitoral. A sociologia política se 

inscreve numa tendência mais abrangente, a sociedade global. A posse de um 

conceito de sistema, que já se tem, abrevia o caminho para o estabelecimento de 

concepção de sistemas específicos. 

 

Na dinâmica dos sistemas sociais o homem ou o grupo desempenham 

simultaneamente vários papéis, mantendo, contudo, a identidade, inarredável da 

condição. O papel é um conjunto de condutas que se espera de um membro do grupo 

numa situação concreta, determinada. 

 

Por fim, o sistema partidário pode ser analisado sob dois aspectos: o de 

estrutura e o de desempenho ou operação. 

 

Estruturalmente o sistema partidário é constituído (como qualquer organização) 

de pessoas e de recursos não humanos que se combinam ou integram para formar 

subsistemas que se relacionam entre si e com o ambiente externo (sistema político, 

econômico, biossocial, ecológico, cultural e de segurança), se subordinam a um 

conjunto eleito de valores (ideologia inscrita num programa) e adotam um sistema 

central de direção com vistas ao desempenho ou a operação. 

 
 
 

4 ABREU, Alcides. Análise sistêmica de partidos políticos. Porto Alegre: Movimento, 1977. 
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Operativamente, o sistema partidário está vocacionado, em última instância, 

para obter e manter o Poder do Estado. Para ali chegar e permanecer, o sistema 

partidário deverá incluir atividades que satisfaçam o interesse dos seus vários 

participantes. Donde a necessidade de mobilizar e utilizar com eficiência os recursos 

de toda natureza para gerar produtos nas variedades, qualidades e quantidades 

necessárias à satisfação dos seus membros e dos seus objetivos próprios, entre os 

quais se inclui a persistência ou permanência (continuidade histórica). 

 
 

 
1.1 A HISTÓRIA E O SURGIMENTO DOS PARTIDOS POLÍTICOS 

 
 

O exame das modalidades de participação, especialmente a expressa pelo 

voto, impele o estudioso à inevitável necessidade de se debruçar sobre o que, na 

modernidade, se convencionou chamar Sistema de Partidos ou, como querem ainda 

outros autores, o Estado de Partidos.5 

 

Importante assinalar que desde os primórdios dos tempos mais primitivos os 

homens pretendiam se unir em grupos, na procura de uma força necessária que os 

levasse à conquista do poder, com o intuito de defender os interesses que lhes são 

comuns; sendo assim, pode-se afirmar que na Grécia, bem como na Roma antigas, 

já se divisavam grupos de seguidores de um mesmo ideal, de uma doutrina única, ou 

mesmo de uma pessoa peculiar. 

 

O problema dos partidos políticos está intimamente ligado à democracia, mas 

somente ao conceito moderno desta filosofia política e desta forma de governo. 

 

Cláudia Sousa Leitão6 diz que: 
 
 
 
 

 

5 A importância dos partidos políticos, nas democracias ocidentais levou autores a afirmar que os 
regimes políticos contemporâneos se constituem em “Sistema de Partidos” (v.g., DUVERGER, Maurice. 
Los partidos politicos. Mexico: Fondo de Cultura Economica, 1996.; ou ainda, Stefano Vartolini, in 
Manuale di Scienza della Política, Milão: II Mulino, 1986); ou, então, “Estado de Partidos” (como querem 
os alemães, ver: Antonio Negri, Partiti – Scienzie Politche – Stato e Politica, Milão: feltrinelli, 1980) e, 
também “Regime de Partidos” (de acordo com conceito plasmado por Charles de Gaulle, segundo 
Daniel L. Seiller, in Les partis politiques en Europe, Paris: Presses Universitaires de France, 1978). 
6 LEITÃO, op. cit., p. 220. 
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A história do homem será, portanto, a história da persecução dos ideais 
democráticos, do eterno dilema entre o significado do “demos”, na busca do 
aperfeiçoamento da convivência política. 

 
Já se afirmou, na primeira parte deste trabalho, que a democracia no sentido 
de “governo do povo, pelo povo” jamais encontrou eficácia na história política 
do homem. Nem a “polis” grega promoveu um autogoverno do povo. Na 
verdade, a concepção de “governo do povo, pelo povo” se dará através da 
participação dos cidadãos na sociedade política a partir do seu 
consentimento. 

 
Pode-se conceber a democracia como um processo filosófico e político. 
Como processo filosófico a democracia é a concepção política que utiliza o 
Estado como instrumento de promoção da pessoa, de sua dignidade e dos 
seus direitos fundamentais (democracia substancial). Como processo político 
a democracia é o princípio da organização dos instrumentos políticos através 
do qual os indivíduos consentem em participar do fundamento e do 
funcionamento do poder (democracia instrumental). 

 

A democracia instrumental grega atingirá, portanto, a partir do século XVII, a 
democracia substancial, onde o homem, além da sua mera participação no 
governo, conquistará o respeito as suas liberdades e direitos fundamentais 
(direitos políticos, liberdades públicas e direitos econômicos e sociais). A 
democracia instrumental revela através dos tempos uma nova concepção: a 
de uma democracia substancial. Ambas concepções, portanto, deverão 
caminhar juntas no século XX porquanto a democracia substancial 
fundamenta a democracia instrumental realizando a famosa conceituação 
“lincolniana” de democracia: “um governo do povo, pelo povo e para o povo. 

 
 

 

Democracia, já lembrou Nicolas Murray Butler, é palavra antiga, porém o juízo 

que dela hoje fazemos, bem como as formas por que a praticamos são aquisições 

recentes da experiência histórica. 

 

Afonso Arinos de Melo Franco7 diz que: 

 

 
No que se refere aos partidos políticos, na acepção atual, pode-se afirmar 
que as suas origens não vão além do último quartel do século XVII. 

 

 

No Renascimento, notadamente nas cidades-estados localizadas na Península 

Itálica, observa-se o surgimento de facções que lutavam pelo poder. Estes eram os 

chamados Guelfos e Gibelinos, os quais se reuniam em torno dos chamados 

condottieri8. 

 
 
 
 

7 FRANCO, Afonso Arinos de Melo. História e teoria dos partidos políticos no Brasil. São Paulo: 
Alfa-Ômega, 1974. 
8 CAGGIANO, Mônica Herman Salem. Finanças partidárias. Brasília: Gráfica do Senado Federal, 
1983. 
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Posteriormente, em grupos parlamentares, principalmente ingleses, franceses, 

norte-americanos dos séculos XVI e XIX, voltou-se a observar um fenômeno que, 

apesar de caracterizar uma forma embrionária dos partidos, não pode ser a estes 

completamente igualados. 

 

Conforme lição sempre precisa do professor José Afonso da Silva os partidos 

políticos podem ser compreendidos como: 

 

[...] uma forma de agremiação de um grupo social que se propõe organizar, 
coordenar e instrumentar a vontade popular com o fim de assumir o poder 
para realizar seu programa de governo9 . 

 

 

Tem-se dado, é verdade, o nome de partidos a agrupamentos políticos de todas 

as épocas, mas não se encontra, de fato, nos que antecedem `a centúria designada, 

nenhum traço dos característicos das atuais organizações partidárias. 

 

Quando, por exemplo, os tradutores da “Constituição de Atenas”, de Aristóteles 

escrevem “partido democrático” ou “partido popular”, por oposição a “partido dos ricos” 

ou “dos nobres”, estão, evidentemente, levados pela terminologia política 

contemporânea, empregando uma linguagem aproximativa ou figurativa. 

 

Verifica-se, com efeito, do texto aristotélico que se tratava de classes sociais e 

não de partidos políticos. De resto é sabido que, em Atenas, a organização dos 

poderes do Estado nada tinha a ver com partidos, nem com algo que deles se 

aproximasse. 

 

Cláudio Lembo ensina que: 
 

 
A sociologia registra a tendência ao desenvolvimento da oligarquização no 
interior dos partidos políticos. Este fenômeno coloca-se como inevitável em 
qualquer sociedade. Os dirigentes buscam a perpetuação de suas 
permanências em cargos e funções. 

 
A concepção democrático-liberal, impondo a rotatividade nos cargos, 
minimiza esta tendência ou, mesmo, a afasta, por vezes. 

 
Como se constatou em análises anteriores, os partidos políticos não se 
encontram imunes à oligarquização. Ao contrário, eles se apresentam como 
hospedeiros de práticas e situações onde a hegemonia de pessoas ou grupos 

 

9 SILVA, José Afonso da, Curso de direito constitucional positivo. 22a. ed. São Paulo, Malheiros, 

2003. p. 393. 
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se estende no tempo e no espaço interno das agremiações partidárias, 
produzindo reflexos negativos no cenário exterior. 

 

Esta constatação, no entanto, não inibe o surgimento de outra realidade, 
também sociológica, que, em concomitância com o processo de 
oligarquização, convive no corpo partidário. 

 
Trata-se da efetiva vontade de participação sempre agitando o organismo dos 
partidos. A participação – em sua acepção mais singela, ou seja, vontade de 
tomar parte nas decisões – é de natureza da atividade política. 
Ainda porque o próprio vocábulo “política” tem, como raiz, a palavra polis e, 
por polis, entende-se uma cidade autônoma e soberana, na Grécia clássica, 
em cujos quadros institucionais se encontram inseridos um conselho e uma 
assembleia de cidadãos (politai)10. 

 
 

 

Além da Assembleia do Povo, órgão da democracia direta que funcionava com 

a presença de todos os politicamente capazes, havia o Conselho dos Quatrocentos 

(depois dos Quinhentos) e o dos Archontes, que figuravam mais ou menos e 

respectivamente como assembleia representativa e como poder executivo. Mas os 

membros desses poderes eram completamente escolhidos por sorteio, fórmula tida 

por Platão como a mais sábia, pois não representava o acaso nem a falível escolha 

dos homens, senão a revelação da vontade dos deuses. 

 

Aristóteles11 diz que: 

 

 
Não havendo eleição por votação (a não ser em casos excepcionais para 
chefes militares e funcionários subalternos), é claro que não haveria 
necessidade de partidos, pois, que estes exercem a sua função precípua 
precisamente na arregimentação das opiniões para a conquista, pelo voto, 
dos poderes do Estado. 

 

 

Os supramencionados grupos parlamentares, na verdade, não possuíam 

qualquer conexão com a vontade popular e, apenas para corroborar o fato de não 

poderem ser compreendidos como verdadeiros partidos políticos, convém destacar 

que sequer estavam neles embutidos qualquer espécie de que atualmente 

denominamos “programas de governo”. De igual forma, também inexistia a ideia de 

serem organizações que funcionam não apenas nas câmaras, mas também no dia-a- 

 
 
 

10 LEMBO, Cláudio. Participação política e assistência simples. Barueri]: Forense Universitária, 
1991. 
p.80-81. 
11 GROISET, A. Les democraties antiques. Paris: Flammarion, 1909. p. 80. COULANGES, Fustel de. 
La cité antique. Paris: Hachette, 1885. p. 213. 
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dia, o que só viria a ocorrer com a progressiva universalização do sufrágio, entre os 

séculos XIX e XX. 

 

O reconhecimento normativo dos partidos só viria a acontecer no século XX, 

sobretudo nas Constituições ou Cartas Magnas posteriores à Segunda Guerra 

Mundial. 

 

1.2 OS PARTIDOS POLÍTICOS NO IMPÉRIO 
 
 

Pode-se afirmar que o funcionamento das instituições políticas nacionais foi 

bastante precoce. País escravocrata, latifundiário e agrícola, tínhamos, é certo, muitos 

atrasos em relação às ideias do século XIX. 

 

O trabalho servil, que o grande José Bonifácio já sonhara abolir, mas cuja 

existência estava ligada a base econômica e a técnica da sua exploração; o sufrágio 

limitado pelo “status” social; a restrição à liberdade de consciência, instituindo a 

religião oficial do Estado e obrigando aos deputados a prática da mesma religião; e 

tantos outros elementos componentes da nossa organização política eram 

retrógrados, em relação às doutrinas mais avançadas. 

 

Afonso Arinos de Melo Franco12 diz que: 

 

 
Em 1821, e como consequência da revolução liberal portuguesa ocorrida no 
ano anterior, tivemos a primeira “brusca mutação” política de caráter 
constitucionalista. 

 

 

Na sua hesitação habitual, pretendeu o Imperador do Brasil, a princípio, 

convocar procuradores das cidades e vilas para, reunidos em Junta de Cortes, 

adaptarem ao Brasil a Constituição que fosse votada em Portugal. Contra isso se 

levantaram as tropas e outros elementos reinos, desconfiados de que tal providencia 

não fosse senão um preparo para a autonomia brasileira. 

 
 
 
 
 

 
12 FRANCO, Afonso Arinos de Melo. História e teoria dos partidos políticos no Brasil. 3a. ed. São 
Paulo: Alfa-Ômega, 1980. p. 24. 
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Podemos informar que a Constituição de 1824 inspirou-se muito no projeto de 

Antônio Carlos, mas também na Constituição espanhola de 1812, na francesa de 1814 

e na portuguesa de 1822. 

 

Foi sob a égide desta lei, reformada em 1834, no sentido liberal, pelo chamado 

Ato Adicional (nome imitado ao modelo napoleônico dos Cem Dias) e restaurada no 

sentido conservador pela lei de 12 de maio de 1840, que interpretou aquele Ato, que 

se processaram a arregimentação e a vida dos partidos políticos no Império. 

 

Realmente, é possível que identifiquemos grupos e até associações políticas 

antes da Independência e da Constituição. A luta pela predominância de certos 

interesses sociais sobre outros, dentro do organismo do Estado, se revela como uma 

disputa por parte de grupos políticos, qualquer que seja o regime instituído no mesmo 

Estado. Mas, no sentido técnico constitucional, não podemos chamar partidos a tais 

grupos, mas, apenas facções. 

 

No Direito Constitucional, é evidente, o partido organizado pressupõe a 

existência da Constituição e, a rigor, mesmo a existência do regime representativo. 

 

Por tudo isto só se pode falar, entre nós, de partidos políticos depois que a 

Constituição e o Parlamento começaram a funcionar. Antes disto faltavam tendências, 

doutrinas e ideologias, que estavam em choque, no Brasil, tornando-o um ambiente 

propício à organização partidária. 

 

Nacionalistas (portadores de uma consciência nacional) existiam desde as lutas 

contra a Holanda; partidários da Independência e mesmo da República podem ser 

encontrados no século XVIII, pelo menos desde a Inconfidência; liberais 

constitucionalistas e republicano-democratas, desde os alvores do século XIX e, neste 

particular, as associações secretas tiveram grande importância. 

 

Mas não haviam partidos verdadeiros que exprimissem estas variadas posições 

políticas. O que existia eram, simples facções. Por isto mesmo e para não fugirmos 

ao campo do nosso estudo, devemos apenas aludir a sua existência, não entrando 

em pormenores sobre as respectivas atuações e influências. 

 

Com razão observa, a propósito dela Otávio Tarquínio de Sousa: 
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Não existindo organizações partidárias definidas, os seus trabalhos 
processavam sem uma orientação mais firme, conforme o predomínio 
ocasional dos grupos formados a feição de tendências individuais ou 
doutrinárias. 

 

 

De passagem, deve-se notar que o consciencioso tradutor de Armitagee, 

Eugênio Egras, transforma a expressão “patriot party” em “partido liberal”, o que pode 

induzir a equívoco algum leitor da tradução, menos avisado, em vista do aparecimento 

sob a Regência, do Partido Liberal do Império. 

 

Joaquim Nabuco13 situa a formação dos partidos Liberal e Conservador como 

coincidindo com a reação monárquica de 1837, que levou ao poder o famoso 

ministério das capacidades. 

 

Acrescenta o mencionado autor que, depois da morte de Pedro I e cessado, 

assim, o perigo da restauração, a ala direita do liberalismo começou a se aproximar 

dos antigos restauradores, cansada da anarquia da Regência e propensa a formação 

de um mais amplo bloco conservador. 

 

Temos, portanto, que Joaquim Nabuco oferece a legislatura de 1838 como 

sendo o berço dos dois primeiros partidos políticos brasileiro, enquanto Américo 

Brasiliense, esposando a mesma tese quanto ao partido Conservador, sugere que o 

Liberal se tenha formado em 1831. 

 

Naturalmente não se pode marcar data certa para um fato histórico dessa 

natureza, que é menos um fato do que um processo histórico. Um partido não se 

constituía naquele tempo, como hoje se faz, com datas precisas, com documentos 

públicos sujeitos a verificação e registro. Assim, não é lícito contestar-se formalmente 

qualquer uma das sugestões, mas, apenas discordar delas, indicando interpretações 

mais consentâneas com as ocorrências. 

 

No Brasil, como nos Estados Unidos, o liberalismo nasceu estreitamente 

vinculado ao federalismo e pelas mesmas causas, nas quais se amalgamavam 

interesses econômicos e políticos. 

 
 
 
 
 
 
 

13 NABUCO, Joaquim. Um estadista do Império. São Paulo: Nacional, 1936. v.1, p. 31. 
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Afonso Arinos de Melo Franco14 diz que: 

 

 
As razões ideológicas e históricas do aparecimento do partido Conservador 
foram as acima esboçadas. A crise política do seu surgimento, contudo, está 
estreitamente ligada `a formação do nosso regime parlamentar. No fundo, o 
que se dava era isto: Feijó, regente, saído, dos grupos liberais, não se 
conformava em obedecer `a vontade da Câmara, cuja maioria, formada nas 
eleições de 1836, estava, como Vasconcelos, evoluindo para combater os 
excessos liberais. Excessos que chegariam a ensanguentar as províncias em 
movimentos como a Sabinada ou a guerra dos Farrapos, bastante 
aparentados com os que tinham perturbado, em 1817 e 1824, o Governo de 
Pedro I. Agora, contudo, a situação parecia mais grave. Não era contra um 
tirano que arrepiava a juba o leão liberal. Era contra a unidade do Império. 

 

 

Ocorria, assim, com as correntes conservadoras o que se tinha verificado com 

os liberais. Dos grupos absolutistas, restauradores e facciosos, os “corcundas” antigos 

arruaceiros e pasquineiros como os “exaltados”, nada mais subsistiria. As confusas 

reivindicações desses grupos tinham adquirido forma política, graças a Constituição e 

ao Parlamento.  

 

Mais tarde, passado o primeiro choque, estabilizados os interesses, o regresso 

passou a ser conservação e o partido “Regressista” tomou seu nome definitivo. 

 

Aí o temos: com os interesses econômicos do café, adquiriu base eleitoral; 

conquistada esta, encontrou estrutura política na instauração do Governo parlamentar 

das maiorias, comandada por Vasconcelos; atingiu depois o Poder Executivo com a 

vinda de Araújo Lima e dos Ministérios não liberais. 

 

Tal como acontecera com estes, entre o Ato Adicional e a vitória do regresso, 

os Gabinetes, a partir do dia 19 de setembro, passaram a ser recrutados 

predominantemente entre os conservadores. Aparecem nas pastas os grandes nomes 

do “partido da ordem”, Vasconcelos, Rodrigues Torres, Maciel Monteiro, Paulino. 

 

As eleições de 1860 tinham vindo, em todo o Brasil, como um vento imprevisto, 

arrepiar a superfície da calmaria política. Prenunciavam a existência de correntes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 FRANCO, op. cit., 1980. p. 34. 
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profundas, que em breve escachoariam a flor das águas, rompendo a unidade 

enganosa. 

 

O partido Conservador tinha, de fato, dominado durante a Conciliação. 

Manteve, apesar da colaboração política dos outros, aquilo a que Nabuco de Araújo 

chamou pitorescamente o “uti possidetis” das posições principais. Seu programa, 

contudo, era o mesmo, ou quase, da reação em favor da ordem de 1837. 

 

O chamado partido Progressista, que passou a dominar a situação durante 

algum tempo, constitui-se pelo entendimento mais estreito dos grupos moderado e 

liberal, entendimento que nunca chegou a ser fusão e que não chegou também a 

extinguir a competição interna das duas facções, que lavrou sempre na concorrência 

aos postos e na distribuição de poderes como fogo por debaixo das cinzas. 

 

Afonso Arinos de Melo Franco15 diz que: 

 

 
O Partido Republicano surgiu no Império, sob a influência de acontecimentos 
históricos de várias naturezas e de imensa complexidade. Estudá-los todos 
com o preciso desenvolvimento, caracterizando-lhes os respectivos graus de 
influência, seria demasiado longo. Por outro lado, devemos reconhecer que 
uma síntese perfeita de processo que sofreu tantas e tão distintas influências 
é trabalho extremamente difícil. 

 

 

Pode-se dizer, portanto, que excluída a escravidão, condição inseparável da 

herança colonial americana (de que os Estados Unidos participaram também até bem 

tarde), sob a égide da Constituição de 1824 (outorgada), considerada dentro do 

espírito do tempo, bem merecia os comovidos encômios com que o austero Pimenta 

Bueno encerra os comentários que lhe dedica16. 

 

 

1.3 OS PARTIDOS POLÍTICOS NA REPÚBLICA 
 
 

A primeira metade do século XX assistiu a um movimento mundial de 

contestação às formas liberais de Estado. Estas haviam causado descontentamentos 

um pouco por toda parte, levando à ascensão de concepções alternativas que, tendo 

em vista seus objetivos e forma de atuação, podem ser agrupadas sob a rubrica de 

 
 

15 FRANCO, op. cit.,1980. p. 45. 
16 PIMENTA BUENO. Direito público brasileiro. Rio de Janeiro: Villeneuve, 1857. p. 489. 
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“intervencionistas”. Com efeito, o período entre as guerras (1918-1939) viu a ascensão 

do comunismo russo (1917), do fascismo italiano (1922), do hirotismo japonês (1926), 

do salazarismo português (1930), do nazismo alemão (1934), do franquismo espanhol 

(1936) etc. Todos esses modelos de Estado, a despeito das significativas diferenças 

que têm entre si, tinham no Estado liberal um inimigo comum; e nessa guerra entre 

modelos de Estado, o liberalismo viu-se cada vez mais enfraquecido. Esse contexto 

mundial serve de porta de entrada para o estudo das agitações por que passou o 

Brasil nessa mesma época. 

 

O caso brasileiro, no entanto, apresenta particularidades que não podem ser 

desprezadas: se o descontentamento com as insuficiências do modelo de Estado da 

República Velha era um reflexo local dos problemas do liberalismo que não eram 

exclusivamente brasileiros. Nossa solução para esses problemas foi ao contrário, 

bastante particular. Não é por acaso que o Estado Novo, a forma mais bem-acabada 

do modelo de Estado antiliberal que Vargas pretendeu implementar, é ainda hoje alvo 

de interpretações diversas por parte de cientistas políticos e historiadores. No entanto, 

essa interpretação necessita ser feita, já que precisar a matriz de que parte o Estado 

varguista é importante como chave interpretativa do direito por ele produzido; e uma 

forma sensata de fazê-lo é a escolhida por Alfredo Bosi (1922), em um trabalho por 

ele mesmo classificado de uma arqueologia do welfare state brasileiro. 

 

A mentalidade republicana era federal em primeiro lugar; em segundo, anti- 

partidária, no sentido nacional. 

 

Assumindo um partido o poder no cenário nacional (ou geral, como então se 

costumava dizer), tinha de se consolidar no terreno provincial, extinguindo o 

adversário. Os prejuízos que isto trazia para a vida das províncias podem ser 

aquilatados pela leitura de numerosos livros e panfletos do segundo reinado. Desde, 

entre muitos outros, o livro do padre Marinho ao “Libelo do Povo”, de Torres Homem, 

que enfileiram lamúrias liberais. Desde “O Bom Senso”, de Firmino Rodrigues Silva, 

aos “Estudos Práticos” do Visconde do Uruguai, que recolhem as apreensões 

conservadoras. 

 

Finalmente, e como fator decisivo, o exército foi se tornando, no fim do Império, 

uma espécie de partido político “sui generis”, partido que funcionava fora do jogo 
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constitucional, mas que nem por isso dispunha de menor prestígio. Antes, a começar 

na indisciplina de Caxias e a terminar na questão militar, via-se cada vez mais claro 

que o partido militar ia se fazendo preponderante. 

 

Campos Sales17, teórico e prático do movimento, assim se exprime a propósito 

do partido Republicano Federal, de Glicério, vã tentativa de criação de um partido 

nacional, no regime de 1891: 

 

Sem rumo certo, de tendências indefinidas, não revestia nenhuma das 
condições essenciais aos altos fins a que se destina um partido bem 
constituído. O que havia na alta direção era, no fundo, um grupo de caudilhos 
políticos, todos igualmente soberanos e ocioso cada um de sua influência 
pessoal... Foi dos escombros desta aberração política que saíram os 
agrupamentos em que se achou dividido o Congresso Nacional quando 
recebeu a investidura do poder. 

 

 

Além do partido Republicano Federal, de Glicério, que nada fez, os mais 

importantes entre eles foram o partido Republicano Conservador, de Pinheiro 

Machado, no qual tinha Quintino Bocaiuva posição destacada e o partido Republicano 

Liberal, de Rui Barbosa, ambos fundada por meio de convenções nacionais, o primeiro 

em 1910 e o segundo em 1913. 

 

Na primeira República, a política dos Estados foi, no fundo, como não podia 

deixar de ser, a política dos grandes Estados. Ela representou, se bem analisada, um 

novo processo de centralização. Debaixo da capa federal havia o corpo nacional, cuja 

unidade precisava se apoiar em alguma coisa, na falta de partido nacional. E esta 

coisa foi o rotativismo mineiro-paulista no poder. 

 

A autonomia estadual, garantida pela Constituição de 1891, foi um ideal 

republicano que permitiu a expansão de forças sociais e econômicas das regiões. A 

simples comparação do São Paulo republicano com o imperial dispensa maiores 

demonstrações. Mas, por outro lado, como processo político, tinha inconvenientes 

graves, dos quais o maior era a formação em certos Estados, inclusive importantes, 

como o Rio Grande do Sul, de oligarquias políticas que se aboletavam no poder por 

meios ilegais, muitas vezes sangrentos. 

 
 
 
 
 

17 CAMPOS SALES, op.cit., págs. 227. 
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O aspecto econômico se manifestava com o café. A rubiácea, apesar das crises 

periódicas que atravessava devidas, em grande parte, aos manejos do comércio 

internacional, era o alicerce econômico da República. E São Paulo e Minas eram os 

grandes Estados produtores. 

 

A queda política dos Estados ou dos governadores se deu com o 

estabelecimento de fatores de ordem política e econômica. O fator político residiu na 

nova mentalidade do exército, sobretudo das camadas mais jovens, através do 

movimento chamado tenentismo. 

 

Afonso Arinos de Melo Franco18 diz que: 

 

 
Amálgama confuso das ideias políticas que vieram à tona com a primeira 
Grande Guerra, o tenentismo se orientou, no Brasil, contra a democracia dos 
Estados ou dos governadores. A luta contra os presidentes Epitácio e 
Bernardes se apresenta como movimento militar de reação contra as 
características mais condenáveis da política dos governadores. 

 
O prosseguimento desta luta, embora com a derrota militar do tenentismo nas 
revoluções de 1922 e 1924, determinou, contudo, como frequentemente 
acontece, certa vitória política dos derrotados. Esta vitória foi a possibilidade 
de, na reforma constitucional de 1926, aplicar-se grave golpe no caudilhismo 
gaúcho, tornando-se impossível a reeleição do vitalício Borges de Medeiros. 

 
Aqui, sem o perceber, o presidente Bernardes era, antes, um aliado do 
tenentismo. Colaborava com ele na diminuição da força dos Estados, sobre 
que se apoiava a primeira República. Colaborava, pois, no esforço de 
prestigiar a autoridade central, para o movimento da evolução do Brasil em 
busca de novas formas políticas. 

 

 

Cláudio Lembo ensina que: 
 

 
As constituições são produtos dos chamados momentos constituintes, ou 
seja, da época histórica em que são elaboradas. A constituição de 1934 
espelha bem essa expressão da doutrina. Fontes externas cumuladas com 
necessidades e interesses internos comparecem com clareza na produção 
de um documento constitucional. As fontes externas principais, a par dos 
regimes comunistas e fascistas presentes na Europa, foram a Constituição 
alemã de Weimar (1919) e a Constituição espanhola de 1931. Deve ser ainda 
recordada, como fonte remota, a Constituição mexicana de 1917, pioneira em 
estabelecer normas constitucionais de proteção ao trabalhador”19. 

 
 
 
 
 
 
 

18 FRANCO, op. cit., 1980. p. 60. 
19 LEMBO, Cláudio. A pessoa seus direitos. [S.l.]: Manole, 2007. p. 115. 
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Boris Fausto ensina que: 
 

 
O tenentismo desta fase pode ser definido, em linhas gerais, como um 
movimento política e ideologicamente difuso, de características 
predominantemente militares, onde as tendências reformistas autoritárias 
aparecem em embrião. As explosões de rebeldia mais da revolta do Forte de 
Copacabana à Coluna Prestes – ganham gradativa importância e 
consistência, tendo no Rio Grande do Sul uma irradiação popular maior do 
que em outras regiões. Elas se iniciam, em regra, com o caráter de tentativa 
insurrecional independente dos setores civis e embora este quadro pouco a 
pouco se modifique, até se chegar ao acordo nacional com as oligarquias 
dissidentes na Revolução de 1930, o desencontro de caminhos permanece. 

 

Na base da pequena vinculação com os meios civis, está um dos traços 
essenciais da ideologia tenentista: os “tenentes“”se identificam como 
responsáveis pela salvação nacional, guardiães da pureza das instituições 
republicanas, em nome do povo inerme. Trata-se de um movimento 
substitutivo e não organizador do “povo”. Não obstante, têm eles, na década 
de vinte, uma espécie de reconhecimento de sua escassa preparação para 
assumir as tarefas de elite dirigente e procuram em figuras civis 
conservadoras (o conselheiro Antônio Prado, o ex-Presidente Venceslau 
Brás) os quadros políticos de substituição20. 

 

 

A Constituição de 1934 marcou o início da transição. A mentalidade da 

Assembleia Constituinte, em relação ao problema dos partidos, pode ser definida da 

seguinte maneira: desgosto pela política dos governadores e do oficialismo partidário; 

incapacidade para formar doutrinariamente e muito mais para atingir legalmente a 

necessidade dos partidos nacionais. 

 

Ficou, assim, a Constituinte de 1934 no terreno preliminar de críticas ao 

existente, sem, entretanto, reformar o que criticava. Por isso mesmo, o que realizou, 

no texto do direito positivo, não foi muito. 

 

Manteve os partidos estaduais, mas confirmou o sistema proporcional e a 

Justiça Eleitoral, duas conquistas memoráveis, preparatórias da organização 

partidária do futuro. Por outro lado, adotou o hibridismo da representação profissional 

dentro das Assembleias eleitas por sufrágio universal, traço tipicamente fascista, que 

importava a criação de uma grande bancada apartidária, a qual funcionava, dentro 

das Assembleias, como uma espécie de instrumento permanente dos Governos 

contra a livre ação dos partidos. 

 
 
 
 

 

20 FAUSTO, Boris. A revolução de 1930. 12a. ed. [S.l.]: Brasiliense, 1989.p. 57. 
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Como se vê, na Constituição de 1934, os partidos não se apresentam ainda 

reconhecidos como entidades definidas. Aparecem sob o aspecto preliminar, informe 

juridicamente, de correntes de opinião. 

 

Afonso Arinos de Melo Franco21 diz que: 

 

 
Na feição mais elementar externa, o fascismo oferece pontos de contato com 
as mais velhas tiranias históricas. Culto do chefe, esmagamento das 
oposições, aparato litúrgico do poder, tendências para as realizações 
vistosas, militarismo: eis o que vemos na longa sucessão de ditaduras do 
Império Romano ao Império francês. Mas a análise do fascismo indica o 
surgimento de elementos modernos na formação do século XX. Os de 
natureza econômica têm sido estudados pelos competentes. 
Superpopulação, exiguidade territorial, carência de matérias primas, alta 
industrialização, eis uma base econômica comum a Itália, Alemanha e Japão. 
Mas não é este o aspecto que aqui temos em vista, senão o jurídico-político. 
E sem dúvida, desde que observado com esta intenção, o processo fascista 
se apresenta como exprimindo a impotência progressiva do regime 
multipartidário para a solução dos problemas sociais e econômicos criados 
pela primeira Guerra Mundial e a vitória desta contradição que é o “partido 
único”. Partido único é, com efeito, uma contradição. Partido é fração, é parte. 
E parte não é o todo. Partido totalitário é um absurdo, a começar pelo nome. 
O certo, porém, é que esta questão de luta contra os partidos e da criação do 
partido único apresenta capital interesse na formação do fascismo. 

 

 

O problema da desmoralização crescente do parlamentarismo multipartidário 

europeu se apresentou, na doutrina política pré-fascista, a princípio sob a forma de 

combate aos partidos em geral e da procura de novo mecanismo que os viesse 

substituir na luta da conquista do poder pela classe operária. 

 

Um dos teóricos mais abalizados da doutrina fascista, Balbino Giuliano, 

demora-se em demonstrar como o fascismo estabeleceu a fusão realista entre as 

ideias de Marx e de Sorel. Seu arrazoado a este respeito, bastante vago, não nos atrai 

muito. O que nos interessa é o testemunho sobre a “importância grandíssima que 

assumiu na Itália o pensamento soreliano”, quando se formava a primeira geração 

fascista, e as referências diretas por ele feitas a Mussolini. 

 

A vitória do fascismo no mundo coincide com o progresso da revolução de 1930 

no Brasil. Paradoxalmente, entretanto, o Governo Provisório se inclinava para as 

 
 
 
 
 

 

21 FRANCO, op. cit., 1980. p. 68. 
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fórmulas democráticas, com a Constituição de 1934, quando o fascismo europeu, com 

Hitler no poder, se tinha consolidado de maneira desconhecida até então. 

 

Boris Fausto ensina que: 
 

 
A principal marca distintiva do governo Vargas no plano institucional, desde 
os seus primeiros tempos, foi a centralização do poder. A crença nas virtudes 
de um Executivo forte vinha da ideologia positivista, na versão do PRR, que 
Getúlio absorvera com convicção. E se reforçava com as necessidades 
impostas pela conjuntura. Chefe do governo provisório, Getúlio dissolveu o 
Congresso e os legislativos estaduais e municipais. Todos os antigos 
presidentes – que mais adiante passariam a ser denominados governadores 
– foram substituídos por interventores federais, `a exceção do recém-eleito 
governador de Minas, Olegário Maciel, que aliás faleceu no exercício do 
cargo, em 1933. 

 

No aspecto ideológico, muito cedo Getúlio fez questão de acentuar o caráter 
nacionalista dos novos tempos. Entre as muitas afirmações, destaca-se o 
discurso que pronunciou em Belo Horizonte em 23 de fevereiro de 1931, em 
banquete que lhe foi oferecido pelo governador do estado. O local era 
estratégico, e o propósito também, pois o objetivo de ampliar a siderurgia e 
uma indústria do aço era um sonho acalentado por alguns políticos mineiros 
e principalmente pela cúpula militar. No discurso, Getúlio defendeu a 
necessidade de ser nacionalizada a exploração de riquezas naturais do 
Brasil, citando as jazidas de minério de ferro e o aproveitamento das quedas- 
d’água como fonte geradora de energia, assim como a exploração das 
estradas de ferro. Suas razões combinavam motivações econômicas e 
estratégicas, com maior ênfase nas últimas. O ferro serviria para forjar a 
aparelhagem dos transportes e a nossa defesa; a energia “nos ilumina e 
alimenta as indústrias de paz e de guerra”; as redes ferroviárias “escoam a 
produção e movimentam, em casos extremos, os nossos exércitos”, tudo 
abrangendo “o amplo e complexo problema da defesa nacional.22. 

 

 

Nascia, assim, a Constituição de 1934 sob má estrela. O antiparlamentarismo 

crescia ameaçadoramente em alguns dos mais cultos países do mundo e tudo 

indicava que em breve passaria a dogma e a norma de conduta. 

 

Cumpre informar que o tenentismo foi um movimento social de caráter 

politico-militar que aconteceu no Brasil nas décadas de 1920 e 1930, período 

conhecido como República das Oligarquias. Contou, principalmente, com a 

participação de jovens tenentes do exército. 

 

Ademais, este movimento contestava a ação política e social dos governos 

representantes das oligarquias cafeeiras (coronelismo). Por detrás dessas revoltas, 

os tenentes defendiam reformas políticas e sociais e; principalmente combatiam a 

corrupção. 

 

22 FAUSTO, Boris. Perfis brasileiros: Getúlio Vargas. [S.l.]: Companhia das Letras. 2006. p. 46-7. 
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Cláudio Lembo ensina sobre o “Tenentismo”: 
 

 
O Tenentismo é um movimento político complexo. As forças que o formaram 
eram extremamente heterogêneas, mas seu núcleo central era formado por 
militares que haviam participado de movimentos revolucionários em várias 
épocas (1915, 1920, 1922, 1924, 1927 e 1930). O ideário desses militares 
era reformista e, por isso, se colocavam diametralmente contra as práticas 
dominantes das oligarquias rurais. Os tenentes tinham traços nacionalistas e 
desejavam a industrialização do país. Eram dúbios quanto aos direitos da 
pessoa. Por vezes, tais direitos eram enfatizados. Em outras ocasiões, 
pregavam uma ditadura para regenerar a sociedade. A partir de determinado 
momento, rompe-se a frágil unidade de pensamento e há uma divisão precisa 
entre duas correntes ideológicas: o comunismo e o fascismo. Dessas 
correntes participaram figuras que, no decorrer da história futura, alteraram 
posições, indicando a pouca consistência que as visões políticas individuais 
possuem em nossa sociedade. Muitas vezes, comunistas trocaram posições 
com integralistas e estes com aqueles, configurando um louco caleidoscópio 
onde as figuras giravam sem qualquer preocupação com a coerência. O pior: 
eram festejadas. Com o rompimento da unidade do movimento tenentista, 
surgem figuras civis, com ligações militares, que tomam os espaços políticos; 
entres estas, se consagrava a de Getúlio Vargas (1930-1945 e 1951-1954), 
que, após suicídio, tornou-se um mito. A eleição de Júlio Prestes para 
Presidente da República (março/1930), candidato das oligarquias do café, 
como sucessor de Washington Luís (1926-1930), mais acontecimentos no 
nordeste, onde João Pessoa, governador da Paraíba, foi assassinado por um 
adversário político, conduziram a eclosão da Revolução de 1930 e, com esta, 
mais um golpe de estado ocorreria no Brasil23. 

 

 

Apesar disto veio a Constituinte, antes de amadurecer o processo totalitário. A 

razão mais forte para este desvio foi a revolução constitucionalista de 1932. 

 

No fundo, esta revolução foi um retorno violento da mentalidade política dos 

grandes Estados. São Paulo o maior Estado, o mais forte governo, levara ao auge, 

em 1930, a projeção do estadual sobre o nacional. 

 

Thomas Skidmore ensina que: 
 

 
A mudança de liderança política, resultante da ascensão de Vargas à 
presidência, tornou-se conhecida como a Revolução de 30. Os 
acontecimentos posteriores confirmaram a precisão da denominação, pelo 
menos na esfera política. Na década e meia depois de Vargas ter assumido 
o poder, praticamente todas as características do sistema político e da 
estrutura administrativa foram objeto do zêlo reformista. Muitas dessas 
mudanças permaneceram ficções jurídicas, em bom número suficientemente 
consolidadas em 1945, a ponto de ter transformado irrevogavelmente o 
mundo do governo e da política, que havia produzido os promotores da 
Revolução de 1930 

 
 

 

23 LEMBO, op. cit., 2007. p. 110-111. 
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Vista da perspectiva de novembro de 1930, a revolução pode ter parecido 
apenas mais um capítulo na história das lutas entre as elites em lenta 
transformação, que dominaram a política do Brasil desde a independência, 
em 1822. Em certo sentido, essa interpretação é correta. A estrutura social e 
as forças políticas do Brasil não sofreram mudança da noite para o dia. O 
país permanecia esmagadoramente agrícola (mais de 70 por cento dos 
trabalhadores estavam na agricultura, em 1920). 

 

Havia dois fatores, entretanto, que distinguiam os acontecimentos de 1930 
de todas as lutas precedentes pelo poder, na história da República. Em 
primeiro lugar, a Revolução de 30 pôs fim à estrutura republicana criada na 
década de 1890. 

 

Os revolucionários arrombaram uma porta aberta, evidenciou-se mais tarde, 
de vez que a República Velha desabou de repente sob o peso de suas 
dissensões internas e da pressão de uma crise econômica em escala 
mundial. Em segundo lugar, havia uma concordância disseminada, antes de 
1930, quanto à necessidade urgente de uma revisão básica no sistema 
político. A magnitude desse descontentamento com o sistema vigente e a 
natureza exata dos remédios propostos variavam enormemente numa 
coalizão de malhas frouxas contra a liderança situacionista da República 
Velha. Alguns dentre os revolucionários almejavam pouco mais do que 
mudanças constitucionais no mais exato sentido jurídico. Outros estavam 
preparados para lutar por planos ambiciosos de modificações econômicas e 
sociais, abrangendo a reorganização nacional, em larga escala. O que os 
irmanava era uma vontade de experimentar novas formas políticas, numa 
tentativa desesperada de aligar o arcaico. O esforço resultou em sete anos 
de agitada improvisação, incluindo uma revolta regionalista em São Paulo, 
uma nova Constituição, um movimento de frente popular, um movimento 
fascista e uma tentativa de golpe comunista. Em 1937, um Brasil exausto 
terminou sua experimentação política e iniciou oito anos de regime autoritário 
sob o Estado Novo 

 
O homem que presidiu a era inteira de 1930 a 1945 foi Getúlio Vargas. Havia 
pouco no passado de Vargas, antes de 1930, a sugerir que ele estava para 
se tornar a figura dominante da política brasileira durante os vinte e cinco 
anos seguintes. Baixo, cheio de corpo, fumante inveterado de charutos, 
parecia possuído por uma paixão que mal se distinguia da de outros membros 
da elite política durante a República Velha. Nascera em 1883, de uma rica 
família de estancieiros, no Rio Grande do Sul, perto da fronteira com a 
Argentina, onde ainda permanece viva a tradição de guerra fronteiriça. 
Primeiramente, Vargas embarcou na carreira militar, mas depois de um breve 
estágio como cadete passou a estudar Direito, o treinamento preferido dos 
políticos brasileiros. Depois de uma breve carreira como advogado no Rio 
Grande do sul, entrou para a política estadual e em seguida elegeu-se 
deputado federal, em 1924. Subiu rapidamente no mundo político do Rio de 
Janeiro, ocupando o Ministério da Fazenda no governo de Washington Luís, 
em 1926. O Rio Grande do Sul tinha sido “contemplado” com o Ministério da 
Fazenda no governo de Washington Luís, em 1926.24. 

 

 

Claramente, nota-se que essa fase de transição foi extremamente importante 

para o país. Tratava-se de um período muito duro, em que direitos e garantias 

fundamentais eram violados. A causa de São Paulo, no entanto, encontrou eco e apoio 

em todo o Brasil. E a ditadura teve de ceder, entrando na rota da legitimidade política. 

 

24 SKIDMORE, Thomas. Brasil: de Getúlio a Castelo. 13. ed. [S.l.]: Paz e Terra, 2013. p.26-7. 
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Desde o início era, porém, evidente a má vontade com que o fazia: 1937 estava no 

bojo de 1934. 

 

Quando se aproximaram as novas eleições, o fascismo internacional se achava 

mais forte do que nunca. Em novembro de 1937, a capitulação de Munich estava à 

vista. 

 

Paulo de Figueiredo ensina que: 
 

 
Temos hoje um Estado Novo – novo, realmente, em suas formas, em sua 
estrutura, em seus fins. Um Estado que, fora do liberalismo caduco, visa a 
objetivos certos, através de métodos de governo definidos; mas que, também, 
longe de certos tipos de Estado modernos, não quer de modo algum a 
estatização do homem, a subordinação da pessoa humana a fins meramente 
políticos. 

 

Muito pelo contrário. Os fins do Estado Novo são fins de humanização. O 
atual regime político do Brasil busca a humanização do Estado. O Estado 
Brasileiro existe para o homem – objeto último de suas cogitações. Ele é um 
meio de organização nacional, é a expressão jurídica e política de um povo 
que, finalmente, se encontrou a si próprio. 
O Estado Novo brasileiro existe como expressão objetiva de uma filosofia. 
Não de uma filosofia bizantina, acadêmica, formalística; porém de uma 
filosofia sadia e construtora, que é vida; de uma filosofia de caminhos certos, 
de rumos definidos. 

 
Filosofia integral, compreendendo a multiplicidade das manifestações vitais 
de uma nação, a filosofia que nasceu o Estado Novo – e que o integra e dirige 
– é toda uma concepção ousada, mas firme, substanciosa e profunda, de um 
povo que se descobriu, que afinal se compreendeu a sai mesmo e que 
caminha agora, metódica e seguramente, para um fim pré-estabelecido. 

 
As raízes dessa filosofia estão na nossa história. A compreensão do Brasil, a 
explicação de sua vida, a procura de sua alma, a determinação do seu destino 
– eis os fundamentos da filosofia que orienta o Estado Novo25. 

 

 

O golpe de Estado de 10 de novembro era, por suas origens e seus fins, 

incompatível com os partidos políticos. A imprensa dirigida, a propaganda oficial do 

rádio, as opiniões ortodoxas dos magnatas do Estado Novo manifestavam-se 

unanimes em atribuir as disputas partidárias uma porção de relevo nas desgraças 

nacionais. 

 

Afonso Arinos de Melo Franco26 diz que: 
 
 
 

25 FIGUEIREDO, Paulo de. Aspectos ideológicos do Estado Novo. Brasília: Centro Gráfico – Senado 
Federal, 1984.p.17-18. 
26 FRANCO, op. cit., 1980. p. 74. 
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Não é de estranhar, portanto, que o decreto-lei n° 37, de 2 de Dezembro de 
1937, tenha dissolvido os partidos políticos. Chegados a este ponto, devemos 
nos deter um pouco, para considerar o partido integralista, corrente brasileira 
do fascismo mundial. Este partido, fundado por um escritor de certo sucesso, 
Plínio Salgado, acompanhado de uma equipe de intelectuais de valor 
bastante desigual, estava desde algum tempo se expandindo por todo o país. 
Era, sem dúvida, um partido nacional, o único legalmente reconhecido no 
regime de 1934, visto que se tinha, como veremos, recusado registro ao 
partido Comunista. 

 

 

Antes e depois da revolução de 1930, as forças políticas internas da República 

se tinham mostrado desinteressadas da formação de partidos nacionais e, até mesmo, 

incapazes para isto. E assim continuavam. 

 

O partido Integralista, tanto quanto o partido Comunista, que adiante 

estudaremos, eram visivelmente organizações superestaduais. Como explicar o 

fenômeno? 

 

A explicação nos parece simples. É que, tanto um como outro (por mais 

nacionalistas e até jacobinos que se proclamassem nos seus programas), não 

correspondiam ao desenvolvimento normal das forças da nossa política interna. E não 

passavam de mera expressão reflexa das duas grandes correntes ideológicas que se 

chocavam no cenário mundial: o comunismo e o fascismo. 

 

No Brasil, contudo, o fascismo se coloriu com as fortes tintas do caudilhismo 

americano. A origem e a formação cultural do ditador gaúcho o impeliram, aliás, na 

linha caudilhista. E quem diz caudilhismo diz militarismo. As classes armadas, o 

exército principalmente, eis o partido político que sustentou o caudilhismo semi- 

fascista do Brasil. 

 

Cláudio Lembo ensina que: 
 

 
A Carta de 10 de novembro de 1937 é documento outorgado – o segundo do 
constitucionalismo brasileiro, pois antes se dera a outorga da Constituição do 
Império – que jamais conheceu legitimidade popular. O plebiscito previsto na 
Carta (art.187) nunca mereceu convocação, tornando-se o documento, 
segundo seu autor, Francisco Campos, suporte de um mero governo de fato, 
a ditatura de Vargas 1937-1945). É a Carta de 1937 acoimada de fascista. 
Há razões para essa afirmativa. O Chefe de Estado era o único titular do 
poder constituinte, preservando-o para si, sem qualquer concessão à 
legitimidade popular. Em histórica entrevista concedida ao Correio da 
Manhã do Rio de Janeiro, em 3 de março de 1945, após romper com Getúlio 
Vargas, o autor da Carta de 1937, sem qualquer pudor, em pleno processo 
de redemocratização, após a Segunda Guerra mundial, afirma: [...] o 
poder 
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constituinte, ao invés de residir no povo, reside no chefe de Estado. Ora, essa 
tese é o fundamento do regime totalitário e o primeiro postulado desse regime 
27. 

 

 

Claro é que, em tais condições, não poderia medrar entre nós uma organização 

partidária, nos moldes das que concentravam o poder político em países como a 

Alemanha e a Itália. 

 

As condições peculiares da vida americana impediram, destarte, uma 

implantação mais fiel do fascismo, através de partido único, que o regime de 1937 não 

chegou a conhecer. 

 

Se não conseguiu estabelecer o partido único, o Estado Novo, entretanto, não 

se esqueceu de suprimir todos os outros. Um dos seus primeiros atos foi, já o vimos, 

o decreto-lei número 37, de 2 de dezembro de 1937, que dissolveu compulsoriamente 

os partidos brasileiros cominando penas severas para os seus transgressores. Este 

decreto só veio a ser revogado pelo número 7.586, de 28 de maio de 1945, já no 

período final da ditadura. 

 

Boris Fausto ensina que: 
 

 
A Carta de 1937 estabeleceu um imbróglio nos dispositivos sobre o Poder 
Legislativo, estatuindo que ele seria exercido pelo Parlamento Nacional – 
Câmara dos Deputados e Conselho Federal -, cujos membros deveriam ser 
eleitos por voto indireto, contando ainda com a colaboração do Conselho de 
Economia Nacional e do presidente da República. O Conselho de Economia 
seria um típico órgão corporativo, composto de representantes dos vários 
ramos da produção nacional, designados dentre pessoas qualificadas por sua 
competência especial, pelas associações profissionais ou sindicatos, 
reconhecidos por lei, garantida a igualdade de representação entre 
empregadores e empregados. Ocorre, porém, que nem o Parlamento 
Nacional, nem o Conselho de Economia tiveram existência a não ser no 
papel. 

 

 

Importante constatar, inicialmente que, no Brasil, muito embora houvesse a 

existência histórica de grupos políticos mais popularmente conhecidos e chamados 

de Conservadores e Liberais durante o Segundo Império e de alguns outros 

denominados Partidos, como, por exemplo, o Partido Liberal Paulista ou o Partido 

Liberal Rio-Grandense durante a Primeira República, os partidos políticos, tais como 

 

 

27 LEMBO, op. cit., 2007. p.125-6. 
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conhecidos e constituídos atualmente, só vieram a surgir na década de 1930, 

especialmente após a frustrada Revolução Constitucionalista de 1932. 

 

A Revolução Constitucionalista de 1932 teve bases embrionárias com a 

Revolução de 1930, verdadeiro golpe de Estado que culminou com Getúlio Vargas ao 

poder. Esse golpe de Getúlio aumentou em demasia a insatisfação que já permeava 

no estado de São Paulo. O então Presidente Getúlio Vargas concentrou poder, fechou 

o Congresso Nacional, anulou a Constituição de 1891 e depôs governadores de 

diversos estados, passando a nomear interventores. Obviamente, tais medidas 

desagradam profundamente as elites paulistas tradicionais. 

 

Getúlio Vargas foi nomeado chefe do "Governo Provisório" e deu fim, de uma 

vez por todas, à supremacia política de São Paulo e Minas Gerias no governo federal. 

Muitas foram as ações de Vargas, porém, podemos destacar como as mais 

importantes a anistia aos chamados rebeldes das revoluções de 1922 e 1924 

(tenentistas), a modificação do sistema eleitoral, bem como a criação do Ministério do 

Trabalho, dentre outras. 

 

Apesar dessas medidas que aparentemente eram de bases democráticas, 

Getúlio tomou posse instalando no Brasil uma verdadeira ditadura. Como foi dito 

acima, de imediato, suspendeu a Constituição e nomeou interventores, em todos os 

estados, com exceção de Minas Gerais, o que reforçou ainda mais o conflito com São 

Paulo; dissolveu o congresso nacional, os congressos estaduais (câmaras e senados 

estaduais) e as câmaras municipais. 

 

Boris Fausto ensina que: 
 

 
Getúlio foi o único civil a chefiar no Brasil um regime ditatorial, embora as 
Forças Armadas e em particular o Exército tivessem papel decisivo na sua 
sustentação. Até que a conjuntura dos anos 1944-45 levasse a cúpula militar 
à deposição do presidente, este foi muito cioso de seu poder. Atendeu parte 
das seguidas reivindicações militares, sobretudo referentes ao 
reequipamento do Exército, mas muitas vezes recusou-se, em nome da 
austeridade financeira. Nas decisões vitais de política externa, sofreu também 
contínuas pressões dos setores neutralistas ou germanófilos, mas quando 
resolveu alinhar-se com as nações democráticas, enquadrou o general Dutra 
e muitos integralistas que ocupavam cargos no governo. Entretanto, houve 
momentos em que a sensação de perseguido, de vítima de conspirações veio 
juntar-se a outra, excepcional: a de sentir-se refém dos militares. Veja-se, por 
exemplo, esta anotação no diário, de 29 de maio de 1939, escrita em tons 
dramáticos: Estou à mercê do Exército, sem força que o controle, e sem 
autoridade  pessoal  e  efetiva  sobre  ele.  Estou  só  e  calado  para não 
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demonstrar apreensão. As próprias pessoas de minha família passeando, na 
maior despreocupação. O inimigo esparso e difuso procura diluir as 
resistências. Veremos o que está para acontecer 28. 

 

 

Como já destacado, no estado de São Paulo era grande a insatisfação com o 

governo provisório de Vargas. Os paulistas ambicionavam a convocação de eleições, 

todavia, mais dois anos se passaram e o governo provisório se conservava e se 

fortalecia. Os fazendeiros paulistas, que tinham perdido o poder após a revolução de 

1930 – lembrar que até então havia no país a chamada República do Café com Leite29
 

-, eram os mais insatisfeitos e encabeçaram uma forte oposição ao governo Vargas. 

Houve ainda grande participação de estudantes universitários, comerciários e 

profissionais liberais. 

 

Devido essa insatisfação e sensação de perda de poder, os paulistas passaram 

a exigir bruscamente do governo provisório, Getúlio Vargas, a elaboração de uma 

nova Constituição e a convocação de eleições para presidentes. Na mesma 

reivindicação, os paulistas exigiam também a saída do interventor pernambucano 

João Alberto e a nomeação de um interventor paulista. 

 

Frise-se, ainda, que os paulistas também criticavam muito a forma autoritária 

com que Vargas vinha conduzindo a política do país. Pleiteavam real democracia e 

maior participação na vida política do Brasil, motivo pelo qual exigiam a elaboração 

de uma nova Constituição. 

 

Getúlio Vargas não atendeu as reivindicações dos paulistas, em maio de 1932 

começaram a eclodir no país uma série de manifestações de rua contrárias ao governo 

provisório. E, foi justamente, em uma destas manifestações, que devido à forte 

reprimenda policial, se deu a morte de quatro estudantes - Martins, Miragaia, Dráusio 

e Camargo. As iniciais dos nomes destes estudantes (MMDC) transformou-se no 

símbolo desta revolução; embora houvesse essa reunião de forças e ideais opositores 

ao governo provisório, também passava a se formar grupos aliados a Getúlio, dentre 

 
 
 

28 FAUSTO, op. cit., 2006. p.89-90. 
29 Política ou República do Café com Leite nada mais é do que o arranjo político que vigorou no período 
da Primeira República - mais conhecida pelo nome de República Velha -, envolvendo as oligarquias de 
São Paulo e Minas Gerais e o governo central no sentido de controlar o processo sucessório, com o 
fito de somente políticos desses dois estados fossem eleitos à presidência de modo alternado. Assim, 
ora o chefe de estado sairia do meio político paulista, ora do mineiro. 

http://www.infoescola.com/historia-do-brasil/republica-velha/
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eles cumpre destacar a figura dos Tenentistas, constituídos não apenas por militares, 

bem como de civis que agiam sob sua liderança. 

 

Oportuno destacar a figura dos Tenentistas – ao quais já foram citados quando 

falamos da anistia promovida por Vargas -, movimento formado na década de 1920, 

em regra por militares de baixa e média patente. Vale lembrar que os tenentistas foram 

um dos primeiros a questionar a Republica do Café com Leite, sendo que, mesmo 

sem defender uma causa ideológica específica, propunham mudanças no sistema 

eleitoral e na educação pública da República Velha, bem como carregavam a bandeira 

da democracia. Por este motivo, muitos deles sofreram grandes retaliações e alguns, 

inclusive tendo sido exilados. A primeira ação deste tipo dos Tenentes aconteceu em 

1922 no evento conhecido como Revolta dos 18 do Forte de Copacabana, em 1924 

veio a Comuna de Manaus e a Revolução de 1924. Ao mesmo tempo teve início o 

evento mais duradouro e que percorreu grande território no Brasil, a Coluna Prestes. 

 

Observe-se que muito embora o Tenentismo não possa ser encarado como um 

movimento que tenha gerado efeitos imediatos no Brasil pode e deve ser 

compreendido como um fator importante dentre os acontecimentos ocorridos na 

década de 1920. Ademais, o Tenentismo foi importante para abalar a estrutura política 

das oligarquias, bem como mudar significativamente a ordem política do país em 

1930. 

 

Em 1929 o Tenentismo passou a integrar a Aliança Liberal, tendo sido 

fundamental para que Getúlio Vargas assumisse o poder em 1930, bem como para o 

fim da Revolução de 1932, com vitória do governo de Vargas.30
 

 

Boris Fausto ensina que: 
 

 
O tenentismo desta fase pode ser definido, em linhas gerais, como um 
movimento política e ideologicamente difuso, de características 
predominantemente militares, onde as tendências reformistas autoritárias 
aparecem em embrião. As explosões de rebeldia + da revolta do Forte de 
Copacabana á Coluna Prestes – ganham gradativa importância e 
consistência, tendo no Rio Grande do Sul uma irradiação popular maior do 
que em outras regiões. Elas se iniciam, em regra, como o caráter de tentativa 
de insurrecional independente dos setores civis e embora este quadro pouco 

 
 

30 O Tenentismo se manteve presente na política e passa por uma cisão em 1937 quando um grupo 
decide seguir Luís Carlos Prestes e outro rompe com o presidente Getúlio Vargas e passa a exercer a 
oposição. 

http://www.infoescola.com/historia-do-brasil/republica-velha/
http://www.infoescola.com/historia/revolta-de-1924/
http://www.infoescola.com/historia/coluna-prestes/


42 
 

 
 
 

a pouco se modifique, até se chegar ao acordo nacional com as oligarquias 
dissidentes na Revolução de 1930, o desencontro de caminhos permanece. 
Na base da pequena vinculação com os meios civis, está um dos traços 
essenciais da ideologia tenentista: os “tenentes” se identificam como 
responsáveis pela salvação nacional, guardiães da pureza das instituições 
republicanas, em nome do povo inerme. Trata-se de um movimento 
substitutivo e não organizador do “povo”. Não obstante, têm eles, na década 
de vinte, uma espécie de reconhecimento de sua escassa preparação para 
assumir as tarefas da elite dirigente e procuram em figuras civis 
conservadoras (o conselheiro Antônio Prado, o ex-Presidente Venceslau 
Brás) os quadros políticos de substituição. 

 
No âmbito limitado da revolta do Forte de Copacabana, estão presentes, em 
toda sua extensão, o isolamento, a desconfiança para com os civis e, ao 
mesmo tempo, a consciência da impossibilidade de entregar o poder a um 
nome saído das próprias fileiras tenentistas, que se revela nas articulações 
como o conselheiro Antônio Prado 31. 

 

 

Atualmente, o dia nove de julho que marca o início da Revolução de 1932, é 

compreendido como a data cívica mais importante do estado de São Paulo, sendo, 

inclusive feriado estadual. 

 

Boris Fausto ensina que: 
 

 
O ascenso do movimento tenentista aos postos governamentais, após a 
Revolução de 1930, coloca a possibilidade de ocorrer um tipo específico de 
“representação” de classe, cuja analogia histórica mais imediata se encontra 
nas relações entre o pequeno camponês e Luís Bonaparte, analisadas por 
Marx no “18 Brumário 32. 

 

 

Vargas saiu vencedor da Revolução de 1932, todavia, após seu término e 

mediante o contexto histórico e popular da época, houve o início do processo de 

democratização. 

 

Ainda no contexto pós-revolução de 1932, Vargas se reconcilia com São Paulo, 

e depois de várias negociações políticas, nomeia um paulista civil para interventor em 

São Paulo, chamado Armando de Sales Oliveira. E, em 1938, Getúlio Vargas participa 

pessoalmente da cerimônia de inauguração da Avenida 9 de Julho em São Paulo.33
 

 

Boris Fausto aponta que: 
 
 
 
 
 

31 FAUSTO, op. cit., 1989.p. 57-8. 
32 FAUSTO, op. cit., 1989. p. 70. 
33 MESQUITA FILHO, Júlio de. Memórias de um revolucionário. São Paulo: SCP, 1956. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Armando_de_Sales_Oliveira
https://pt.wikipedia.org/wiki/1938
https://pt.wikipedia.org/wiki/Avenida_9_de_Julho
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A revolução de 1932 uniu diferentes setores sociais, da cafeicultura à classe 
média, passando pelos industriais. A luta pela constitucionalização do país, 
os temas da autonomia, da superioridade de São Paulo –“essa locomotiva 
que carregava vinte vagões vazios” – eletrizaram a população. O rádio – 
utilizado pela primeira vez em larga escala no país -, a imprensa, os oradores 
inflamados contribuíram para avolumar o ódio contra Getúlio, o execrável 
“Gegê”, ditador que pisoteara São Paulo com as botas militares e traíra os 
ideais democráticos. 

 

 

Em 1933 foram realizadas eleições para a Assembleia Nacional Constituinte. 

Convém consignar que devido à criação da Justiça Eleitoral, as fraudes eleitorais 

deixaram de ser rotineiras nas eleições brasileiras.34 Foi o início de consolidação do 

que hoje está descrito no artigo 1º da Constituição Federal de 1988, principalmente 

no que consta expresso no parágrafo único do referido dispositivo constitucional. 35
 

 

Boris Fausto ensina que: 
 

 
A “guerra paulista“ produziu efeitos contraditórios. De um lado, demonstrou 
ao governo Vargas e a Getúlio em particular que, apesar da vitória, era 
preciso cooptar pelo menos uma parte da elite paulista, e não a confrontar 
abertamente. De outro, tornou claro para os derrotados que Getúlio não 
poderia ser derrubado e que o melhor a fazer era preparar-se para reduzir 
sua influência, com uma bancada coesa na Assembleia Constituinte que seria 
eleita em maio de 1933. 

 
Os efeitos contraditórios não param aí, e pelo menos dois outros podem ser 
lembrados. Em São Paulo, na esteira da revolução de 1932, criou-se um 
fosso entre Getúlio, de um lado, e a classe média e setores da elite, de outro. 
O entusiasmo com que o candidato da Aliança Liberal fora recebido em São 
Paulo em pouco mais de dois anos convertera-se num profundo 
ressentimento, que iria perdurar por muito tempo entre as velhas famílias 
paulistas. 

 

A revolução paulista deu também a Getúlio a oportunidade de livrar-se de 
figuras de cúpula militar, em especial jovens generais-de-brigada nomeados 
pelo antigo governo e que não lhe eram fiéis. O expurgo, o controle das 
revoltas de inferiores, a perda da autonomia do movimento tenentista, com 
muitos de seus integrantes subordinando-se ao governo, foram fatores que 
contribuíram para que o Exército superasse um quadro de desorganização e 
de  quebra  de  hierarquia.  As  Forças  Armadas,  em  primeiríssimo  lugar o 

 
 
 
 

34 OSÓRIO, Manoel. A Guerra de São Paulo, 1932: esboço crítico do maior movimento armado no 

Brasil. 2a. ed. São Paulo: Americana, 1932. P. 192. 
35 Artigo 1º da Constituição Federal de 05/10/1988: A República Federativa do Brasil, formada pela 
união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático 
de Direito e tem como fundamentos: I - a soberania; II - a cidadania; III - a dignidade da pessoa humana; 
IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; V - o pluralismo político. Parágrafo único. Todo 
o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos 
desta Constituição. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/1933
https://pt.wikipedia.org/wiki/Assembleia_Nacional_Constituinte
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Exército, passaram a ser um dos principais pilares de sustentação do 
governo, sobretudo quando este tomou feições abertamente autoritárias 36. 

 

 

Getúlio Vargas dá início ao processo de reconstitucionalização do país, levando 

à promulgação da Constituição brasileira de 1934. 

 

Em rápidas pinceladas, vejamos o que significou o advento da Constituição 

Federal de 1934, a qual substituiu a Carta Magna de 1891. Vejamos: 

 

Pois bem, o escopo da supramencionada Constituição Federal de 193437 era o 

de melhorar as condições de vida da grande maioria dos brasileiros. Para tanto, foram 

criadas diversas leis, havendo bases constitucionais no setor da educação, trabalho, 

saúde e cultura. Além disso, ampliou-se o direito de cidadania dos brasileiros, 

possibilitando a grande fatia da população, que até então era marginalizada do 

processo político do Brasil, a participar do processo eleitoral. As mulheres, por 

exemplo, obtiveram seu direito à voto assegurado constitucionalmente, com a 

referida Constituição, muito embora tal direito já estivesse assegurado em normas 

infraconstitucionais desde 1932; apesar da pressão para uma nova Constituição, da 

 

36 FAUSTO, op. cit., 2006. p. 64-5. 
37 Principais características da Constituição Federal de 1934: 1- o Brasil continuava sendo uma 
república dentro dos princípios federativos, ainda que o grau de autonomia dos estados fosse 
reduzido; 2 – A dissociação dos poderes, com independência do executivo, legislativo e judiciário; além 
da eleição direta de todos os membros dos dois primeiros. O Código eleitoral formulado para a eleição 
da Constituinte foi incorporado à Constituição; 3 – A criação do Tribunal do Trabalho e respectiva 
legislação trabalhista, incluindo o direito à liberdade de organização sindical; 4- A possibilidade de 
nacionalizar empresas estrangeiras e de determinar o monopólio estatal sobre determinadas 
indústrias; 5- As disposições transitórias estabelecendo que o primeiro presidente da República fosse 
eleito pelo voto indireto da Assembleia Constituinte. 6- O direito de todos à educação, com a 
determinação de que esta desenvolvesse a consciência da solidariedade humana; 7- A obrigatoriedade 
e gratuidade do ensino primário, inclusive para os adultos, e intenção à gratuidade do ensino imediato 
ao primário; 8- O ensino religioso facultativo, respeitando a crença do aluno; 9- segurança de que a lei 
não prejudicaria o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada; 10- o princípio da igualdade 
perante a lei, instituindo que não haveria privilégios, nem distinções, por motivo de nascimento, sexo, 
raça, profissão própria ou dos pais, riqueza, classe social, crença religiosa ou ideias políticas; 11- A 
aquisição de personalidade jurídica, pelas associações religiosas, e introduziu a assistência religiosa 
facultativa nos estabelecimentos oficiais; 12- A obrigatoriedade de comunicação imediata de qualquer 
prisão ou detenção ao juiz competente para que a relaxasse e, se ilegal. requerer a responsabilidade 
da autoridade co-autora; 13- O habeas-corpus, para proteção da liberdade pessoal, e estabeleceu o 
mandado de segurança, para defesa do direito, certo e incontestável, ameaçado ou violado por ato 
inconstitucional ou ilegal de qualquer autoridade; 14- A proibição da pena de caráter perpétuo; 15- O 
impedimento da prisão por dívidas, multas ou custas; 16- A extradição de estrangeiro por crime político 
ou de opinião e, em qualquer caso, a de brasileiros; 17- A assistência judiciária para os desprovidos 
financeiramente; 18- A proibição de diferença de salário para um mesmo trabalho, por motivo de idade, 
sexo, nacionalidade ou estado civil; 19- Receber um salário mínimo capaz de satisfazer à necessidades 
normais do trabalhador; 20- A limitação do trabalho a oito horas diárias, só prorrogáveis nos casos 
previstos pela lei; 21- A proibição de trabalho a menores de 14 anos, de trabalho noturno a menores 
de 16 anos e em indústrias insalubres a menores de 18 anos e a mulheres; dentre outros direitos e 
deveres. 
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Revolução Constitucionalista de 1932 e de outros fatores que iam de encontro com a 

política de Vargas, vale mencionar que, no dia seguinte à promulgação do novo Texto 

Constitucional, Getúlio Vargas foi eleito presidente do Brasil. Saliente-se que Vargas 

foi eleito indiretamente pela Assembleia Constituinte. 

 

Certa é a ponderação sucinta de que a Constituição de 1934 representou o 

início de uma nova fase na vida política, econômica e social do país. Porém, referido 

Texto vigorou por pouco tempo, pois foi substituída em 10 de novembro de 1937 pela 

Constituição de 1937, a qual introduziu o chamado Estado Novo. 

 

A Constituição brasileira de 1934 pode ser vista como democrática e liberal, 

resta claro concluir que a Carta de 1937 já trazia características contrarias e marcadas 

pelo autoritarismo. 

 

Paulo de Figueiredo ensina que: 
 

 
Edificou-se, pois, no Brasil, em novembro de 1937, um Estado Novo. O seu 
objeto principal revelou-se logo: - o homem. Este, em sua integralidade de 
ser, passou a constituir o alvo das cogitações máximas da nova política 
nacional. No seu desenvolvimento pleno, na sua formação integral, pôs o 
Estado Novo a sua finalidade. E aí está o primeiro traço verdadeiramente 
original do novo Estado. É que o Estado deve ser um meio, e não um fim. Os 
homens se organizam em busca da felicidade. E o Estado é a condição de 
realização desse objetivo, pois que amplia as forças dos indivíduos, a fim de 
que estes consigam, em conjunto, o que, por si, lhe seria impossível obter. 
Por isso os fins do Estado se confundem com nos fins do indivíduo, ou melhor, 
o Estado é um simples meio de que se aproveitam os homens para  cumprir 
o seu destino. O Estado melhor será aquele que mais facilmente possibilitar 
aos homens a conquista dos seus fins. Mas é justamente aí que se revela 
toda a sua complexidade, visto que, não raro, dada a sua organização 
defeituosa, ele, o Estado, longe de favorecer, entrava o desenvolvimento do 
homem. Porque, às vezes, o Estado considera somente fragmentos do 
homem, favorecendo apenas o desenvolvimento de certos aspectos seus, 
que se hipertrofiam, em detrimento de outros, que se atrofiam. Daí o “homem- 
máquina” no Estado Comunista, o “homem boneco” no Estado totalitário, o 
“homem ideia”, no Estado liberal. Ora, o homem não pode ser dividido; o 
Estado há de encará-lo sempre em sua realidade integral, porque só assim 
poderá cumprir a sua função. Não objetivando os aspectos todos do homem, 
não pode o Estado dirigi-lo. É preciso que o Estado seja integral, porque 
integral é o homem a quem ele serve, integral a felicidade que, pelo Estado, 
os homens visam. Já Aristóteles, como sempre, ia ao fundo da questão, 
quando escrevia: ”Precisa considerar si la felicidade individual es idêntica a 
la del Estado. Sin duda; nadie haye que lo niegue .38. 

 
 
 
 

 

38 FIGUEIREDO, op. cit., 1984. p. 58-9. 
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O cenário político nunca foi calmo durante os primeiros 15 anos da Era Vargas 

(1930-1945). Seu governo começou, recordemo-nos, por meio da tomada forçada do 

governo das mãos das oligarquias paulista e mineira, e a heterogeneidade das forças 

que compuseram o bloco revolucionário, liderado por Vargas, dificultava a condução 

serena da política nacional. Desde o início, Vargas teve de lidar com 

descontentamentos provindos principalmente dos Estados do Rio Grande do Sul, 

Minas Gerais e São Paulo. A situação neste último era a mais delicada não só porque 

a elite paulista era a que mais tinha a perder com a queda do antigo regime liberal, 

mas também porque o Estado de São Paulo, à época chamado de “locomotiva da 

nação”, tinha uma força política e econômica difícil de ignorar. Algumas das iniciativas 

de normalização do processo político nacional tomado por Vargas, como a 

promulgação do Código Eleitoral de 1932, o agendamento da assembleia constituinte 

e consequente aprovação da Constituição de 1934, podem ser em parte atribuídas às 

pressões dos opositores de Vargas, com destaque para os paulistas. 

 

Thomas Skidmore ensina que: 
 

 
Com o golpe de novembro de 1937, Vargas começou a segunda metade do 
seu domínio de quinze anos. Deveria durar até que os militares forçassem a 
sua retirada em outubro de 1945. A implantação do Estado Novo, versão 
brasileira, atenuada do modelo fascista europeu, enfatizava e confirmava a 
divisão há muito tempo existente entre as duas principais posições inerentes 
ao movimento revolucionário de 1930. Desde a queda de Washington Luís, 
naquele ano, a política nacional havia consistido numa série de acordos 
precários entre os constitucionalistas liberais e os nacionalistas autocráticos, 
presididos por políticos oportunistas (muitas vezes representando as 
oligarquias locais do tipo antigo), ou por idealistas que se sentiam atraídos 
para ambas as direções. O sistema político aberto, com o seu instável 
equilíbrio de forças, tinha sido desgastado pela violência da esquerda e da 
direita. O golpe de 1937 determinou finalmente o caminho histórico do Brasil, 
numa conjuntura crítica. Os objetivos de bem-estar social e nacionalismo 
econômico, muito debatidos no começo daquela década, iriam ser agora 
perseguidos sob tutela autoritária. O resultado foi um aprofundamento da 
dicotomia entre um constitucionalismo estreito que havia negligenciado as 
questões econômicas e sociais e uma preocupação com o estar social de 
fundo nacionalista inequivocamente antidemocrática 39. 

 

 

José Murilo de Carvalho ensina que: 
 

 
Se o avanço dos direitos políticos após o movimento de 1930 foi limitado e 
sujeito a sérios recuos, o mesmo não se deu com os direitos sociais. Desde 
o primeiro momento, a  liderança que chegou ao poder  em  1930    dedicou 

 

39 SKIDMORE, op. cit. 52. 



47 
 

 
 
 

grande atenção ao problema trabalhista e social. A vasta legislação foi 
promulgada, culminando na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), de 
1943. A CLT, introduzida em pleno Estado Novo, teve longa duração: resistiu 
à democratização de 1945 e ainda permanece até hoje em vigor com poucas 
modificações de fundo. O período de 1930 a 1945 foi o grande momento da 
legislação social. Mas foi uma legislação introduzida em ambiente de baixa 
ou nula participação política e de precária vigência dos direitos civis. Este 
pecado de origem e a maneira como foram distribuídos os benefícios sociais 
tornaram duvidosa sua definição como conquista democrática e 
comprometeram em parte sua contribuição para o desenvolvimento de uma 
cidadania ativa. 

 
Vimos que na Primeira República a ortodoxia liberal não admitia a ação do 
Estado na área trabalhista e a limitava na área social. Havia, no entanto, um 
grupo influente que destoava do liberalismo dominante e propunha a adoção 
de ampla legislação social. Por sua influência na legislação da década de 30, 
ele merece atenção. Trata-se dos positivistas. 

 
A corrente mais forte do positivismo brasileiro, chamada de ortodoxa, 
manteve-se fiel ao pensamento de Augusto Comte. No que se refere à 
questão social, Comte dizia que o principal objetivo da política moderna era 
incorporar o proletariado à sociedade por meio de medidas de proteção ao 
trabalhador e a sua família. O positivismo afastava-se das correntes 
socialistas ao enfatizar a cooperação entre trabalhadores e patrões ao buscar 
a solução pacífica dos conflitos. Ambos deviam agir de acordo com o 
interesse da sociedade, que era superior aos seus. Os operários deviam 
respeitar os patrões, os patrões deviam tratar bem os operários. Os 
positivistas ortodoxos brasileiros seguiram ao pé da letra essa orientação 40. 

 

 

Na verdade, a Constituição de 1934 marcou o início do processo de 

democratização do país, positivando várias das reivindicações trazidas à tona pela 

Revolução de 1932, bem como ofertando à população, vários direitos a fim de 

assegurar uma vida mais justa e igualitária no país. Portanto, certo é afirmar que o 

Texto Constitucional de 1934 trouxe avanços significativos para o ordenamento 

jurídico, sendo que alguns desses preceitos cultivamos hodiernamente, tais como o 

princípio da alternância no poder, a garantia do voto universal e secreto, a pluralidade 

sindical e o direito à livre expressão. 

 

Thomas Skidmore ensina que: 
 

 
A Constituição de 1934 era um produto híbrido. Como documento jurídico, 
concretizava em grau notável, tanto os ideais do liberalismo político quanto 
os do reformismo econômico. Os constitucionalistas liberais podiam ficar 
satisfeitos com o fato de que, mesmo a estrutura federal sendo ainda muito 
parecida com a da República Velha, havia agora garantias de eleições livres, 
asseguradas pelo Código Eleitoral de 1932 e pelo novo Tribunal Eleitoral, 
entidade federal com poderes para fiscalizar as eleições e efetuar a apuração 
dos  votos  e  reconhecimento  dos  eleitos.  Havia  também  novo  e     mais 

 

40 CARVALHO, José Murilo de. Cidadania no Brasil: o longo caminho. 2a. ed. Rio de Janeiro: 

Civilização Brasileira, 2002. p. 110-111. 
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complexo dispositivo de garantias de um judiciário imparcial. Por outro lado, 
os tenentes podiam se apoiar na asserção constitucional de uma nova 
responsabilidade do governo nas áreas do dirigismo econômico e da 
previdência social, principalmente como estava formulada nos dispositivos da 
Ordem Econômica e Social. Foi estabelecido, por exemplo, um novo sistema 
de justiça do trabalho e era dado ao governo federal o poder de fixar salários 
mínimos. Em julho de 1934, Getúlio foi eleito pelo Congresso Nacional por 
um período que iria até as eleições diretas, marcadas para janeiro de 1938. 
As eleições para as legislaturas estaduais (as quais, em seguida elegeram os 
governadores dos Estados), foram realizadas em outubro de 1934 e 
confirmaram a força das lideranças estabelecidas nos Estados principais – 
Armando de Sales Oliveira em São Paulo, Flores da Cunha no Rio Grande 
do Sul e Benedito Valadares em Minas Gerais 41. 

 

 

A Constituição de 1934 ainda assegurava a realização de eleições diretas em 

1938, nas quais o povo finalmente teria o direito de eleger o chefe supremo da Nação 

e proibia a reeleição de Getúlio. Aqui, cabe novamente ressaltar que Vargas havia 

sido eleito indiretamente pela Assembleia Constituinte. 

 

José Reinaldo de Lima Lopes aponta que: 
 

 
As constituições de 1934 e 1937 são bons exemplos de como a solução 
corporativista foi utilizada no Brasil getulista na tentativa de resolver os 
problemas de representação que a República liberal revelara: a Constituição 
de 1934, por exemplo, combinava voto direto e representação corporativa na 
composição da Câmara dos Deputados; a Carta de 1937, por sua vez, adotou 
o corporativismo na composição do Conselho de Economia Nacional. 
Trechos das duas cartas foram selecionados para leitura. Ambas as 
Constituições também foram inovadoras no tocante à contemplação de 
direitos sociais. A Constituição de 1891, segundo a boa tradição iluminista, 
falava apenas em direitos individuais. Já as Constituições de 1934 e 1937 
contemplaram fartamente os direitos sociais. A valorização da educação, por 
exemplo, é marca conhecida dos governos varguistas; segundo as 
constituições em apreço, elas teriam de ser públicas, leigas, gratuitas e 
profissionalizantes – à boa tradição positivista, diga-se de passagem 42. 

 

 

Desde o final de 1935, havia um clima de desconfiança e medo, não só no país 

como também mundo, uma vez que a conjuntura mundial estava marcada pela 

crescente influência do nazifacismo, representado por Hitler na Alemanha e Benito 

Mussolini na Itália. Com isso, começou-se a ficar acirrado e difundido pelo mundo um 

forte sentimento nacionalista que, por vezes, fortificava a ideia de centralização do 

poder estatal. 

 

41 SKIDMORE, op. cit., p. 39-40. 
42 LOPES, José Reinaldo de Lima; QUEIROZ, Rafael Mafei Rabelo; ACCA, Thiago dos Santos. Curso 
de história do direito. 3a. ed.  [S.l.]: Método, 2013. p. 452. 
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No âmbito de nossa política interna, claro era que as disputas eleitorais 

estavam cada vez mais acirradas. Outros fatores da sociedade também começaram 

a deixar preocupado o governo federal, tais como as inúmeras greves por melhores 

condições de trabalho, bem como as investidas oposicionistas da ANL - Aliança 

Nacional Libertadora contra o governo Vargas. 

 

Importante consignar que a Aliança Nacional Libertadora foi fundada por 

tenentes dissidentes da Revolução de 30, que defendiam a reforma agrária e 

combatiam as doutrinas nazifascistas. 

 

Aqui cabe uma pequena observação que nos fará ao longo do presente estudo 

compreender melhor o que é a política, haja vista que se deve registrar que a mesma 

parcela da população que compunham o Tenentismo assegurou a tomada de poder 

de Vargas, lutou em defesa de seu governo na Revolução Constitucionalista de 1932 

e, agora, se uniram para a derrubada de Vargas. Pois bem, na política não há aliados, 

amigos ou nada parecido. Há, na verdade, interesses. E, sendo assim, os partidos 

políticos abarcam uma série de pessoas não porque são elas amigas ou aliadas, mas 

porque, em tese, lutam e acreditam por determinados preceitos, princípios e ideais. A 

partir do momento em que tais ideais começarem a se fortalecer e ir de encontro ao 

que alguns componentes deste partido acreditavam ou que almejavam a liga que os 

une se rompeu definitivamente. 

 

E foi justamente isso que aconteceu entre Getúlio Vargas e os tenentes. A liga 

se rompeu, ideais e objetivos começaram a ficar cada vez mais dispares. 

 

Antes de prosseguir o estudo trazido à baila, mais uma observação se faz mais 

do que interessante. Isso porque não se pode nunca confundir política de ciência 

política. 

 

A política é uma atividade orientada ideologicamente para a tomada de 

decisões de um grupo de pessoas com a finalidade de alcançar determinados 

objetivos. Ou seja, é o exercício do poder para a resolução de um conflito de 

interesses. É, ou deveria ser, a efetivação, a prática da ciência política. Sabe-se que 

o termo “política” passou a ser difundido no século V a.C., quando Aristóteles 

desenvolveu a sua obra intitulada “Política”. 
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Por seu turno,  a  ciência  política  deve  ser  encarada  como  a  disciplina  

que estuda estas atividades, as quais denominamos de política. 

 
 

No contexto político de 1935, onde a expansão de grupos comunistas ou 

simpatizantes crescia de forma descompassada, muito provavelmente devido ao 

contexto mundial, haja vista ter havido a consolidação do regime soviético. 

 
 

Foi justamente sob a alegação de tentar conter o então chamado “perigo 

vermelho” que o Vargas declarou estado de sitio e, posteriormente, estado de guerra. 

Todos os direitos civis foram suspensos e todos que fossem considerados "uma 

ameaça à paz nacional" passaram a ser perseguidos. 

 
 
 

Boris Fausto informa que: 
 

 
“No comando do país como ditador, Getúlio acumulou êxitos econômicos e 
sociais, compatibilizando os diferentes interesses internos e navegando 
pragmaticamente num mundo em guerra. Sofreu, porém, uma grave ameaça 
física, quando uma facção dos integralistas, associada a alguns liberais, 
tentou desfechar um golpe de Estado, em 11 de maio de 1938. 

 

As relações entre o presidente e os integralistas, até o golpe do Estado Novo, 
era ambígua. De modo geral, ele lhes deu corda, permitindo suas 
manifestações e a escalada na ocupação de postos civis e militares. Mas 
manteve um pé atrás com relação ao movimento. Por exemplo, quando lhe 
foi encaminhada para sanção, no final de março de 1935, a Lei de Segurança 
Nacional aprovada pelo Congresso, pensou em vetar um dispositivo 
enxertado contra o integralismo. Anotou em seu diário a dúvida e suas 
razões: ”O integralismo é uma forma orgânica de governo e uma propaganda 
útil no sentido de disciplinar a opinião. Contudo, não confio muito nos seus 
dirigentes, nem eles têm procurado se aproximar do governo de modo a 
inspirar confiança. 

 

Nos anos que antecederam o golpe de 1937, a aproximação se tornou mais 
nítida. Os integralistas apoiaram a armação autoritária e viram nela uma 
etapa na ascensão do movimento ao poder. Por ora, esperavam que Plínio 
Salgado fosse nomeado para o Ministério da Educação e que a AIB gozasse 
de ampla liberdade de influência. Getúlio, entretanto, não tinha planos de 
dividir o poder com nenhuma facção e menos ainda com um partido 
articulado, como era a AIB. A organização foi extinta, a exemplo dos demais 
partidos políticos; a maioria de seus integrantes resignou-se em servir 
individualmente ao regime, destacando-se nas ações repressivas. Plínio 
Salgado, de forma até pitoresca, relatou a Getúlio a profunda decepção dos 
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integralistas, em carta de janeiro de 1938. Referindo-se ao alijamento dele e 
de seus partidários logo após o golpe do Estado Novo, dizia: 

 

Em todas as rodas de políticos da cidade, só se falava então no “tombo” que 
V. Exª nos dera; no povo “pirarucu” que pescara; na rasteira que V. Exª 
passara no integralismo; como se tais proezas, atribuídas a um homem que 
todos os brasileiros devem obrar (considerar) como honrado e dedicar todo 
respeito, não ferissem mais V. Exª do que o integralismo” 43. 

 

 

Incontestável concentração e fortalecimento do poder do governo federal 

conjugado com a hierarquia militar foram as premissas para que Getúlio Vargas, no 

dia 10 de novembro de 1937, pudesse estabelecer um dos períodos mais autoritários 

da história do país, que viria a ser posteriormente conhecido como Estado Novo. 

 

A única justificativa dada pelo presidente Vargas foi a necessidade de impedir 

um "complô comunista", que ameaçava tomar conta do país, o chamado Plano 

Cohen, que foi depois desmascarado como uma fraude. 

 

Com o advento do Estado Novo, Getúlio Vargas outorgou a Constituição de 

1937, de incontestável inspiração fascista. A Carta de 1937 suspendia todos os 

direitos políticos e declarou extinto os partidos e as organizações civis. O Congresso 

Nacional foi fechado, assim como as Assembleias Legislativas e as Câmaras 

Municipais. Esta Carta foi vigente até 1945, quando Vargas foi retirado do poder 

devido a um movimento de oposição. 

 

Paulo de Figueiredo ensina que: 
 

 
Em 1937, porém, com o advento do Estado Brasileiro, as coisas tomaram 
novo rumo. Com a morte do liberalismo, com a unificação política do País, 
com a integração do povo brasileiro em si mesmo, fomos, aos poucos, 
compreendendo o sentido da nossa vida. Desta compreensão nasceu uma 
atitude nacional. E foi então que o nosso nacionalismo adquiriu significado 
positivo, visto que passou a traduzir, realmente, as nossas necessidades, as 
nossas aspirações. Oliveira Viana traçou bem o quadro das nossas 
realidades, indicando, ao mesmo tempo, os caminhos a palmilhar: - “Pela 
ausência, na história da nossa formação nacional, de agentes eficazes de 
integração social e integração política, o problema principal da nossa 
organização, no momento da independência, é o mesmo das outras 
nacionalidades latino-americanas: de um lado – um problema de autoridade 
e disciplina; de outro – um problema de concentração e unidade. 

 
Dar consistência, unidade, consciência comum a uma vasta massa social 
ainda em estado ganglionar, subdividida em quase duas dezenas de núcleos 
provinciais, inteiramente isolados entre si material e moralmente: eis o 
primeiro objetivo. 

 
 
 
 
 
 

43 FAUSTO, op. cit., 2006. p.135. 

http://educacao.uol.com.br/disciplinas/historia-brasil/plano-cohen-uma-fraude-para-manter-vargas-no-governo.htm
http://educacao.uol.com.br/disciplinas/historia-brasil/plano-cohen-uma-fraude-para-manter-vargas-no-governo.htm
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Realizar, pela ação racional do Estado, o milagre de dar a essa nacionalidade 
em formação uma subconsciência jurídica, criando-lhe a medula da 
legalidade, os instintos viscerais da obediência à autoridade e à lei, aquilo 
que Ihering chama o “poder moral da ideia do Estado”: eis o segundo objetivo 
44. 

 

 

No lugar de Getúlio, assume a presidência o General Eurico Gaspar Dutra, que 

verificando o contexto e a insatisfação popular tratou logo de convocar uma 

Assembleia Nacional Constituinte para que se pudesse promulgar uma nova 

Constituição Federal, a qual entrou em vigência em 18 de setembro de 1946 e tinha 

uma feição mais democrática, sendo substituída apenas em 1964 com o golpe militar. 

 

Após breves considerações históricas, pode-se afirmar que o efetivo 

reconhecimento constitucional dos partidos políticos ocorreria, apenas e tão somente, 

com a Constituição de 1946, promulgada com o fim do supramencionado Estado 

Novo45 dirigido por Getúlio Vargas. 

 

Em 1946 voltam os partidos ao cenário político brasileiro, sendo que, pela 

primeira vez no nosso ordenamento político, houve uma tutela constitucional presente 

no que concerne a estes entes políticos, momento em que temos a mais ampla 

participação com a presença de todas as colorações políticas. 46
 

 

Uma das principais exigências para os partidos era que deveriam ter caráter 

nacional.47 O escopo dessa exigência, ainda presente no nosso ordenamento jurídico 

pátrio se justifica como uma tentativa de evitar a estadualização da política nacional, 

como ocorrera na Primeira República. 

 

Atualmente a citada exigência de caráter nacional encontra-se guarida no Texto 

Constitucional, prevista expressamente no artigo 17, I48. Vale a pena mencionar  que 

 

44 FIGUEIREDO, op. cit., 1984. p. 84. 
45 nome do regime político brasileiro fundado por Getúlio Vargas em 10 de novembro de 1937, que 
durou até 29 de outubro de 1945, tendo como principais características a centralização do poder, 
nacionalismo, anticomunismo e por seu autoritarismo. 
46 O Golpe de 1964, que instituiu o Ato Institucional n° 2 cria dois partidos e dificulta a existência de 
outros. Em 1985 com a Emenda Constitucional n° 25 permite a criação de novos partidos, mas é com 
a promulgação da Carta de 1988 que se consagram os partidos políticos como elementos do Estado 
de Direito Democrático. 
47 SILVA, Luís Virgílio Afonso da. Partidos e reforma política. Revista Brasileira de Direito Público, 

São Paulo, n. 11, 2005. p.11. 
48 Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a 
soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa 
humana e observados os seguintes preceitos: I - caráter nacional; II - proibição de recebimento de 
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para parte da doutrina e estudiosos de Direito Constitucional e de Direito Eleitoral tal 

exigência parece descabida e artificial em um país de grandes dimensões como o 

Brasil. E, referida discussão tomou maior proporção com a decisão do Tribunal 

Superior Eleitoral no sentido de “verticalizar alianças”, em meados da década de 2000. 

 

Observe-se, ainda, que o termo verticalização se deve ao fato de que a 

instrução do Tribunal Superior Eleitoral verticaliza a deliberação do partido de cima 

para baixo, do órgão nacional para os estaduais. O Supremo Tribunal Federal ratificou 

a verticalização das coligações para as eleições de 2006, mas naquele mesmo ano o 

Congresso Nacional derrubou mencionada regra eleitoral. 

 

Cabe destacar que, no início da presente década, o Poder Legislativo se 

debruçou na análise de várias questões relativas à mudança de regras eleitorais com 

o intuito basilar de aprimorar o sistema político, hoje ainda muito deficitário. Entre elas, 

estavam a fidelidade partidária, o financiamento público de campanhas, as listas 

preordenadas e a cláusula de barreira, sendo que verificaremos tais questões em 

momento oportuno. 

 

Sabemos que não só o Brasil, mas o mundo em si, não pode fechar os olhos 

para as transformações e mudanças advindas com o desenrolar dos mais diversos 

processos históricos, a fim de obter melhorias em sua política interna, bem como em 

sua política externa. Sendo assim, importante se faz verificar que mesmo países muito 

menores e também mais homogêneos, a exemplo da Espanha, Itália e Alemanha, têm 

partidos de cunho regional. 

 

A exigência pela nacionalização dos partidos fez, indubitavelmente, muito 

sentido no contexto de transição da Primeira República para o primeiro governo de 

Getúlio Vargas (1930-45), mas, sem dúvidas, traz um entrave significativo à plena 

democracia da atualidade. Dessa forma, valeria a pena trazer à baila as ponderações 

 

recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiros ou de subordinação a estes; III - prestação 
de contas à Justiça Eleitoral; IV - funcionamento parlamentar de acordo com a lei. § 1º É assegurada 
aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna, organização e funcionamento e para 
adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações eleitorais, sem obrigatoriedade de 
vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus 
estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária. § 2º Os partidos políticos, após 
adquirirem personalidade jurídica, na forma da lei civil, registrarão seus estatutos no Tribunal Superior 
Eleitoral. § 3º Os partidos políticos têm direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio 
e à televisão, na forma da lei. § 4º É vedada a utilização pelos partidos políticos de organização 
paramilitar. 
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do Tribunal Superior Eleitoral e retomar as discussões iniciadas no início dos anos 

2000. 

 

Pedro Cezar Dutra Fonseca ensina que: 
 

 
Período dos mais conturbados da história republicana, o segundo governo 
Vargas ainda divide a literatura quanto a seus traços essenciais. Embora se 
admita, na maioria das vezes, tratar-se de governo empenhado com o 
desenvolvimento capitalista do Brasil – e, portanto, voltado à consolidação e 
aprofundamento da dominação burguesa -, existem interpretações inclusive 
conflitantes no que diz respeito no que diz respeito à forma pela qual 
procurava alcançar seus objetivos, quanto a seus reais propósitos em 
diversas áreas, à sua política econômica, às alianças políticas sustentadoras 
e opositoras ao governo e á sua ideologia. Não se pretende discutir 
exaustivamente a bibliografia existente, mas dela valer-se no debate, 
buscando colaborar na interpretação do período com base na leitura dos 
discursos de Vargas. 

 
Mais uma vez cabe lembrar a precaução necessária para este tipo de estudo, 
uma vez que os discursos dependem de a quem se dirigiram e do contexto 
em que foram proferidos. Principalmente no período populista, com 
frequência, associa-se-lhes a pura demagogia, jogo de palavras com escasso 
embasamento real. A validade da precaução, entretanto, não significa 
considera-los inúteis para a pesquisa – principalmente no caso do populismo; 
fenômeno que, além de significar determinada prática política dos 
governantes em contexto histórico específico, também é discurso, ou seja, 
uma ideologia, com sua coerência (e incoerência) lógica, com suas propostas 
de ordenamento da realidade, com suas intenções políticas e econômicas. 

 
No caso do segundo período presidencial de Vargas, o estudo do discurso 
reveste-se ainda de maior importância, porquanto ele próprio é objeto de 
intensa polêmica. Em geral, as questões mais debatidas são: a) a existência 
ou não de um “projeto” de governo, normalmente concebido como vinculado 
à industrialização, pelo que se exige estender a análise à postura governista 
frente aos vários setores da economia nacional e, ipso facto, frente ás 
diversas frações burguesas: comercial, industrial, agrária, associadas ou não 
ao capital estrangeiro, entre outras; b) a ortodoxia da política econômica, em 
oposição a seu caráter “desenvolvimentista”; c) o nacionalismo; e d) o 
trabalhismo, sua ideologia e significado histórico. Em todas estas, percebe- 
se facilmente a importância do discurso enquanto objeto de investigação – 
mesmo admitindo-se sua incapacidade de,per si, explica-las completa e 
acabadamente. Daí frequentemente recorrer-se a contribuições de outros 
autores, principalmente dos preocupados em analisar os fatos políticos, as 
medida de política econômica e seus resultados; embora estes não 
constituam, em si, o objeto do trabalho, mostram-se necessários para o 
entendimento do próprio discurso e, mais ainda, para buscar o sentido da 
consolidação capitalista e do processo histórico de Revolução Burguesa – em 
consonância com o procedimento analítico até aqui adotado 49. 

 
 
 
 

 
49 DUTRA FONSECA, Pedro Cezar. Vargas: o capitalismo em construção. [S.l.]: Brasiliense. 1999. .  
p. 331-2. 
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Não obstante, nas palavras de Manoel Gonçalves Ferreira Filho, a 

regulamentação constitucional dos partidos no Brasil hodierno é tratada de forma 

correta50, ainda que, para José Afonso da Silva, sofra tratamento minimalista, 

limitando-se a prevenir o tratamento abusivo dado aos partidos políticos durante a 

Ditadura Civil Militar (1964-85), especialmente após os Atos Institucionais 2 e 5.51
 

 

É justamente deste minimalismo que se pode afirmar decorrer inúmeras 

dificuldades interpretativas da legislação partidário-eleitoral brasileira, não só no artigo 

17 da Constituição Federal, mas, também, na legislação infraconstitucional sobre a 

matéria. Um dos poucos esclarecimentos diz respeito à natureza dos partidos como 

pessoas jurídicas, definidos pelo §2º do artigo 17 da Carta Magna como pessoas 

jurídicas de direito privado. Existem, entretanto, algumas dificuldades interpretativas 

e omissões, que verificaremos em momento oportuno. 

 

Vale lembrar que inicialmente o que hoje chamamos de “partidos políticos” 

eram denominados de facção, sendo gradualmente substituído pela denominação 

hoje conhecida. 

 

Giovanni Sartori52 disciplinou que: 

 

 
[...] o termo ‘partido’ entrou em uso, substituindo gradualmente a expressão 
‘facção’, com a aceitação da ideia de que um partido não é necessariamente 
um mal e que não perturba necessariamente o bonum commune, o bem-estar 
comum. 

 

 

Max Weber conceitua com muita propriedade os partidos políticos de uma 

forma mais filosófica. Senão vejamos: 

 

Em sua essência mais íntima – por mais numerosos que sejam os meios que 
empenhem para conseguir a associação permanente de sua clientela –, 
organizações  voluntariamente criadas  e baseadas  em  livre  recrutamento, 

 
 

 
 
 

50 FERREIRA FILHO, Manuel Gonçalves. Curso de direito constitucional. 27a. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2001. p. 118. 
51 SILVA, op. cit., 2003. p.  399. 
52 SARTORI, Giovanni. Partidos e sistemas partidários. Rio de Janeiro: Zahar; Brasília: Editora UNB, 

1982. p. 23. 
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necessariamente sempre renovado, em oposição a todas as corporações 
fixamente delimitadas pela lei ou por contrato 53. 

 

 

Pode-se afirmar que a visão que temos hoje de partido político não passa de 

um conjunto de pessoas ligadas entre si devido a certos objetivos políticos comuns, 

com as mesmas convicções e os mesmos propósitos políticos, e que pretendem obter 

poder legitimo conforme regras constitucionais e infraconstitucionais, a fim de 

representar todo país e atender suas reivindicações. 

 

É de suma importância a existência de partidos políticos dentro de um Estado, 

em especial de um Estado Democrático de Direito. Essa premissa deve ser 

confirmada pelo fato de que todo e qualquer partido político que cumpram os preceitos 

ditados constitucionalmente pela sua instituição – independentemente de 

concordarmos ou não com todas as exigências impostas pelo Texto Constitucional – 

deve ser compreendido como verdadeiro instrumento popular que visa intervir na vida 

política de seu país, na escolha dos governantes, bem como meio de solidificação da 

democracia, na medida em que é através dos partidos políticos que se permite a 

eleição dos representantes do povo. 

 

Cláudio Lembo, a respeito, ensina que: 
 

 
Inexistem, hoje, dúvidas no ordenamento legal brasileiro sobre a configuração 
jurídica dos partidos políticos, notadamente em razão do panorama resultante 
da promulgação da Constituição de 1988”. Os partidos políticos se constituem 
como pessoas jurídicas de direito privado, inocorrendo, de conformidade com 
as novas relações estabelecidas entre os partidos e o Estado, como quer a 
doutrina mais avançada, interferência em suas atividades programáticas. A 
personalidade jurídica é atingida pelos partidos mediante a inserção de seus 
atos constitutivos nas notas dos cartórios dos registros de títulos e 
documentos, verificando-se, a posteriori, o registro dos seus estatutos – não, 
portanto, dos atos constitutivos – junto ao Tribunal Superior Eleitoral, como 
ensina Monica Herman Salem Caggiano, interpretando o art. 17 e seus 
parágrafos da Constituição de 1988.Há contudo, na literatura alienígena, os 
mais diversos enunciados sobre a natureza jurídica dos partidos. Estes se 
originam do tipo de Estado em que os partidos operam e dos valores culturais 
existentes nos jogos políticos de cada sociedade. A título ilustrativo pode-se 
apresentar a seguinte tipologia, quanto à natureza jurídica conferida aos 
partidos: - órgão do Estado, como ocorre ainda hoje na União Soviética; - 
ente público autárquico, teoria contestada porque os partidos não se 
encontram sujeitos a nenhuma diretiva estatal nas democracias    ocidentais 

 
 
 

53 WEBER, Max. Economia e sociedade. Brasília: Editora UNB; São Paulo: Imprensa Oficial do 
Estado, 1999. v. 2. p. 544. 
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consolidadas; - associação de fato, carente, pois, de personalidade  jurídica; 
- pessoa jurídica de direito público com objetivos cívicos e coletivos 54. 

 
 

 

1.4 SISTEMAS PARTIDÁRIOS: 
 
 

Antes de qualquer outra ponderação cabe destacar que o Brasil pode ser 

encarado como um Estado Democrático de Direito, cuja democracia é consensual 

multipartidária no que tange ao seu sistema partidário. Um sistema partidário nada 

mais é do que um conjunto de partidos políticos que interagem e competem entre si 

de forma padronizada, segundo regras e preceitos ditados pelo ordenamento jurídico. 

Assim, a organização interna dos partidos varia de país para país, conforme a 

legislação que os discipline. 

 

O pressuposto intrínseco de competição é, por conseguinte, condição 

determinante para a existência de um sistema partidário. 

 

Existem alguns tipos de conceituação de sistemas políticos, sendo que a mais 

difundida os analisa quanto ao número de partidos convivendo em um locus 

específico. É também o tipo de classificação mais caro àqueles que propõem a 

Reforma Política no Brasil. 

 

Classificação consagrada, neste aspecto, foi dada por Giovanni Sartori, quanto 

ao número e grau de dominância de partidos55: 1-Sistema de partido único – antiga 

URSS; 2- Sistema de partido homogêneo – México; 3- Sistema de partido dominante 

– Índia e Japão; 4-sistema bipartidarista – EUA e Grã-Bretanha; 5- Multipartidarismo 

moderado – Países Baixos, Suíça, Bélgica e Alemanha; 6- Multipartidarismo 

polarizado – Itália, Finlândia e Brasil. Também existem divisões quanto à organização 

dos partidos, seu respeito a ideologias, grau de massificação, articulação, atividades 

extra-eleitorais, dentre tantas outras. 

 
 
 
 
 
 

54 LEMBO. Cláudio. Participação Política e Assistência Simples (no direito eleitoral). Editora Forense 
Universitária 1991. p. 59-61. 
55 CAGGIANO, Monica Herman Salem. Partido político entrando no século XXI. São Paulo: [s.n.], 

2010. p. 15. 
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Os sistemas partidários, portanto, podem ser analisados conforme com o 

número de partidos envolvidos na competição, bem como com a dinâmica de 

funcionamento adotada. 

 

No tocante ao conceito e definição do que venha a ser um sistema partidário 

pode-se afirmar que a doutrina, a fim de melhor explicar os acontecimentos advindos 

do modelo adotado, o subdivide basicamente em três espécies – sendo que, entre 

destes há algumas subdivisões que resultaram no qual foi visto a pouco -, quais sejam 

o sistema bipartidário, o sistema multipartidário e o partido único. Na sequência, 

passaremos a verificar singelamente cada um dos sistemas referidos. 

 

O sistema bipartidário pode ser compreendido como sendo aquele onde 

existem dois partidos políticos principais. Ou seja, não é um sistema onde existe 

apenas e tão somente dois paridos políticos. E sim, é o sistema onde dois partidos 

políticos dominam o sistema, podendo haver outros que concorram ao pleito, porém 

o sistema se encontra estruturado de modo que só dois partidos se reúnem condições 

de chegar ao poder. 

 

Na verdade, apenas um desses dois principais é que podem realmente ganhar 

e obter o poder. Todavia, nada retira a possibilidade de se formarem outros partidos 

a fim de concorrer com as eleições nacionais. 

 

Podemos citar como exemplo de países que adotam o sistema bipartidário os 

Estados Unidos da América, a Inglaterra, Austrália, Nova Zelândia, Canadá, dentre 

outros. 

 

O Brasil vivenciou em um dado momento histórico, de forma imperiosa, o 

bipartidarismo, na medida em que o regime militar instituiu o Ato Institucional n. 2, o 

qual impôs a existência de duas associações políticas nacionais que eram a ARENA 

(Aliança Renovadora Nacional) e o MDB (Movimento Democrático Brasileiro). Mas 

cumpre informar, que era possível a criação de outros partidos politicos, mas foi 

mesmo somente com a promulgação da Carta de 1988 que se consagraram os 

partidos políticos como elementos do Estado de Direito Democrático. 
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Note-se que no período militar o Brasil vivenciou o bipartidarismo, sendo este 

diferente do que existe em toda parte do mundo, visto que neste período era proibido 

a existência de outros partidos e, como vimos, não é este o conceito dado de sistema 

bipartidário. 

 

Conforme a lição sempre precisa de Maurice Duverger: 
 

 
[...] nem sempre é fácil distinguir entre o dualismo e o multipartidarismo, por 
causa da existência de pequenos grupos ao lado de dois grandes partidos 56. 

 

 

Seguindo, ainda, os ensinamentos de Maurice Duverger, podemos concluir que 

o ora estudado sistema bipartidário está relacionado a uma divisão política natural da 

sociedade. Ou seja, na maioria das vezes existe um dualismo de tendência, e não a 

existência de tão-somente dois partidos. 

 

Por seu turno, Paulo Bonavides explicitou de forma contundente que: 
 

 

[...] à oposição cabe, por consequência, lugar todo especial no sistema, visto 
que ela é potencialmente o governo em recesso, a força invisível fora do 
poder, mas pronta já para assumi-lo a qualquer instante desempenhando 
assim função necessária e indispensável à caracterização democrática do 
sistema 57. 

 

 

O multipartidarismo, em contrapartida, se auto-define pela existência de três ou 

mais partidos, onde todos tenham capacidade de chegar ao poder. 

 

Convém ponderar definitivamente a diferença entre bipartidarismo e 

pluripartidarismo. Na verdade, em ambos os sistemas referidos há a possibilidade de 

existir mais de dois partidos políticos, sendo que a diferença precípua entre ambos é 

que enquanto o primeiro há essa possibilidade apenas de maneira formal, uma vez 

que, na verdade, apenas dois partidos possuem real possibilidade de vitória, seja pela 

estrutura, seja pelo orçamento, seja pelas leis eleitorais e constitucionais daquele 

 
 
 

 

56 DUVERGER, Maurice. Os partidos políticos. Rio de Janeiro: Zahar, 1970. p. 243. 
57 BONAVIDES, Paulo. Ciência política. 11a. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 362. 
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país, no sistema multipartidário há vários partidos, sendo que todos possuem 

possibilidade de chegar ao poder. 

 

Segundo Dalmo de Abreu Dallari58: 

 

 
[...] os sistemas multipartidários, que são a maioria, caracterizam-se pela 
existência de vários partidos políticos igualmente dotados da possibilidade de 
predominar sobre os demais [...] 

 

 

É certo afirmar que, além disso, existem duas causas principais para a 

formação do pluripartidarismo que são a superposição de dualismos e o 

fracionamento das opiniões.59
 

 

Paulo Bonavides ainda afirma que: 
 

 
[...] o sistema multipartidário é de cunho profundamente democrático, pois 
confere autenticidade ao governo, tido por centro de coordenação ou 
compromisso dos distintos interesses que se movem no mosaico das várias 
classes da sociedade, classes cuja voz de participação, através do partido 
político, se alça assim à esfera do poder 60. 

 

 

Há quem afirme que o multipartidarismo é fadado ao fracasso do sistema 

político. Isso pelo fato de enfraquecer o regime. Esse enfraquecimento advém da 

incoerência dos políticos em se filiarem, isto é, a filiação partidária deveria ser feita 

mediante a coerência de ideais e objetivos do partido político escolhido para com o 

filiado. 

 

Nem sempre é isso que acontece. Por existirem vários partidos, que  por 

vezes lutam pelos mesmos ideais, diferenciando-se em pouquíssimas coisas, fica 

mais fácil para o político trocar de partido, a fazer coligações, a não seguir por 

completo as bases que fundaram aquele partido o que acarreta uma instabilidade 

institucional e social. 

 
 
 
 
 

 

58 DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de teoria geral do estado. 25a. ed. São Paulo: Saraiva, 
2005. p. 165. 
59 DUVERGER, op. cit., 1970. p. 264-9. 
60 BONAVIDES, op. cit., 2005. p. 363. 
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Já, o sistema de unipartidarismo, na verdade partido único, haja vista que para 

ser sistema há a necessidade de haver mais de dois partidos é muito comum nos 

regimes totalitários. Nesse sistema o eleitor fica sem alternativas no momento de 

escolher seus representantes. 

 

Conforme a exposição feita acima, o Professor Paulo Bonavides61 ensina que: 

 

 
A função do partido é, portanto, diferente daquela que ele tem no pluralismo 
democrático. A eleição configura-se secundária, destituída já do caráter 
competitivo, sem o diálogo das opiniões contraditórias. Toma, portanto o 
aspecto plebiscitário de mera designação ou ratificação de escolha 
antecedentemente feita. Mas nem por isso deixa o partido de desempenhar 
papel de suma importância, visto que lhe cabe, segundo Levy Bruhl, manter 
o contato entre o governo e as massas populares, constituir as elites do poder 
e sustentar a propaganda oficial do regime. 

 

 

Independentemente do sistema partidário escolhido por um país é inequívoca 

a importância dos partidos políticos para o fortalecimento da democracia, na medida 

em que os partidos representam diferentes ideologias e convicções políticas 

existentes na sociedade, reunindo, como seus filiados, cidadãos adeptos à sua 

corrente de pensamento. 

 

Manoel Gonçalves Ferreira Filho62 informa que: 

 

 
[...] os partidos são necessários à democracia na medida em que, por meio 
deles, se processa a formação política do povo, na medida em que se 
formulam as opções, escolhendo homens capazes de executá-las, que serão 
submetidas à escolha do eleitorado. 

 

 

Vale ainda destacar que a existência dos partidos políticos devidamente 

registrados no TSE reside também no fato de lançar candidatos às eleições, pois, 

como se sabe, no Brasil, é completamente proibido o registro de candidaturas avulsas, 

ou seja, independentes de uma filiação partidária. Essa premissa foi fundamental para 

que o Supremo Tribunal Federal confirmasse entendimento dado pelo Tribunal 

Superior Eleitoral de que os mandatos políticos pertencem aos partidos e não aos 

candidatos  eleitos  sob sua legenda e que a infidelidade partidária pode     ter  como 

 
 

 

61 BONAVIDES, op. cit., 2005. p.367. 
62 FERREIRA FILHO, op. cit., p. 102. 
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consequência a perda do cargo do representante que trocar de partido no curso do 

mandato. 

 

A importância da existência dos partidos políticos, tanto que a atual 

Constituição Federal concedeu aos partidos autonomia administrativa e financeira, 

conferindo-lhes recursos do Fundo Partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão 

nos termos da lei, exigindo-se, em contrapartida, a obrigação de prestar contas das 

receitas arrecadadas e despesas realizadas ordinariamente durante o ano e durante 

as campanhas eleitorais. 

 

Todo e qualquer político é incontestavelmente formador de opinião, sendo essa 

mais uma característica dos partidos políticos que deve ser levada em consideração, 

na medida em que os partidos possuem a incumbência de informar a população das 

principais questões que envolvem o país, a fim de promover o amadurecimento do 

eleitor para o exercício da cidadania. 

 
 

1.5 AS LEIS DE DUVERGER E OS PARTIDOS POLÍTICOS: 
 
 

As  chamadas  leis  de  Duverger  dizem  respeito  notadamente  ao   trade-off 

existente entre representatividade e governabilidade. 

 
Segundo ensinamentos de Duverger, sistemas majoritários tendem a estar 

ligados a um sistema bipartidário anglo-saxônico de um só turno e os sistemas 

eleitorais proporcionais estão mais associados a sistemas multipartidários.63
 

 

O mesmo autor francês diz que, nos sistemas de partido único, nos sistemas 

de partido homogêneo e nos sistemas de partido heterogêneo, a classificação inicial 

abordada singelamente no presente estudo, tenderia a ignorar mais a opinião pública, 

distorções nas eleições legislativas e pequenas ocorrências de alianças eleitorais, 

umas vezes que os dois partidos que os compõem são rivais, ainda que, muitas vezes, 

sua diferença “prática” não seja tão grande. A demagogia, entretanto, torna-se menor. 

Torna-se quase impossível, porém, a existência de partidos menores, que acabam 

sendo absorvidos pelos dois majoritários. Caso, entretanto, opte-se por eleições   de 

 
 

63 DUVERGER, Maurice. L'influence des systèmes électoraux sur la vie politique., Paris: Armand 
Colin, 1950. p. 13 et seq. 
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dois turnos, alguns partidos minoritários sobrevivem, por vezes fazendo alianças de 

segundo turno com um dos partidos “gigantes”. Acontece, pois, o que se pode chamar 

de sistema multipartidário moderado. A governabilidade costuma ser maior nesses 

casos, em detrimento da representatividade. 

 

Cláudia Sousa Leitão diz que: 
 

 
Afirma Carnelutti que a finalidade do instituto representativo é que “um outro 
faça com relação a um interesse alheio o que faria se fosse o respectivo 
titular”. Giovanni Sartori, partindo das palavras de Carnelutti, vem acrescentar 
um novo elemento á teoria da representação: a ideia de responsabilidade. 
Para Sartori a responsabilidade que envolve os representantes ou deputados 
é de caráter político, e, esta responsabilidade deverá ser cobrada a cada 
eleição para efeito de renovação ou revogação de mandatos. Como ensina 
Sartori:”o apelo periódico ao corpo eleitoral obriga, ainda que a seu modo e 
por seus caminhos, o eleito a comportar-se com relação aos eleitores como 
estes fariam se estivessem em seu lugar”. Embora as eleições sejam a única 
salvaguarda do representado em face do representante, Sartori insiste em 
distinguir representação de eleições, ou seja, é possível haver representação 
sem eleições. No entanto, graças às eleições, obtém-se a responsabilidade 
do representante e esta responsabilidade vincula, por conseguinte, 
representação a eleições. Sartori ainda conclui que quaisquer tentativas de 
aproximação dos modelos direto e indireto de democracia pecam em sua 
base porquanto o eleitorado não possui o mínimo de articulação e 
organização “para poder formular decisões e soluções com relação aos 
problemas de governos para resolver”. As colocações de Sartori são de 
representação, porém, mais adequado se tornará quanto mais 
conscientizados estiverem seus representados, quanto mais politizada se 
encontrar a sociedade civil. Não há, pois, o que se discutir sobre qual o melhor 
Estado (o representativo ou o não-representativo); trata-se, isto sim, de 
aperfeiçoar as instituições democráticas, aumentá-lo gradativamente o grau 
de responsabilidade entre representantes e representados 64. 

 

 

Interessante consignar que os sistemas multipartidários seriam ideais em caso 

de sistemas eleitorais proporcionais. Isso porque os partidos que operam dentro 

destes sistemas costumam ser mais sensíveis à opinião pública, trazem menos 

distorções nas eleições legislativas e são mais abertos a alianças com outros partidos. 

Favorece partidos pequenos representantes de parcelas menores da população. 

Pode, entretanto, fazer aumentar o nível de demagogia pura para angariar votos e, 

também, acabar por polarizar a votação de tal maneira que a governabilidade fique 

muito comprometida, apesar de beneficiar o grau de representatividade das 

populações nas câmaras e mesmo no Poder Executivo. Muitas vezes partidos acabam 

corrompidos em busca de uma maior governabilidade e representatividade, além  de 

 
 

64 LEITÃO, op. cit., p. 27-8. 
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prestarem mais contas para empresas e pessoas físicas que os apoiam 

financeiramente. 

 

Maurice Duverger aponta que: 
 

 
La definición más sencilla y más realista de la democracia es la seguinte: 
régimen em el cual los governantes son escogidos por los governados, por 
médio de elecciones sinceras y libres. Sobre este mecanismo de selección, 
los juristas han desarrollado, siguiendo a los filósofos del siglo XVIII, uma 
teoria de la representación, dando el elector al elegido um mandato, para 
hablar y actuar em su nombre; de esta manera, el Parlamento, mandatário 
de la nación, expressa la soberania nacional. El hecho de la elección, como 
la doctrina de la representación, han sido profundamente transformados por 
el desarrollo de los partidos. No se trata, em lo sucessivo, de um diálogo entre 
el elector y el elegido, la nación y el Parlamento: se já introducido um tercero 
entre ellos, que modifica radicalmente la naturaliza de sus relaciones. Antes 
de ser escogido por sus electores, el diputado es escogido por el partido: los 
electores no hacen más que ratificar esta selección. Esto es visible em los 
regímenes de partido único, em los que um solo candidato es propuesto a la 
aprobación popular. No por ser más dissimulado, es menos real em los 
regímenes pluralistas: el elector puede escoger entre varios candidatos, pero 
cada uno de éstos es designado por um partido. Si se quiere mantener la 
teoria de la representación jurídica, hay que admitir que el elegido recibe um 
doble mandato: del partido y de sus electores. La importância de cada uno 
varia, según el país y los partidos; em conjunto, el mandato del partido tende 
a llevar ventaja sobre el mandato electoral. 

 

La noción de elección (selección de los governantes por los governados) se 
altera así de manera profunda. En los regímenes que quieren permanecer 
muy cerca de la democracia clássica, el escrutínio propriamente dicho es 
precedido de um pre-escrutinio, em el curso del cual el partido procede a la 
selección de los candidatos que afrontarán luego a los electores: la técnica 
norteamericana de las primarias es el ejemplo más logrado de esta tendência. 
Pero el pre-escrutinio no es nunca pura y la influencia de los dirigentes del 
partido se manifiesta allí bastante claramente; casi siempre, se trata de um 
escrutínio limitado a una categoria privilegiada de ciudadanos: el sistema de 
la votación doble, tan desacreditado em la Restauración, renace aqui com 
formas curiosas. Cuando este pre-escrutinio no existe, los candidatos son 
designados por los dirigentes del partido, siguiendo uma técnica que se 
emparenta com la de la cooptación. En un régimen de partido único, es mucho 
más importante, em ambos casos, la selección de los governantes se hace 
por uma mezcla de elección y de cooptación: pero las proporciones de la 
mezcla son diferentes 65. 

 
 

 
Oportuno se torna trazer à tona o escândalo do “Mensalão”, ocorrido entre 2005 

e 2006, que mostra a corrupção em busca de apoio de partidos menores, em busca 

de maior governabilidade, enquanto o possível favorecimento em licitações ou outros 

contratos  administrativos a empresas e  pessoas físicas  que tenham  feito  doações 

 

 

65 DUVERGER, op. cit.,1996. p. 378. 
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(abertas ou disfarçadas) a partidos políticos no poder, configura mais um caso de 

corrupção bastante comum em sistemas multipartidários, especialmente quando 

permitidos o lobby e financiamento privado das campanhas eleitorais. 

 

A divergência entre governabilidade e representatividade levantada pelas leis 

de Duverger torna-se, pois, importantíssima ao se definir o sistema eleitoral de um 

país. É, também, essa divergência que leva muitos doutrinadores, políticos e cidadãos 

a clamar por uma Reforma Política no Brasil, que não necessariamente deixaria o 

sistema multipartidário polarizado ou extremado, mas alteraria várias das regras  

para financiamento, coligações e de fidelidade partidária. 

 

Após os escândalos da Petrobrás e da Lava Jato, pode-se afirmar que a 

Reforma Política ganhou mais adeptos e maior sustentabilidade perante o Poder 

Legislativo, Executivo e Judiciário, bem como passou a ser debatido pelos cidadãos 

que passaram, ainda que de forma comedida, a se interessarem mais pela vida 

política do Brasil. 

 

Ressalte-se que a Reforma Política não é um assunto novo no noticiário e nas 

discussões acadêmicas no Brasil. Muito pelo contrário. É um tema que vem sendo 

abordado desde o advento da atual Constituição Federal, tendo ganhado força na 

última década, especialmente após a proposição do Projeto de Lei n° 2.679/2003, 

elaborado pela Comissão Eleitoral de Reforma Política da Câmara dos Deputados.66
 

 

Como já explanado acima, após os acontecimentos que vieram à tona no final 

de 2014 e durante todo o ano de 2015 a busca pela decência política ganhou força 

popular, o que desencadeou rapidamente uma reforma política que, apesar de ter sido 

interessante para a vida política do país, em muito se assemelha ao que conhecemos 

por direito penal de emergência, ou seja, foram reformas geradas apenas e tão 

somente para findar uma reprovabilidade social. 

 
 
 
 
 

 

66 A exposição de motivos do referido Projeto de Lei traz alguns objetivos, quais sejam: i) coibir a 
deturpação da representatividade partidária, provocada pelas coligações; ii) diminuir o personalismo 
político (o fato dos dirigentes e figuras históricas do partido terem enorme domínio sobre as listas de 
candidatos); iii) regular o financiamento dos partidos e reduzir os custos das campanhas; iv) reduzir a 
fragmentação partidária; e v) evitar migração entre partidos políticos. 
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Não podemos tirar o crédito do avanço angariado pela Justiça Eleitoral, para a 

sociedade brasileira e, principalmente para a democracia pátria. 

 

Na visão do Professor Virgílio Afonso da Silva, todas essas medidas buscam o 

fortalecimento dos partidos, para que a democracia brasileira torne-se uma 

democracia partidária como nos maiores países europeus continentais, em 

conformidade com os preceitos kelsenianos sobre a matéria.67
 

 
 

1.6 LEIS DE BRONZE DE ROBERT MICHELS 
 
 

Cumpre informar que Robert Michels, sociólogo alemão radicado na Itália, 

desencantado com a falta de democracia interna no partido, analisou na sua obra mais 

conhecida a "lei de ferro da oligarquização” nos sindicatos e partidos operários. Nos 

anos 20 e 30 escreveu sobre nacionalismo, o socialismo e fascismo italiano, o papel 

dos intelectuais e das elites, a mobilidade social, a história das ciências sociais. Foi 

por vezes criticado pelo seu tom desiludido em relação à democracia e uma tendência 

elitista, que o terão tornado conivente com o fascismo italiano.68
 

 

Robert Michels ensina que: 
 

 
A democracia se satisfaz em dar às questões importantes uma solução 
autoritária. Ela é ao mesmo tempo ávida em esplendor e em poder. Quando 
os cidadãos tiverem conquistado a liberdade, eles dirigirão toda a sua 
ambição para possuir uma aristocracia. 

 

Gladstone disse um dia que o amor à liberdade só se iguala, entre o povo, ao 
seu amor pela nobreza. Por isso podemos dizer que o maior orgulho dos 
socialistas consiste na aptidão de manter uma disciplina que, embora sendo 
até certo ponto voluntária, não deixa de significar a submissão da maioria, 
senão às ordens da minoria, pelo menos aos regulamentos editados por esta 
na execução das ordens daquela69 

 
 
 
 
 
 
 
 

67 SILVA, op. cit., p.14. 
68 Fonte site wikipedia. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Robert_Michels. 
69 MICHELS, Robert. Sociologia dos partidos políticos. Editora Universidade de Brasília. Disponível 

em: < https://elitespoderpolitico.files.wordpress.com/2014/08/michels-robert-sociologia-dos-partidos- 

polc3adticos.pdf>. p. 6. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Robert_Michels
https://elitespoderpolitico.files.wordpress.com/2014/08/michels-robert-sociologia-dos-partidos-polc3adticos.pdf
https://elitespoderpolitico.files.wordpress.com/2014/08/michels-robert-sociologia-dos-partidos-polc3adticos.pdf
https://elitespoderpolitico.files.wordpress.com/2014/08/michels-robert-sociologia-dos-partidos-polc3adticos.pdf
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Mais adiante aponta o mesmo autor: 
 

 
Nós sabemos agora que a lei da necessidade histórica da oligarquia funda- 
se em primeiro lugar numa série de fatos fornecidos pela experiência. Como 
todas as outras leis científicas, as da sociologia decorrem da observação 
empírica. Mas para tirar do nosso axioma seu caráter essencialmente 
descritivo e dar-lhe essa virtude de explicação analítica que por si transforma 
uma fórmula em lei, não basta restabelecer sob um ponto de vista unitário os 
fenômenos que podem ser constatados empiricamente: é preciso ainda 
investigar as causas determinantes. Este é precisamente o objetivo de nossa 
pesquisa. 

 

Ora, abstraindo a tendência dos chefes em se organizarem e em se 
coligarem, abstraindo também seu reconhecimento às massas imóveis e 
passivas, nós podemos dizer nesta conclusão que a principal causa dos 
fenômenos oligárquicos que se manifestam no seio dos partidos 
democráticos consiste no fato de que os chefes são tecnicamente 
indispensáveis. 

 

O processo, que começou graças à diferenciação das funções do partido, foi 
concluído com a ajuda de um conjunto de qualidades que os chefes 
adquiriram pelo fato de terem se separado da massa. Os chefes que, no 
início, surgem “espontaneamente” e só exercem as funções de chefe a título 
“acessório” e gratuito tornam-se chefes profissionais. Esse primeiro passo 
logo vem seguido de um segundo, não tardando os chefes profissionais em 
tornarem-se chefes “estáveis e inamovíveis”. 

 
O fenômeno oligárquico que se produz desse modo encontra em parte, 
portanto, uma explicação psicológica, isto é, que decorre das transformações 
psíquicas que as diferentes personalidades do partido sofrem ao longo de 
sua vida. Mas ele se explica também, e até mesmo em primeiro lugar, pelo 
que poderíamos chamar de “a psicologia da própria organização”, isto é, 
pelas necessidades de ordem tática e técnica que decorrem da consolidação 
de qualquer agregado político disciplinado 70. 

 

 

Michels (2001, p. 56-60, 171-175) entende a democracia enquanto soberania 

(predomínio) da vontade das massas (vontade geral) nas decisões que afetam a 

comunidade; iguala, assim, democracia a soberania popular. A partir disso, a 

democracia ideal é a democracia direta, em que se consegue "[...] alcançar o máximo 

possível de emanação não mediada da vontade popular no que toca à configuração 

da vida social[...]" (idem, p. 56). No entanto, admite que razões práticas tornam a 

democracia direta inviável em grandes agrupamentos, o que acarreta a necessidade 

da escolha de delegados, "[...] com a incumbência de representar a massa e de 

facilitar a execução da respectiva vontade" (idem, p. 61); a representação política 

deve, assim, "[...] manifestar a vontade geral por intermédio da vontade particular" 

(idem, p. 175). Nessa democracia representativa ideal, os governados controlam  os 

 
70 MICHELS, op. cit., p.11-12. 
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governantes: "[...] a totalidade do povo é responsável pelos que exercem o poder e 

que estão na dependência desse mesmo povo" (idem, p. 26). O problema é que, a 

não ser em questões muito específicas e menos complexas, a vontade não é passível 

de ser transmitida ou representada (por motivos apresentados adiante), o que se 

constitui em (apenas) um dos fatores que impedem que as massas controlem os 

líderes.71
 

 

Para Michels (2001, p. 255-259; 368-369), os partidos e sindicatos socialistas, 

também, eram governados internamente pela lógica plebiscitária bonapartista, que 

prospera "[...] junto das massas de pendor democrático porque as deixa na ilusão de 

que continuarão a ser elas a deter o poder sobre quem exerce o poder [...]" (idem, p. 

255). Valendo-se das falas e textos de teóricos e dirigentes socialistas, Michels afirma 

que os líderes referendados pelas massas se veem como encarnação da vontade 

delas, mais autorizados a exigir "[...] obediência e submissão à sua vontade individual 

do que o dirigente aristocrático que ocupa o seu lugar por nascimento" (p. 256). 

Baseado em Sorel, coloca que, enquanto a monarquia e a aristocracia se apoiavam 

em Deus como fonte de legitimidade, e que, qualquer afronta aos governantes era 

uma afronta a Deus, os modernos dirigentes sindicais e partidários se apoiam na 

legitimidade conferida pelas urnas e qualquer contestação à sua autoridade, equivale 

a um ataque à democracia tout court. Tem-se, assim, "[...] uma teoria de direito popular 

que se transformou novamente em teoria de direito divino [...] no qual o direito ao 

poder decorrente de um plebiscito reclama para si uma força vinculativa permanente" 

(idem, p. 259). 

 

Michels tinha esta compreensão sobre a temática em 1911. Em parágrafo 

acrescentado em 1925 (mas sem eliminar os trechos acima citados), Michels já afirma 

que "O cesarismo ainda é democracia; pode reclamar-se de o ser porque a sua origem 

imediata reside na vontade popular" (idem, p. 36; grifo no original). Sob esse ponto de 

vista, Michels chega mesmo a "absolver", em 1925, os dirigentes da social- 

democracia alemã - fato praticamente ignorado pelos comentadores de sua obra. Para 

Michels (idem, p. 143), a despeito de métodos autoritários e bonapartistas e da 

formação de uma aristocracia operária, "[...] os camaradas da direção nunca perderam 

 

71 Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104- 
44782012000400003>. Páginas mencionadas do Livro: MICHELS, R. s/d. Os partidos políticos. São 
Paulo: Senzala. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S0104-44782012000400003
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S0104-44782012000400003
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o contato com as bases, que a tática da direção, com poucas exceções, coincidiu 

inteiramente com a das massas [...], que a comunhão de ideias entre dirigentes e 

dirigidos nunca se desfez e que tanto o comitê executivo como o grupo parlamentar 

[...] representavam de fato a opinião geral dos camaradas espalhados pelo país".72 

 

 

1.7 PARTIDOS E A FÓRMULA DA COLIGAÇÃO. 
 
 

Inicialmente cabe asseverar que a possibilidade de haver coligações está 

prevista no artigo 108 do Código Eleitoral Brasileiro.73
 

 

No atual sistema eleitoral, não há a chamada “verticalização de alianças”, que 

obrigaria os partidos a manterem suas coligações nas esferas federal, 

estadual/distrital e municipal. 

 

Deve-se observar, assim, alguns casos claros de alianças puramente 

oportunistas entre partidos que não compartilham de ideologias e projetos de governo, 

mas necessitam de apoio político para obterem cargos importantes no executivo ou, 

mesmo, maior votação em eleições executivas e legislativas. 

 

Uma das propostas seria a criação de uma federação de partidos, que 

aumentaria a importância de cada partido, enquanto, ao mesmo tempo, traria um 

elemento de governabilidade ao sistema eleitoral pluripartidário que, em seu estado 

puro, beneficia mais a representatividade, levando os partidos dominantes, muitas 

vezes, a corromper partidos menores financeiramente ou através do oferecimento de 

cargos estatais, assim conseguindo executar se plano de governo. 

 

Daniel Gustavo Falcão Pimentel ensina que: 
 
 
 
 
 

72 Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104- 
44782012000400003>. Páginas mencionadas do Livro: MICHELS, R. s/d. Os partidos políticos. São 
Paulo: Senzala. 
73 Artigo 108 do Código Eleitoral: Estarão eleitos, entre os candidatos registrados por um partido ou 
coligação que tenham obtido votos em número igual ou superior a 10% (dez por cento) do quociente 
eleitoral, tantos quantos o respectivo quociente partidário indicar, na ordem da votação nominal que 
cada um tenha recebido. Parágrafo único. Os lugares não preenchidos em razão da exigência de 
votação nominal mínima a que se refere o caput serão distribuídos de acordo com as regras do art. 
109. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S0104-44782012000400003
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S0104-44782012000400003
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Observe-se, ainda, que o atual sistema pode ser visto como verdadeira fonte 
de sobrevivência de siglas que seriam, de outra forma, inviáveis. Através do 
chamado quociente eleitoral, acabam conseguindo assentos em Câmaras 
que, de outra forma, iriam para outros partidos74. 

 

 

Por fim, cabe ressaltar a sistemática de candidaturas individuais em lista aberta, 

que acaba fazendo com que candidatos se defrontem não apenas com candidatos de 

outros partidos, mas, também, os levam a ter que competir dentro do próprio partido 

contra colegas. Além de aumentar o custo das campanhas, esse sistema também 

torna maior o personalismo, com os partidos, segundo Virgílio Afonso da Silva, 

tornando-se meras instituições o meio para se conseguir o fim de cada candidato, que 

é ser eleito.75
 

 

Novamente, Daniel Gustavo Falcão Pimentel ensina que: 
 

 
Assim, são numerosas as propostas no sentido de tornar necessárias 
“coligações verticais”, que tenderiam a abarcar dentro de si partidos mais 
afins e, também, da adoção da lista aberta de candidatos por parte dos 
partidos políticos, visando assim a eleições menos personalistas e ao 
fortalecimento dos partidos políticos. O mesmo seria obtido através de 
federações de partidos, com duração mínima de três anos, evitando-se assim 
o oportunismo de ocasião. Também foi instituído, à partir do artigo 13 da Lei 
dos Partidos Políticos (“LPP”), que um partido deveria operar, à partir de 
2006, respeitando uma cláusula de desempenho, que impede surgimento de 
legendas de aluguel pouco representativas. Estaria assim solucionada a 
grande fragmentação partidária do sistema eleitoral brasileiro atual. Um 
exemplo do funcionamento da cláusula de desempenho foi a incorporação do 
PAN pelo PTB já nas eleições de 200676. 

 

 

Por outro lado, há posições mais radicais, que defendem a abolição completa 

da figura das coligações ou, mesmo, buscando maior governabilidade, a limitação do 

número de partidos. Tais posições parecem-nos extremadas, eivadas de preconceitos 

e preocupações que não se justificam após a análise de sistemas políticos mais 

rígidos, como o bipartidário anglo-saxão e multipartidário mitigado, que levam a um 

déficit de representatividade dos eleitos para exercer mandatos. 

 
 
 
 
 
 
 

74 REIS, Daniel Gustavo Falcão Pimentel dos, Financiamento da política no Brasil. São Paulo, [s.n.], 
2010. p. 32-4. 
75 Ibid., p. 35 
76 Ibid. p. 53-5. 
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1.8 PERSONALISMO E LIDERANÇAS PARTIDÁRIAS: 
 
 

Um fato corrente no sistema brasileiro e que, sem dúvida alguma, se tornou um 

grave problema é incontestavelmente o grande poder que algumas lideranças 

partidárias, como, por exemplo, os ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e 

Fernando Henrique Cardoso (PSDB) possuem, na definição das listas abertas de 

candidatos dos partidos, de candidatos a cargos de poder executivo e ao Senado e, 

muitas vezes, no rumo ideológico de legendas, mesmo sem serem parte de maioria 

de seus componentes. 

 

O instituto norte-americano das primárias77 foi, em alguns casos, proposto para 

que a força de grandes quadros políticos como os dois ex-presidentes mencionados 

seja mitigada. Trata-se, porém, de argumento questionável, uma vez que a força de 

grandes quadros nos Partidos Democrata e Republicano, nos EUA, continua enorme. 

Mais uma vez o instituto de listas fechadas parece ser a melhor solução, além de uma 

regulamentação para que os partidos tomem, também internamente, decisões 

democráticas, baseadas na vontade da maioria. 

 

Cabe ressaltar, entretanto, que a adoção de listas fechadas e convenções 

intrapartidárias podem ter o efeito contrário, fazendo com que as personalidades com 

mais destaque dos partidos acabem por definir praticamente sozinhos os seus rumos. 

Interessante lembrar que também o Projeto de Lei n° 4.636/2009 prevê a criação de 

listas fechadas de candidatos. 

 

No Brasil um pré-candidato deve ter filiação partidária, ganhar nas convenções 

partidárias e, posteriormente, obter o registro de sua candidatura. 

 

Assinale-se que, a Reforma Partidária de 2015 modificou o parágrafo 1º, artigo 

7º, da Lei dos Partidos Políticos, ao definir um prazo de dois anos para comprovar o 

apoiamento de eleitores não filiados para a criação de novas agremiações. Os demais 

requisitos permaneceram iguais aos que eram antes da Reforma, isto é, a Justiça 

 

77Em nível federal, o Poder Executivo é exercido pelo Presidente da República dos EUA, eleito por um 
colégio eleitoral. Há a possibilidade de, durante o pleito presidencial, os eleitores de um Estado 
aprovarem ou não projetos de lei relativos a diversas questões. Independentemente do dato de a 
Constituição americana sequer mencionar a existência de partidos políticos, toda e qualquer decisão 
política no país, desde a votação de uma emenda no Congresso até a eleição de um presidente, está 
diretamente vinculada ou ao Partido Republicano ou ao Partido Democrata. 
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Eleitoral continuará admitindo somente o registro do estatuto das legendas que 

tenham caráter nacional, após a: 

 

[...] comprovação do apoiamento de eleitores não filiados a partido político, 
correspondente a, pelo menos, 0,5% dos votos dados na última eleição geral 
para a Câmara dos Deputados, não computados os votos em branco e os 
nulos, distribuídos por um terço, ou mais, dos estados, com um mínimo de 
0,1% do eleitorado que haja votado em cada um deles. 

 

 

1.9 FINANCIAMENTO PARTIDÁRIO E CUSTO DAS CAMPANHAS: 
 
 

Trata-se do tema mais discutido em relação à vislumbrada Reforma Política, 

sendo inclusive uma das mudanças mais inquietantes da pequena reforma que 

ocorreu no ano de 2015. 

 

A cada novo processo eleitoral, os custos de campanha aumentam 

vertiginosamente. Isso pode ser notado desde as primeiras eleições ocorridas após o 

processo de redemocratização. Os custos envolvem, entre outros valores, gastos com 

propaganda (televisiva, radiofônica ou escrita), comícios, passeatas, dentre outros 

tantos. Tal aumento de custos, combinado à competição entre colegas de um mesmo 

partido e também do domínio destes por figuras notáveis, acaba por aumentar a 

margem de manobra de empresas e pessoas físicas que prestem apoio financeiro a 

candidaturas bem-sucedidas. 

 

Não é difícil de verificar que, em muitos casos, o financiamento de campanhas 

vem em troca de favores concedidos pelo candidato eleito, uma vez empossado. 

 

Resta salientar que a então regulamentação do financiamento das campanhas 

aumentava descomedidamente a possibilidade de corrupção de candidatos e partidos 

inteiros. Os detentores do poder econômico têm enormes vantagens nos processos 

eleitorais, com abuso de poder e muitas distorções eleitorais, atentando contra o artigo 

14, § 9º da Constituição Federal.78
 

 

Cumpre salientar que conforme previsão expressa do artigo 17, § 3º da 

Constituição Federal, parte do financiamento já é público, com o repasse de verbas 

 
 

78 REIS, op. cit., p. 67-9. 
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públicas para os partidos na forma prevista na LPP. No entanto, referidos valores, são 

apenas e tão somente suficientes para cobrir os gastos com a atividade dos partidos 

em períodos não eleitorais. A maior parte do financiamento, portanto, vem dos 

próprios candidatos ou da iniciativa privada. 

 

Além do fundo partidário, também são formas de financiamento público o 

Horário Eleitoral Gratuito e o Horário Partidário79, além da imunidade tributária de 

partidos políticos, prevista no artigo 150, inciso VI, alínea “c” da Constituição Federal.80
 

 

A Reforma Eleitoral de que falamos a pouco também promoveu algumas 

mudanças no que tange à aplicação do Fundo Partidário e sua destinação como forma 

de incentivo à participação feminina na política. Dentre as principais alterações, estão 

a do artigo 44, inciso V, da Lei 9.096, que dispõe expressamente o fundo partidário 

deverá se destinar também: 

 

[...] na criação e manutenção de programas de promoção e difusão da 
participação política das mulheres, criados e mantidos pela secretaria da 
mulher do respectivo partido político ou, inexistindo a secretaria, pelo instituto 
ou fundação de pesquisa e de doutrinação e educação política de que trata o 
inciso IV, conforme percentual que será fixado pelo órgão nacional de direção 
partidária, observado o mínimo de 5% do total. 

 

 

Observe-se, ainda, que o parágrafo 7º do dispositivo acima descrito, passou a 

prever que os recursos do Fundo Partidário poderão, a partir de agora, a critério da 

secretaria da mulher ou da fundação de pesquisa e de doutrinação e educação 

política, ser acumulados em diferentes exercícios financeiros, desde que mantidos em 

 
 
 

 

79 A Reforma Eleitoral ocorrida em 2015 reduziu o tempo de propaganda partidária gratuita, tanto no 
que se refere aos programas, quanto às inserções. Como dispõe o novo artigo 49 da Lei 9.096, as 
legendas com pelo menos um representante em qualquer das casas do Congresso Nacional têm 
assegurada a realização de um programa a cada semestre, em cadeia nacional, com duração de cinco 
minutos cada para os partidos que tenham elegido até quatro deputados federais, e com duração de 
dez minutos cada, para aqueles com cinco ou mais deputados. O texto anterior previa apenas e tão 
somente a realização de um programa, em cadeia nacional, e de um programa, em cadeia estadual, 
em cada semestre, com a duração de 20 minutos cada. Agora, as agremiações que tiverem pelo menos 
um representante em qualquer das casas do Congresso também têm garantida a utilização, por 
semestre, para inserções de 30 segundos ou um minuto nas redes nacionais, e de igual tempo nas 
emissoras estaduais, do tempo total de: dez minutos, para os partidos que tenham elegido até nove 
deputados federais; e 20 minutos para aqueles que tenham elegido dez ou mais deputados. Antes, a 
legislação reservava o tempo total de 40 minutos, por semestre, para inserções de 30 segundos ou um 
minuto nas redes nacionais, e de igual tempo nas emissoras estaduais. 
80 REIS, op. cit., p. 66. 
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contas bancárias específicas, para utilização futura em campanhas eleitorais de 

candidatas do partido. 

 

Ainda passou a haver a previsão de que nas próximas três eleições - 2016, 

2018 e 2020 -, as legendas deverão reservar, em contas bancárias específicas, no 

mínimo 5% e no máximo 15% dos recursos do Fundo Partidário destinados ao: 

 

[...] financiamento das campanhas eleitorais para aplicação nas campanhas 
de suas candidatas, incluídos nesse valor os recursos a que se refere o inciso 
V do art. 44 da Lei no 9.096, de 19 de setembro de 1995. 

 

 

Oportuno deixar consignado que, conforme as mudanças havidas no âmbito 

eleitoral no ano de 2015, as doações eleitorais passaram a ter outra regulamentação 

a fim de haver maior controle e findar as possibilidades de corrupção que estavam tão 

declaradas. 

 

O artigo 39 da Lei n° 9.096 também sofreu alterações sendo que agora seu 

parágrafo 3º passou a estabelecer que as doações aos partidos em recursos 

financeiros poderão ser feitas de três formas, quais sejam, por meio de cheques 

cruzados e nominais ou de transferência eletrônica de depósitos; mediante depósitos 

em espécie devidamente identificados; e por mecanismo disponível no site do partido, 

que permita o uso de cartão de crédito ou de débito, a identificação do doador e a 

emissão obrigatória de recibo eleitoral para cada doação realizada. 

 

 

1.10 REDUÇÃO DA FRAGMENTAÇÃO PARTIDÁRIA: 
 
 

No tocante ao tema da redução da fragmentação partidária todos os projetos 

que possuíam maiores possibilidades de se tornarem lei traziam, em maior ou menor 

grau, a chamada cláusula de desempenho, já inclusive utilizada no país e que, como 

mencionado, acabou levando à incorporação do PAN pelo PTB em 2006. 

 

Sendo assim, partidos sem representatividade, sem membros eleitos para 

quaisquer cargos, seriam absorvidos por outros, diminuindo, assim, a existência de 

partidos de aluguel, úteis apenas para integrar coligações (sejam elas verticais ou 

não) ou fornecer legenda para candidatos que não compartilhem de projetos e 

ideologia parecidos. 
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Desta feita, estariam fortalecidos os partidos realmente representativos, 

facilitando, também, sua governabilidade, uma vez no poder, por ter de lidar com 

menos vozes discordantes dentro de coalizões, alianças e das próprias Câmaras, 

Assembleias Legislativas e Senado. 

 

Passaria, porém, a ser limitada a possibilidade de representação de pequenos 

grupos, inclusive puramente regionais, o que acabaria por provocar um aumento de 

déficit democrático devido à perda desta representatividade, favorecendo a 

governabilidade. 

 

 

1.10.1 Restrições à migração entre partidos politicos (mudança de partido): 
 
 

O intuito das antigas facções e atuais partidos políticos é reunir pessoas que 

possuem a mesma finalidade política e ideológica a fim de lutarem por seus ideais a 

fim de conseguirem obter o poder e ser representantes do povo. Mas com as idas e 

vindas de políticos nos mais variados partidos com as mais variadas ideologias os 

fundamentos que embasam as origens dos partidos foram aos poucos diluídos. 

 

É sabido que desde 2003, observa-se uma evolução no sentido de reduzir a 

migração oportunista de filiados aos partidos. Apesar de a própria Constituição 

Federal exigir que os partidos disciplinem a matéria em seus estatutos, o 

estabelecimento de legislação ordinária regulando a matéria, inclusive com perda de 

mandato. Segundo Virgílio Afonso da Silva, disposições neste diapasão sobre perda 

de poderes políticos configuram verdadeiras punições, vedadas pelo artigo 15 da 

Carta Magna de 1988.81
 

 

Até o advento da Resolução TSE n° 22.610/2007, não havia punições para a 

mudança de partidos políticos por parte de um detentor de cargo eletivo, que só 

precisava estar filiado a algum partido quando do período eleitoral. Isso diminuía a 

confiança da população na seriedade e força dos partidos, vistos apenas como um 

meio para o fim maior, o cargo em si. 

 

Com a confirmação da constitucionalidade da referida Resolução, as 

transferências de partido diminuíram, mas, ainda assim, permanecem, muitas  vezes 

 

81 SILVA, op. cit., 2005. p. 15-16. 
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com a permissão do TSE. Assim, muitos partidos sofrem uma redução em seus 

números na Câmara, especialmente quando estão na oposição, levando a população 

a considerar a Câmara e os partidos instituições pífias. Um período mínimo de 

permanência em cada partido e a vedação de mudança de legenda até o período 

eleitoral seguinte, sob pena de perda do cargo eletivo. Essas medidas talvez cerceiem 

a liberdade partidária e de associação, mas, aos poucos, traria uma melhor ótica dos 

eleitores em relação aos partidos e Câmaras. 

 

Não se pode deixar de lembrar, que a já mencionada Reforma Eleitoral de 2015 

passou também a prever de forma distinta essa migração de políticos a fim de ofertar 

maior segurança jurídica, não só para a sociedade que, por vezes, votam em 

determinada pessoa por acreditar que esta irá lutar pelos ideais descritos pelos 

partidos os quais representava, bem como ofertar segurança para os próprios partidos 

políticos a fim de não permitir de que estes, de uma hora para outra, diminua sua 

representabilidade. Para tanto, introduziu o artigo 22-A na Lei dos Partidos Políticos, 

o qual trata da possibilidade de perda do mandato no caso de desfiliação partidária 

sem justa causa e detalha as situações que serão consideradas como justa causa 

para se desfiliar. 

 

Assim, conforme previu o novo dispositivo legal: 
 

 
[...] perderá o mandato o detentor de cargo eletivo que se desfiliar, sem justa 
causa, do partido pelo qual foi eleito. 

 

 

Importante ainda se faz deixar consignado, que o Supremo Tribunal Federal já 

havia firmado entendimento de que os mandatos pertencem aos partidos e que, assim 

sendo, como o candidato é eleito como filiado de uma agremiação, ele não pode 

mudar para outra legenda, simplesmente porque quer, e levar consigo o mandato. 

 

O Tribunal Superior Eleitoral, neste mesmo sentido, editou a Resolução nº 

22.610/2007, a qual previu quatro hipóteses consideradas como justa causa para a 

desfiliação partidária, sem a consequente perda do cargo, quais sejam, 1-) 

incorporação ou fusão do partido; 2-) criação de novo partido; 3-) mudança substancial 

ou desvio reiterado do programa partidário; 4-) grave discriminação pessoal. 
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Com o advento da Lei n° 13.165, as situações de justa causa, para a desfiliação 

partidária passam a ser somente três, conforme o parágrafo único do artigo 22-A. 1-) 

mudança substancial ou desvio reiterado do programa partidário; 2-) grave 

discriminação política pessoal; 3-) mudança de partido efetuada durante o período de 

30 dias que antecede o prazo de filiação exigido em lei (seis meses) para concorrer à 

eleição, majoritária ou proporcional, ao término do mandato vigente. 

 

Frise-se que, esta nova hipótese introduzida pela Reforma Eleitoral, a qual 

passou a ser denominada “hipótese da janela”, não prevê um fato que gere justa causa 

para a saída do partido, mas estabelece um momento no qual o candidato poderá 

mudar de agremiação sem sofrer consequências no exercício do cargo para o qual foi 

eleito. 

 

 

1.10.2 A reforma política e os partidos políticos: 
 
 

Como visto oportunamente em capítulos anteriores, o modelo de democracia 

que vivemos na atualidade inviabiliza por completo, a tão sonhada democracia direta, 

onde os cidadãos, pessoalmente, iriam deliberar sobre determinada escolha política, 

justamente pelas circunstâncias históricas. 

 

Surge, nesta esteira a necessidade de órgãos representativos do povo, não 

sendo demasiado dizer serem estes provenientes da supramencionada democracia 

direta. Tais órgãos são as antigas facções, hoje comumente conhecidas por partidos 

políticos. Certa é, pois, a afirmação de que os referidos partidos políticos possuem 

um papel de suma importância em um Estado Democrático de Direito, na medida em 

que faz verdadeira ligação entre os que exercem o poder e os indivíduos que os 

legitimam. 

 

Para Cerroni 82, o Partido Político é entendido como uma máquina organizável, 

mais um programa político estruturado e articulado que nasce aquém dos 

parlamentos, com o "fim de fundar um novo Estado" . 

 

 
82 O governo pretendia garantir a maioria nas duas casas do Parlamento com a formação de um só 
partido. Dividindo o MDB em trabalhistas, autênticos (que formam o PTB) e os moderados que se 
aglutinariam em um partido independente. Mas os "autênticos" não desejavam ingressar no PTB de 
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Outros teóricos do partido político afirmam que estes nascem com os 

parlamentos, portanto, de forma horizontal, presumindo um sistema representativo já 

funcionando de forma consciente. 

 

O sufrágio universal e as prerrogativas parlamentares são utilizadas como 

solução para os conflitos da sociedade pluralista, sem considerar os elementos 

anteriores que alteraram a realidade desta afirmação. 

 

No Brasil temos partidos "tradicionais", isto é, partidos que nascem já a nível 

de parlamento porque a legislação assim determina. No parlamento, o político 

investido no cargo, a nível nacional sente-se no direito e com legitimidade para "criar" 

partidos, migrar de um para outro, etc, sem consultar "suas" bases eleitorais. 

 

Não obstante, resta claro que, hodiernamente, os partidos encontram-se, sem 

grande crédito junto à população, que vê cada vez menos os seus pleitos atendidos 

ou mesmo representados, ou seja, os partidos políticos estão deixando de representar 

verdadeiramente a população. 

 

Cláudio Lembo ensina que: 
 

 
O exame das modalidades de participação, especialmente a expressa pelo 
voto, impele o estudioso à inevitável necessidade de se debruçar sobre o que, 
na modernidade, se convencionou chamar de Sistema de Partidos ou, como 
querem ainda outros autores, o Estado de Partidos. Os dois conceitos acima 
referidos – Sistema de Partidos ou Estado de Partidos – demonstram, de per 
si, a ampla extensão atingida pela presença dos partidos na operacionalidade 
do Estado contemporâneo. Ainda mais. Com a tendência existente de 
transformá-los em titulares do monopólio eleitoral, os partidos políticos 
passam a se constituir em personagens indispensáveis da cena política, no 
exercício de função mediadora ou de intermediação. O virtual monopólio 
conferido aos partidos políticos na indicação, apresentação e divulgação de 
candidatos, por toda parte, concede-lhes uma relevância especial no quadro 
das instituições políticas, a ponto de, hoje, estar em curso uma tendência à 
“constitucionalização” destas associações. Ou seja, nos principais 
documentos constitucionais ocidentais há dispositivos específicos sobre os 
partidos políticos. A partir das premissas colocadas, o hermeneuta concluirá, 
sem necessidade de longa elucubração, que os partidos políticos se 
constituem em criaturas da democracia representativa e o respectivo 
desenvolvimento retroage ao alargamento do uso do voto 83. 

 
 
 

Brizola, estes pretendiam formar um partido nacionalista e popular voltados para a distribuição de 
renda. Faziam parte dos "autênticos": Cristina Tavares, Euclides Scalco, Alceu Collares. Ulysses 
Guimarães era considerado adesista; da ala fisiológica ou "moderado" do  MDB. ("Domando a 
Abertura". Visão, 06/08/79. p.l6 
83 LEMBO, op. cit., 1991. p.58-9. 
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Pode-se afirmar, assim, que a reforma política se torna indispensável, pois, na 

medida em que a população passa a ter mais anseios, ou deixa de ter real 

representatividade devida pelos partidos políticos, faz-se necessária uma reforma 

estrutural, a fim de manter essa representatividade, com lisura e legalidade. Se a 

sociedade evolui, a política também deve evoluir. Além do fato da imprescindibilidade 

de se implementar mudanças capazes de garantir maior legitimidade popular às 

decisões políticas tomadas pelos representantes, por meio da aproximação entre 

eleitores e eleitos, tornando mais democrático e legítimo o processo eleitoral. 

 

Miguel Reale ensina que: 
 

 
Quando, porém, desequilibram-se as forças que compunham o sistema 
normativo, e este passa a oscilar em seus vigamentos mestres, a ideia de 
reforma política adquire um significado bem mais vivo e denso, pondo em 
xeque a tábua original de valores condicionadora dos esquemas jurídicos e 
de suas técnicas operacionais. E, à medida que a crise de acentua vai 
adquirindo relevo a questão política em termos de reforma, inclusive porque 
esta palavra passa a possuir uma carga emocional que a todos contamina. 
Nós estamos, sem dúvida, atravessando um ciclo histórico dominado até 
mesmo pela psicose da reformulação política. Até mesmo quando nada se 
diz ou se propõe de novo, emprega-se a tática de uma aliciante cobertura 
reformista... Por outro lado, até aqueles que, de certa forma, se mantêm fiéis 
a valores políticos do passado, contrapondo-se, por exemplo, à crescente 
onda socializadora, assumem atitudes reformistas ou de atualização 
doutrinária, como é o caso dos neoliberais, que reformulam os seus princípios 
e procuram ajustar os seus meios de ação às novas técnicas de produção e 
de consumo em massa, estendendo a sua atenção a setores da sociedade 
anteriormente considerados secundários ou residuais 84. 

 

 

Convém ainda ressaltar que é certo tomarmos como verdadeiro marco 

normativo eleitoral a Constituição Federal de 1988, visto que no seu Texto podemos 

verificar que a Reforma Política pode ser compreendida como um processo contínuo, 

pois, como dito acima, ao mudar a sociedade, seus anseios, mudam-se os próprios 

modelos político-institucional, surgindo novas discussões em relação sobre o pleito 

em si, a legitimidade do processo eleitoral, a representatividade dos partidos políticos, 

bem como a idoneidade dos políticos. Pelo fato de termos tomado como exemplo a 

atual Lei Fundamental, vale destacar que em 1993, as emendas constitucionais de 

revisão estabeleceram várias mudanças, dentre as quais podemos citar a ampliação 

das causas de inelegibilidade, a serem esmiuçadas por meio de lei complementar 

(ECR4, alteradora do artigo 14, § 9º da CF); mudança da duração do mandato de 

 

84 REALE, Miguel. Política de ontem e de hoje. São Paulo: Saraiva, 1978. p. 64. 
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Presidente da República (ECR5, que alterou o artigo 82 da CF); dentre outras 

alterações. 

 

Cláudio Lembo sobre as funções exercidas pelos partidos políticos ensina que: 
 

 
Monopolizadores do sistema eleitoral, como acontece no caso brasileiro, os 
partidos políticos contam com funções específicas, a saber: 

 
Estruturação das atividades atinentes ao voto 

 

As campanhas eleitorais são organizadas pelos partidos políticos que, em 
fase posterior, fiscalizarão as eleições e as respectivas apurações, 
acompanhando inclusive a diplomação dos eleitos. 

 
Função integradora-mobilizadora e participativa 

 

É o segmento do processo político dominado pela ação dos partidos que, 
nesta função, responsabilizam-se pela mobilização da sociedade, 
estimulando o eleitorado na procura de maior participação. 

 
Recrutamento do pessoal político 

 

Buscam na sociedade e selecionam, em virtude da própria atuação, as 
personalidades desejosas de se integrarem ao processo político e às 
atividades administrativas, submetendo-as a eleições ou indicando-as, em 
virtude da força partidária, para o exercício de funções públicas, nas diversas 
áreas da administração. 

 

Agregação de interesses e demandas 
 

Captam e canalizam os interesses e as demandas emergente no âmbito da 
comunidade, acoplando-lhes caráter político e transformando-as em 
programas gerais. 

 
Formação de políticas públicas 

 
É a chamada “policy making” dos anglo-saxões. Ou seja, é o objetivo de 
formação das políticas públicas, mediante o desdobramento dos programas 
partidários em ação governamental 85. 

 

 

Nosso ordenamento jurídico pátrio não impõe dificuldade para a criação de 

novos partidos políticos, sendo que, para tanto, basta o registro dos mesmos em 

cartório, obedecendo-se exigências simples, para que se constitua o partido como 

Pessoa Jurídica de Direito Privado. 

 

As dificuldades se encontram em outra fase da criação, mais especificamente 

no que tange ao registro dos estatutos perante a Justiça Federal, sendo essa uma 

condição imperiosa para que o partido possa disputar pleitos eleitorais, tenha acesso 

 

85 LEMBO, op. cit., 1991. p. 62. 
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ao tempo de televisão e rádio gratuito e aos recursos do fundo partidário. E, com o 

escopo de conseguir referido registro se faz necessário colher pelo menos meio por 

cento dos votos válidos na última eleição geral, distribuídos em um mínimo de 1/3 dos 

Estados da Federação, com pelo menos 0,1% do eleitorado de cada um desses 

Estados. 

 

Jalusa Prestes Abaide ensina que: 
 

 
No que diz respeito à sua formação, o partido político no Brasil, sofreu e ainda 
sofre uma descontinuidade política porque carece de um conteúdo 
programático que coincida com a prática. Posteriormente, ver-se-á que não 
existe uma herança ideológica entre uma fase e outra, o que continua sendo 
os mesmos são os atores da política que migram de uma para outra sigla, 
sem "pudor ideológico". Isto caracteriza o subdesenvolvimento partidário 
produzindo indisciplina e fisiologismo. Para que existam partidos fortes, 
acredita-se na necessidade deles buscarem identidade na sociedade civil, 
que estejam nela enraizados, e que ela esteja "embutida" nas ações dos par 
lamentares. Mas o que se constata é o monopólio da representação por parte 
dos partidos, seja para fins de controle do Executivo, seja para elaboração 
legislativa (quando é possível). O partido quando chega a nível de 
parlamento, se desvincula da sociedade civil, passa a ser um organismo 
independente descompromissado com as bases, com o programa e com o 
eleitorado, passa a viver outros e para outros interesses. Isto se evidencia na 
estrutura de poder que é centralizada nas cúpulas diretivas, e estas não 
detêm uma liderança agiu tentadora da sociedade, da opinião popular, porque 
na maioria das 23 vezes a estrutura interna do partido é feita também 
artificialmente sem plebiscito valendo apenas os apadrinhamentos. Este fator 
por si só, já exclui a falácia da representação da sociedade civil. Isto 
aconteceu, por exemplo, com o PMDB da "Nova" República quando Ulysses 
Guimarães não conseguiu administrar os conflitos dentro do próprio  partido 
86. 

 

 

Frise-se que a lei n° 9.504/97, nomeada Lei das Eleições, trouxe avanços 

consideráveis, como por exemplo, a regulamentação das limitações às coligações e o 

uso das urnas eletrônicas que foi um avanço a ser seguido por outros países. 

 

Muitas outras reformas existiram desde o advento da Constituição Federal de 

1988 até os dias atuais, mas, uma que não poderíamos deixar de ressaltar é 

justamente a lei da ficha limpa, a qual ampliou as hipóteses constitucionais de 

inelegibilidade. 

 
 
 

86 ABAIDE, Jalusa Prestes. Dissertação apresentada ao curso de pós-graduação em direito da 
Universidade Federal de Santa Catarina como requisito à obtenção do Título de Mestre em Ciências 
Humanas – Especialidade Direito. p. 22-3. Disponível em: 
<https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/106315/80029.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
>. 

https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/106315/80029.pdf?sequence=1&amp;isAllowed=y
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Assinale-se que a organização política no Brasil se deu através de facções ou 

partidos, na medida em que inexiste a possibilidade de candidaturas avulsas, tais 

como estudado oportunamente, sendo, o partido político, o único meio conhecido pela 

sociedade atual de se garantir o regime democrático de governo. 

 

Cláudio Lembo ensina que: 
 

 
A palavra “partido”, como termo indicativo de fração, facção ou tendência de 
natureza parlamentar ou, ainda, de corrente específica do pensamento 
político, se encontra há muito em desuso. 

 

A inorganicidade das antigas facções ou partidos evoluiu para corpos 
diferentes, até se transformarem nos complexos aparelhos burocráticos 
atuais. Nestes, as estruturas são previstas em estatutos minuciosos que 
indicam as esferas de competência de cada núcleo partidário. 

 
Os sofisticados organogramas dos partidos contemporâneos, figuração 
gráfica das estruturas contidas nos estatutos das agremiações, sequer de 
longe fazem recordar as velhas e espontâneas facções compostas por 
políticos sem qualquer vínculo formal. 
As antigas facções, pois, antecessoras dos atuais partidos políticos, já não 
existem mais, afastando-se, assim, com as novas elaborações doutrinárias e 
legislativas, as maneiras voluntaristas de ação política. Os partidos políticos 
contemporâneos apresentam organicidade e disciplina interna e legal, apesar 
de aparências em contrário registradas na política brasileira, particularmente 
nestes últimos anos. 

 
A aparente desagregação do quadro partidário pátrio, onde a fragilidade de 
posições parece regra, é fenômeno inerente a ciclos de redemocratização, 
quando personalidades políticas procuram novas legendas para hospedar 
suas vocações e objetivos no campo público. 

 
A própria Constituição de 1988, marco superior do processo democrático, 
permitiu a migração de parlamentares de um partido a outro conforme, 
disposição contida no artigo 6º do Ato de suas Disposições Transitórias. 

 
Apesar, porém, deste cenário de aparência transitoriamente anômica, os 
partidos políticos brasileiros contam com definições precisas, a respeito de 
suas atuações e as de seus integrantes. Estas apresentam-se registradas em 
leis e normas internas das agremiações que, por se oferecem por escrito e 
revestidas de publicidade, conferem a indispensável certeza. 

 
É plausível admitir que, findo o processo de redemocratização, os partidos 
políticos consequentes tornar-se-ão atores estáveis, contando com 
arcabouços bem elaborados e, assim, democraticamente atuantes, poderão 
se converter em agentes de efetiva participação dentro do Sistema de 
Partidos 87. 

 
 
 
 
 
 

 

87 LEMBO, op. cit., 1991. p. 70-71. 
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Por haver mudanças sociais que buscam aperfeiçoar o processo eleitoral é 

certo dizer, assim, que tivemos, desde a promulgação do Texto Constitucional de 1988 

várias minirreformas. 

 

Por reforma política podemos compreender ser um conjunto de propostas que 

buscam alterar as regras dos partidos políticos, das eleições, dentre outras que 

envolvem o processo eleitoral como um todo. 

 

Dentre as principais regras a estarem presentes em pauta em toda discussão 

acerca da reforma política estão, basicamente, no fato de ser ou não importante 

reduzir o número de partidos, ampliando, por conseguinte, a governabilidade e a 

sensação do povo de congruência entre as suas próprias ideias, bem como a 

aplicação de deliberações políticas pelos mandatários parlamentares. Muito se discute 

também sobre financiamento das campanhas, bem como a redução do número de 

partidos, para uma efetiva governabilidade. 

 

Oportunamente estudado, sabemos que em nosso país se aplica o sistema 

proporcional de lista aberta no qual o voto dos eleitores é computado primeiro ao 

partido, para se definirem pelos cálculos eleitorais o número de cadeiras por ele 

obtidas, e depois ao candidato, para se realizar a lista e definir quais os eleitos naquela 

agremiação política. O sistema de lista fechado, por sua vez, deve ser compreendido 

como um mero modelo alternativo é o chamado voto em lista fechado. Note-se que a 

supramencionada lista não admite alterações em sua ordem de elaboração e deve ser 

levada para escrutínio, com o povo votando e não nos candidatos individuais. 

 

Finda a mencionada eleição, define-se o número de cadeiras destinadas a cada 

partido para que seja cumprido o que fora disposto em momento anterior à eleição 

nas listas partidárias. Este modelo beneficia o fortalecimento dos partidos políticos, 

simplifica o sistema e permite maior amplitude de ideias no Congresso Nacional. Em 

contrapartida, há quem diga ser antidemocrático esse modelo, por impedir o povo de 

deliberar a respeito de quem serão os representantes detentores de mandato popular. 

 

Convém ressaltar que, uma outra proposta de modelo é mais alternativa, 

encapada pelos principais partidos políticos da atualidade e é a implementação de 

eleições majoritárias para cargos legislativos. Através desta proposta de modelo, 

divide-se o ente federativo para o qual se está votando o preenchimento das   vagas 
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legislativas em distritos, nos quais acontecerão eleições majoritárias, em um ou em 

dois turnos. Deste modo, rompe-se com a vasta representatividade política atualmente 

existente, já que o partido mais votado em determinado distrito conseguirá totalidade 

da representação dele, simplificando a disputa milenar de governabilidade. 

 

A reforma dos partidos políticos tem como finalidade estender o nível de 

legitimidade. Assim, tem o fito de reestruturar o modelo de partidos políticos, a fim de 

reduzir o amplo número de partidos, ampliar a governabilidade e aproximar a vontade 

popular do centro de decisão política. 

 

Simples reformas são incapazes de resolver a crise partidária, haja vista que é 

da essência do modelo representativo um nível de desconfiança popular, bem como 

uma dificuldade de diálogo efetivo entre os partidos com seu eleitorado. Porém, se as 

reformas puderem ao menos amenizar esta instabilidade ofertará maior segurança 

jurídica para os eleitores. 

 

 

1.10.3 “Ficha limpa” (LC 135/10) como requisito para se candidatar por um 

Partido Político: 

 
Observa-se, antes de qualquer outra ponderação que o Brasil vive uma séria 

crise política, na medida em que a população não mais aguenta as promessas 

eleitoreiras que, logicamente, não são atendidas, nem os escândalos de corrupção e 

de incompetência que fazem parte das notícias diárias da mídia brasileira. 

 

A sociedade brasileira já não suporta mais a falta de moralidade e probidade 

de seus representantes e, dessa forma, clama por mudanças bruscas. Através do 

advento da Lei Complementar n° 135/10, esse sentimento de impotência do povo 

brasileiro ficou, de certa forma, minimizado. Isso pelo fato de que referido diploma 

legal ofertou ao ordenamento jurídico-político credibilidade. 

 

Para que essa lei virasse realidade foram necessárias milhares de assinaturas 

em todo o país com o objetivo de propor, por meio de iniciativa popular, um projeto de 

lei ao Congresso Nacional. 

 

Assinale-se que a LC n° 135/10, altera a LC n° 64/80, que estabelece, de 

acordo com o § 9º do art. 14 da CF/88, casos de inelegibilidade, prazos de cessação 
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e determina outras providências, para incluir hipóteses de inelegibilidade que visam a 

proteger a probidade administrativa e a moralidade no exercício do mandato. 

 

Marino Pazzaglini Filho ensina que: 
 

 
Inelegibilidade é o impedimento ou restrição legal, que obsta o eleitor, 
temporária ou definitivamente, de concorrer a qualquer ou a determinados 
cargos eletivos. Não impede o direito de votar, mas sim de se candidatar a 
mandato eletivo, ou seja, de poder ser votado e eleito 88. 

 

 

É oportuno trazer à colação o ensinamento de José Afonso da Silva: 
 

 
[...] a interpretação das normas constitucionais ou complementares relativas 
aos direitos políticos deve tender à maior compreensão do princípio, deve 
dirigir-se ao favorecimento do direito de votar e de ser votado, enquanto as 
regras de privação e restrição, hão de entender-se nos limites mais estreitos 
de sua expressão verbal, segundo as boas regras de hermenêutica 89. 

 

 

A chamada lei da ficha limpa (lei complementar n° 135/10) define que o 

candidato condenado na Justiça por um colegiado não pode disputar eleições, 

contudo, permite que o político condenado possa recorrer para tentar suspender a 

inelegibilidade e participar do pleito eleitoral. 

 

Por sua vez, Jorge Miranda ensina que: 
 

 
A averiguação da existência dos requisitos de elegibilidade precede 
logicamente a averiguação da existência de inelegibilidades, sendo uma de 
resultado contrário a outra. As inelegibilidades só constituem problema 
relevante e autônomo, como circunstâncias inibitórias da eleição, depois de 
admitida uma capacidade de base. 

 

Os requisitos de elegibilidade são sempre absolutos e de natureza 
institucional, porque têm de estarem presentes em quaisquer eleições (ou em 
quaisquer eleições compreendidas no tipo). Diversamente, as 
inelegibilidades stricto sensu podem ser também relativas e individuais, visto 

 
 
 
 

 

88 PAZZAGLINI FILHO, Marino. Lei de inelegibilidade comentada: legislação e jurisprudência 
atualizadas. leis da ficha limpa e da minirreforma eleitoral. São Paulo: Atlas, 2014. Recurso online. 
Página 2. Disponível em:< 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522489923/cfi/14!/4/4@0.00:0.00>. 
89 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 19. ed. São Paulo: Malheiros, 

2001. p. 385. 
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que podem afectar apenas certa ou certas eleições e derivar de causas de 
ordem pessoal 90. 

 

 

Pode-se afirmar que dentre as principais alterações, algumas devem ser 

compreendidas com maior relevância, tais como: a possibilidade da não diplomação 

de candidatos que tenham contra sua pessoa representação julgada procedente pela 

Justiça Eleitoral, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado, 

em processo de apuração de abuso do poder econômico ou político, para a eleição 

na qual concorrem ou tenham sido diplomados, bem como para as que se realizarem 

nos 8 anos seguintes; bem como, os que forem condenados, em decisão transitada 

em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, desde a condenação até o 

transcurso do prazo de 8 anos após o cumprimento da pena, pelos crimes contra a 

economia popular, a fé pública, a administração pública e o patrimônio público, contra 

o patrimônio privado, o sistema financeiro, o mercado de capitais e os previstos na lei 

que regula a falência, dentre outros casos motivadores de inelegibilidade 

 

Marino Pazzaglini Filho ensina que: 
 

 
A LC n° 135/10, denominada Lei da Ficha Limpa, ao promover alterações na 
LC n° 64/90, ampliou substancialmente o elenco das causas de 
inelegibilidade decorrentes de sanções e lhes atribuiu tratamento muito mais 
rigoroso, tanto adotando prazo uniforme de inelegibilidade de oito anos 
quanto considerando também inelegíveis, nos casos que deixou expresso no 
inciso I de seu art. 1°, os que forem condenados por decisão proferida por 
órgãos judicial colegiado ainda não transitada em julgado. 

 

A LC n° 135/10 teve origem em um movimento de combate à corrupção 
eleitoral, que lançou a “Campanha da Ficha Limpa”, com a elaboração de 
Projeto de Lei de iniciativa popular, contemplando hipóteses de 
inelegibilidades relacionadas à “vida pregressa do candidato”, fator de sua 
instituição autorizado na norma constitucional correspondente (art. 14, §  9º) 
91. 

 

 

Cabe trazer à tona que a lei antiga previa a inelegibilidade somente após o 

trânsito em julgado. 

 

Marino Pazzaglini Filho diz que: 
 
 
 
 
 

90 MIRANDA, Jorge. Manual de direito constitucional: estrutura constitucional da democracia. 
Coimbra: Coimbra Editora, 2007. v. 7. p. 136. 
91 PAZZAGLINI FILHO, op. cit., 2014. p. 4. 
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A Lei de Inelegibilidade, com as adições promovidas pela Lei da Ficha Limpa, 
a par de sublinhar as inelegibilidades constitucionais, elenca as 
inelegibilidades originárias de sanções de natureza penal, civil, eleitoral, 
disciplinar ou administrativa aplicáveis a qualquer cargo ou função pública e 
privada. O seu intento foi estabelecer, de maneira objetiva, cumprindo 
determinação expressa no art. 14, §9° da CF, critérios definidores de 
inelegibilidade, condizentes com a probidade administrativa e a moralidade 
eleitoral (art. 1°, inciso I). 

 

A seguir, no tocante às causas de inelegibilidade originárias do exercício do 
mandato, cargo ou função pública, estabelece, a partir do inciso II do mesmo 
artigo, os prazos em que elas podem ser afastadas mediante 
desincompatibilização do agente público (afastamento definitivo ou 
temporário do mandato, cargo ou função pública de que é titular no prazo 
previsto em lei para concorrer a mandato eletivo). 

 

 
Observo que as inelegibilidades incluídas pela LC n° 135/10 têm incidência 
imediata, ainda que o fato ilícito, novo ou agravado, seja anterior a sua 
entrada em vigor, pois as causas de inelegibilidade devem ser aferidas no 
momento da formalização do pedido de registro da candidatura 92. 

 

 

Independentemente do fato de, incontestavelmente haver esta necessidade da 

criação de uma lei que tivesse o escopo de ofertar ao trato da coisa pública maior 

moralidade, não se pode perder de vista que muita coisa ainda há que se mudar no 

processo eleitoral brasileiro. Evidente, que já houve grande avanço neste processo 

eleitoral, como tivemos oportunidade de observar durante o presente estudo, mas 

muito ainda há que ser feito para que tenhamos maior lisura; políticos mais sérios que 

não temam a impunibilidade; maior educação e vontade de se integrar à vida política 

por parte de seus eleitores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

92 PAZZAGLINI FILHO, op. cit., 2014. p. 4-5. 
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2. DIREITO POLÍTICO. VERDADEIRO DIREITO FUNDAMENTAL 
 
 

2.1 - FUNDAMENTALIDADE DOS DIREITOS POLÍTICOS: 
 
 

É importante consignar que os chamados direitos sociais, onde estão inclusos 

os direitos políticos, são concebidos como direitos de segunda dimensão. Entretanto, 

mesmo com o advento da atual Constituição Brasileira, é inapagável a discussão 

doutrinária acerca da sua caracterização como direito fundamental. E, como tratado 

oportunamente, não resta dúvidas de que os direitos políticos e, por conseguinte, os 

direitos políticos (direito a votar e direito a ser votado) são inquestionavelmente 

direitos fundamentais de todo e qualquer cidadão. 

 

Há na doutrina, mesmo que minoritária, que quem questione a 

fundamentalidade dos direitos em tela, principalmente no que tange a sua 

pormenorização no Título VIII que trata “Da Ordem Social”. 

 

Certo é, que os direitos sociais clamam do poder político, verdadeiras e 

indelegáveis ações para sua aplicabilidade plena, o que gera fortes pressões 

ideológicas e envolve escolhas políticas determinantes para conseguir alcançar o 

ideal de uma sociedade livre, justa e solidária, objetivo consagrado em nossa Carta 

Magna. 

 

Sabe-se que os direitos sociais estão dispostos na Constituição Federal nos 

artigos 6º ao 11º da Constituição Federal, sendo, a título de exemplo, direito à 

educação, saúde, trabalho, moradia, lazer, segurança, previdência social, proteção à 

maternidade, à infância e assistência aos desamparados. 

 

Sabe-se, que para a sociedade brasileira conseguir obter com plena 

efetividade, os direitos assegurados pelo legislador originário fazem-se necessário 

representantes dignos e capacitados. Assim, certa é a afirmação de que os direitos 

políticos não só são direitos fundamentais, como são a base para o exercício efetivo 

dos demais direitos fundamentais. 
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Por sua vez, Jellinek fala sobre os status dos direitos fundamentais: 
 

 
[...] há quatro status: o status passivo ou status subiectionis, o status negativo 
ou status libertatis, o status positivo ou status civitatis, o status ativo ou status 
da cidadania ativa”. 

 
Jellinek descreve de formas diversas o que é um status. Importância central 
tem sua caracterização como “uma relação com o Estado que qualifica o 
indivíduo”. Nesse sentido, um status é alguma forma de relação entre cidadão 
e Estado. Como uma relação que qualifica o indivíduo, o status deve ser uma 
situação, e como tal diferenciar-se de um direito. Isso porque o status, na 
forma como Jellinek o expressa, tem como conteúdo o “ser” e não o “ter” 
jurídico da pessoa. Alguns exemplos podem esclarecer o que Jellinek 
entende, nesse caso, por “ser” e “ter”. Por meio da concessão do direito de 
votar e do direito de livremente adquirir propriedade, modifica-se o status de 
uma pessoa e, com isso, o seu ser, enquanto a aquisição de um determinado 
terreno diz respeito apenas ao seu “ter”. Essas descrições gerais são 
bastante obscuras. O conceito de status é definido com mais acuidade a partir 
de sua divisão em quatro “relações de status. 

 

 

Há que se deixar consignado que os direitos sociais e, portanto, os direitos 

políticos, devem ser compreendidos como fundamentais, na medida em que sua 

essencialidade reside em sua ligação aos direitos humanos e à dignidade da pessoa 

humana. 

 

Cabe destacar que, embora o explanado no presente capítulo, a 

fundamentalidade dos direitos sociais e políticos, ou seja, seu reconhecimento como 

direitos fundamentais, é tema que sempre gera polêmica, visto que até os dias 

atuais não obtivemos consenso a respeito. Até mesmo a Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF), ação constitucional que visa a 

proteger os preceitos fundamentais, carece de uma definição mais contundente. 

 
 

 
2.2 - OS DIREITOS POLÍTICOS, DEMOCRACIA E DIREITOS FUNDAMENTAIS: 

 
 

Não é de hoje que se discute sobre o fundamento do poder político, bem como 

sobre a participação do povo em seu exercício. Por essa razão, iremos dar uma 

atenção especial neste tema que sempre esteve e, talvez, sempre estará em pauta 

nas mais diversas discussões sociais e acadêmicas. 
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Cumpre informar que os direitos políticos podem ser entendidos como direitos 

fundamentais. Nesse sentido Gilmar Ferreira Mendes aponta que: 

 

Enquanto direitos de defesa, os direitos fundamentais asseguram a esfera de 
liberdade individual contra interferências ilegítimas do Poder Público, 
provenham elas do Executivo, Legislativo ou, mesmo do Judiciário. Se o 
Estado viola esse princípio, dispõe o indivíduo da correspondente pretensão 
que pode consistir, fundamentalmente, em uma: 

 

 
(1) Pretensão de abstenção (Unterlasssungsanspruch); 
(2) Pretensão de revogação (Aufhebungsanspruch), ou ainda em uma 
(3) Pretensão de anulação (Beseitigungsanspruch) 
Os direitos de defesa ou de liberdade legitimam ainda duas outras pretensões 
adicionais: 
(4) Pretensão de consideração (Berücksitigungsanspruch), que impõe ao 

Estado o dever de levar em conta a situação do eventual afetado, fazendo 
as devidas ponderações; e 

 

 
Pretensão de defesa ou de proteção (Schutzanspruch), que impõe ao Estado, 
nos casos extremos, o dever de agir contra terceiros. 

 
A clássica concepção de matriz liberal-burguesa dos direitos fundamentais 
informa que tais direitos constituem, em primeiro plano, direitos de defesa do 
indivíduo contra ingerências do Estado em sua liberdade pessoal e 
propriedade. Esta concepção de direitos fundamentais – apesar de ser 
pacífico na doutrina o reconhecimento de diversas outras – ainda continua 
ocupando um lugar de destaque na aplicação dos direitos fundamentais. Esta 
concepção, sobretudo, objetiva a limitação do poder estatal a fim de 
assegurar ao indivíduo uma esfera de liberdade. Para tanto, outorga ao 
indivíduo um direito subjetivo que permite evitar interferências no âmbito de 
proteção do direito fundamental ou mesmo a eliminação de agressões que 
esteja sofrendo em sua esfera de autonomia pessoal. 

 
Analisando as posições jurídicas fundamentais que integram os direitos de 
defesa, importa consignar que estes não se limitam às liberdades e 
igualdades (direito geral de liberdade e igualdade, bem como suas 
concretizações), abrangendo, ainda, as mais diversas posições jurídicas que 
os direitos fundamentais intentam proteger contra ingerências dos poderes 
públicos e também contra abusos de entidades particulares, de forma que se 
cuida de garantir a livre manifestação da personalidade, assegurando uma 
esfera de autodeterminação do indivíduo 93. 

 

 

Assinale-se que no que tange à efetiva participação popular, pode-se dizer ser 

esta maior ou menor conforme os contextos históricos de cada Estado, dependendo, 

ainda, do sentido e da amplitude do conceito de democracia prevalecente naquele 

Estado. 

 
 

 

93 MENDES, Gilmar Ferreira. Hermenêutica constitucional e direitos fundamentais. Brasília: 
Brasília Jurídica 2002. p. 200-201. 
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O poder, conforme o contexto político é compreendido como a capacidade de 

influenciar ou condicionar comportamentos. Ou seja, é a habilidade de impor a própria 

vontade, determinando o sentido da conduta alheia, tanto na seara individual como na 

coletiva. 

 

Monica Herman Salem Caggiano ensina que: 
 

 
Adotado o mecanismo eleitoral como operador da representação política, é 
de se reconhecer que, dentre os direitos políticos, o de sufrágio, talvez seja o 
mais eminente em relação ao homem político, integrante de uma comunidade 
social, exatamente por lhe propiciar a participação no pólo epicêntrico das 
decisões políticas, quer ativa, quer passivamente. 
Daí, a já clássica observação de Rousseau, no sentido de que o sufrágio é 
inerente à natureza humana: “Um droit que rien ne peut ôter aux citoyens”. E, 
mais até, Carré de Malberg erigiu o sufrágio a um poder jurídico, um direito 
subjetivo. 
Além disso, o poder de sufrágio, exercido via eleitoral, consagra, como 
anotado por Sartori, a garantia mecânica das práticas democráticas. Isso, 
porém, quando desenvolvido o sistema de molde a se acomodar ao 
macroprincípio da autodeterminação e seus corolários a exigir: 

- atribuição igual do direito de voto e sufrágio universal; 
- periodicidade do voto; 
- igualdade do valor do voto; 
- pessoalidade do voto; 
- sigilo do voto; 
- liberdade de postular cargos eletivos; 
- direito dos candidatos de disputarem respaldo popular; 
- direitos dos líderes políticos e candidatos de disputarem votos. 
Daí porque o standard do “free and fair elections”, para a sua adequada 
configuração e análise, demanda a verificação da compatibilidade do modelo 
escolhido aos requisitos acima identificados, em especial, o exame dos 
tópicos: corpo eleitoral, quadro de candidaturas, partidos políticos e sistema 
eleitora. 
Ressalte-se, ademais, que não basta conferir tratamento jurídico em moldes 
democráticos a um só dos tópicos. O exercício do sufrágio, no ensejo de 
exteriorizar uma preferência política e, assim, concorrer para a formação de 
um Parlamento representativo, impõe cuidados concatenados e uma 
legislação que contemple todo o sistema a englobar aqueles elementos, 
assegurando que, em conjunto, sirvam de superfície à prática do sufrágio em 
clima de real consistência democrática 94. 

 

 

Convém assinalar que conforme a cultura ocidental, a palavra político pode 

possuir mais de um significado. Na prática, todavia, significa a habilidade no 

relacionar-se com o outro, com o fito de transacionar sobre determinando assunto a 

fim de se chegar a uma conclusão comum que deva possuir a característica de ser 

interessante ao povo (mandatário). Já, no mundo grego-romano, a política era   vista 

 
 

94 CAGGIANO, Monica Herman Salem. Direito parlamentar e direito eleitoral. [S.l.]: Manole, 2004. 
p. 79-80. 
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como o espaço em que se estabelecia o debate público pela palavra, ou seja, era a 

arte de definir ações na sociedade. 

 

Posta assim a questão, certo ainda é afirmar que o termo política está 

intrinsecamente ligado ao âmbito social, na qual se ajuntam diversos e, por vezes, 

contraditórios interesses. 

 

José Murilo de Carvalho95 aponta que: 

 

 
Apesar da tragédia da morte de Tancredo Neves, a retomada da supremacia 
civil em 1985 se fez de maneira razoavelmente ordenada e, até agora, sem 
retrocessos. A constituinte de 1988 redigiu e aprovou a constituição mais 
liberal e democrática que o país já teve, merecendo por isso o nome de 
constituição Cidadã. Em 1989, houve a primeira eleição direta para 
presidente da República desde 1960. Duas outras eleições presidenciais se 
seguiram em clima de normalidade, precedidas de um inédito processo de 
impedimento do primeiro presidente eleito. Os direitos políticos adquiriram 
amplitude nunca antes atingida. No entanto, a estabilidade democrática não 
pode ainda ser considerada fora de perigo. A democracia política não 
resolveu os problemas econômicos mais sérios, como a desigualdade e o 
desemprego. Continuam os problemas da área social, sobretudo na 
educação, nos serviços de saúde e saneamento, e houve agravamento da 
situação dos direitos civis no que se refere à segurança individual. 
Finalmente, as rápidas transformações da economia internacional 
contribuíram para pôr em xeque a própria noção tradicional de direitos que 
nos guiou desde a independência. Os cidadãos brasileiros chegam ao final 
do milênio, 500 anos após a conquista dessas terras pelos portugueses e 178 
anos após a fundação do país, envoltos num misto de esperança e incerteza. 

 

 

Oportuno destacar que o ora estudado poder político, pode ainda ser 

compreendido como sendo um verdadeiro poder supremo de uma sociedade 

organizada, sendo que, a ele se subordinam todos os demais poderes, inclusive os 

econômicos, ideológicos e jurídicos. 

 

Segundo Norberto Bobbio o poder político se caracteriza pelo uso da força. 

Nesse contexto, Bobbio diz que: 
 

 
[...] apenas o emprego da força física consegue impedir a insubordinação e 
domar toda forma de desobediência. Do mesmo modo, nas relações entre 
grupos políticos independentes, o instrumento decisivo que um grupo dispõe 

 
 
 
 
 

95 CARVALHO, op. cit., p. 199-200. 
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para impor a própria vontade a um outro grupo é o uso da força, isto é, a 
guerra” 96. 

 

 

Com o processo histórico mundial o termo “política” ficou intrinsecamente ligado 

com o termo “governo”. Dessa forma, pode-se afirmar que a política está sempre 

associada ao Estado e, por conseguinte ao governo. 

 

Giddens ensina que política é o meio pelo qual o poder é utilizado e contestado 

para influenciar a natureza, bem    como o conteúdo das atividades governamentais. 

Segundo esse sociólogo inglês 
 

 
[...] a esfera política inclui as atividades daqueles que estão no governo, mas 
também as ações e interesses concorrentes de muitos outros grupos e 
indivíduos 97. 

 

 

Assevera-se que a esfera política abarca a direção do Estado no que tange a 

política externa e interna, bem como a gestão de recursos públicos, a regulação de 

projetos sociais e econômicos, a execução de políticas públicas, o comando do setor 

econômico-financeiro, o acesso a cargos e funções públicos, dentre outras. 

 

Norberto Bobbio98 diz que: 

 

 
Do mesmo modo que nem todo Estado representativo é um Estado 
parlamentar, o Estado parlamentar pode muito bem não ser uma democracia 
representativa. Se por democracia entendemos, como devemos, um regime 
no qual todos os cidadãos adultos tem direitos políticos – onde existe, em 
poucas palavras, o sufrágio universal – devemos considerar que 
historicamente os parlamentos vieram antes da extensão do sufrágio e que, 
portanto, por muito tempo existiram Estados parlamentares que eram 
representativos mas não democráticos. Chamo a atenção para o fato de que 
na expressão “democracia representativa” deve-se dar relevo tanto ao 
adjetivo quanto ao substantivo. É verdade que nem toda forma de democracia 
é representativa (daí a insistência sobre a democracia direta), mas também é 
verdade que nem todo Estado representativo é democrático pelo simples fato 
de ser representativo: daí a insistência sobre o fato de que a crítica ao Estado 
parlamentar não implica a crítica `a democracia representativa, já que, se é 
verdade que toda democracia é representativa, é igualmente verdade que 

 
 
 
 

96 BOBBIO, Norberto. Teoria geral da política: a filosofia política e as lições dos clássicos. 
Organização de Michelangelo Bovero. Tradução de Daniela Beccaccia Versiani. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2000. p. 221-22. 
97 GIDDENS, Anthony. Sociologia. Tradução de Sandra Regina Netz. 4a. ed. Porto Alegre: Artmed, 

2005. p. 342. 
98 BOBBIO, Norberto. O futuro da democracia. 8a. ed. [S.l.]: Tebel, 2002. p. 57. 
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nem todo Estado representativo é em princípio e foi historicamente uma 
democracia. 

 

 

Definem-se como direitos políticos, as prerrogativas e os deveres inerentes à 

cidadania, direito a votar e direito a ser votado. Ou seja, dentre estes estão o direito 

de participar direta ou indiretamente do governo, da organização e do funcionamento 

do Estado. Isto é são aquelas prerrogativas que permitem ao cidadão participar na 

formação e comando do governo. 

 

Norberto Bobbio ensina que: 
 

 
O liberalismo dos modernos e a democracia dos antigos foram 
frequentemente considerados antiéticos, no sentido de que os democratas da 
antiguidade não conheciam nem a doutrina dos direitos naturais nem o dever 
do Estado de limitar a própria atividade ao mínimo necessário para a 
sobrevivência da comunidade. De outra parte, os modernos liberais nasceram 
exprimindo uma profunda desconfiança para com toda forma de governo 
popular, tendo sustentado e defendido o sufrágio restrito durante todo o arco 
do século XIX e também posteriormente. Já a democracia moderna não só é 
incompatível com o liberalismo como pode dele ser considerada, sob muitos 
aspectos e ao menos até um certo ponto, um natural prosseguimento. 

 

Com uma condição: que se tome o termo “democracia” em seu significado 
jurídico-institucional e não no ético, ou seja, num significado mais 
procedimental do que substancial. É inegável que historicamente 
“democracia” teve dois significados prevalecentes, ao menos na origem, 
conforme se ponha em maior evidência o conjunto das regras cuja 
observância é necessária para que o poder político seja efetivamente 
distribuído entre a maior parte dos cidadãos, as assim chamadas regras do 
jogo, ou o ideal em que um governo democrático deveria se inspirar, que é o 
da igualdade. Á base dessa distinção costuma-se distinguir a democracia 
formal da substancial, ou, através de uma outra conhecida formulação, a 
democracia como governo do povo da democracia como governo para o povo 
99. 

 

 

Segundo o Capítulo IV, do Título II, da vigente Constituição Federal os direitos 

políticos disciplinam toda e qualquer manifestação da soberania popular, a qual se 

concretiza pelo sufrágio universal, pelo voto 

direto e secreto, pelo plebiscito, referendo e iniciativa popular. É pelos direitos políticos 

que o povo intervém e participa no governo, mesmo porque não podemos deixar de 

lembrar ser ele, o povo, o dono do poder que elege mandatários a fim de serem sua 

voz  na  vida  política  do  Estado.  Todavia,  referidos  direitos  não  são   conferidos 

 
 
 
 

99 BOBBIO, Norberto. Liberalismo e democracia. 6a. ed. [S.l.]: Brasiliense, 2005. p. 37-8. 
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indistintamente a todos os habitantes do território estatal, mas só aos nacionais que 

preencham determinados requisitos expressos na Constituição – ou seja, ao povo. 

 

Os direitos políticos como visto oportunamente, ligam-se à ideia de democracia. 

E com a ideia de democracia e de Estado Democrático de Direito Nesta, sobressaem 

a soberania popular e a livre participação de todos nas atividades estatais. 

 

John Keane traz um novo conceito que se encontra em processo de 

implantação, chamado de cosmocracy, uma nova forma de estudar e entender as 

mudanças enfrentadas pela democracia contemporânea, senão vejamos: 

 

Summarising the dynamics of these various interacting and overlapping 
structures is admittedly not easy, but for various strog reasons that will 
become clear it can and must be done. Its necessary precondition is a bold 
leap of political imagination. Some groups within global civil society have 
spotted this. Transparency International´s image of good global government 
as like a Greek temple – with foundations built from publicly shared values, 
pillars comprising separate branches of government and a roof structure that 
supports the world-wide rule of law and a sustaninable, high-quality way of life 
– points in this direction. A new theory of the emerging world polity is indeed 
urgently needed. And so a principal thesis of this book: our world is today 
coming under the influence of a new form of governmental power that can be 
called cosmocracy. The neologism (from kosmos, world, order, universal 
place or space; and kratõ, to rule or to grasp) is used here as an idealty. It 
describes in simplified forma a ent governmental forms – beginning with 
Aristotle´s attempt to develop a typology of states and continuing today in 
various efforts to distinghish among “Westphalian”, “post modern” and “post 
colonial” states (George Sorenson) or “modern”, “post modern” and “pre- 
modern” states (Robert Cooper). Although cosmocracy was a not conceived 
as part of a grand design – it is much more a combined product of will, luck, 
accident anda display a certain coherence and distinctiveness. Ûnderstood as 
an emerging system of political power, cosmocracy is without precedent. It 
defies all previou typologies because it is a form of government sui generis, 
with the following features. 

 

Cosmocracy is the first-ever world polity. Despite the fact that it does not 
appear as such on maps of the world, cosmocracy is a system of world-wide 
webs of interdependence – of actions and reactions at a distance, a complex 
mélange of networks of legal, governmental, police and military 
interdependence at world-wide distances. These chains of interdependence 
are oiled by high-speed, space-shrinking flows of communication that have a 
striking effect: they force those who wield power within the structures of 
cosmocracy to become more or less aware of its here-there dialectics 100. 

 

 

Por fim, a democracia, nos moldes em que é assegurada na atualidade, é 

consignada nos tratados internacionais como direito humano e fundamental. 

 
 
 

100 KEANE, John. Global society. 3a. ed. Cambridge: University Press, 2004. p.97-8. 
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John Kane ainda, ensina que: 
 

 
Representative democracy was in fact the child of bitter power conflicts, many 
of them fought in opposition to ruling princes, churchmen, landowners or 
imperial monarchies, often in the name of “the people”. Struggles in support 
of “the people” produced great strife during the second age of democracy. It 
witnessed the birth of neologisms, like “aristocratic democracy” (that first 
happened in the Low Countries at the end of the sixteenth century) and new 
references (in the United States) to “republican democracy”. Later came 
“liberal democracy” and “social democracy” and “Christian democracy”, even 
“burgeois democracy”, “socialist democracy” and “workers democracy”. 
These new terms fuelled many different struggles by groups for equal acess 
to governmental power that then resulted, sometimes by simple accident or 
unintended consequence, in institutions that had no precedent. Trial by jury, 
written constitutions based on a formal separation of powers, parliaments, 
periodic elections and parties were among the most important inventions. So 
too was the creation (following the rather different Muslim precedents) of 
European-style “civil societies”. These were founded on markets and social 
customs – experiences as varied as reading a novel, dining in a public 
restaurant, or using polite language – as well as on new civil associations that 
enabled citizens to keep an arm´s length from government, for instance by 
using non-violent weapons like the uncensored printing press, publicy 
circulated petitions, and covenants and constitucional conventions called to 
draw up brand-new constitutions 101. 

 

 

Falando-se em democracia cumpre destacar que tal termo vem da Grécia 

devido à palavra “demos” que significa povo. Portanto, nas democracias, é o povo 

quem detém o poder soberano sobre o poder legislativo e o executivo. Sendo que 

como vimos exaustivamente no decorrer do presente trabalho no Brasil o princípio 

democrático, bem como a detenção do poder pelo povo está expressamente 

consignado no art. 1º da Constituição Federal. 

 

A democracia conforme Paulo Bonavides: 
 

 
[...] é aquela forma de exercício da função governativa em que a vontade 
soberana do povo decide, direta ou indiretamente, todas as questões do 
governo, de tal sorte que o povo seja sempre o titular e o objeto, a saber, o 
sujeito ativo e o sujeito passivo de todo poder legítimo.102 

 

 

É sobremodo importante destacar que, muito embora existam ínfimas 

diferenças dentre as diversas democracias mundiais, certos princípios e práticas 

 
 
 
 

101 KEANE, John. The life and death of  democracy. [S.l.: s.n.], 2009. p. 167-8. 
102BONAVIDES,  Paulo.  A  democracia  direta,  a  democracia  do  Terceiro   Milênio.  In:  .  A 
Constituição Aberta. 2a. ed. São Paulo: Malheiros, 1996. p. 17. 
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distinguem o governo democrático de outras formas de governo. Vejamos alguns na 

sequência: 

 

Sabe-se que toda Democracia é, como já destacado, o governo no qual o poder 

e a responsabilidade cívica são exercidos por todos os cidadãos, diretamente ou 

através dos seus representantes livremente eleitos. É, pois, um conjunto de princípios 

e práticas que protegem a liberdade e a dignidade humana. 

 

Giovanni Sartori ensina que: 
 

 
Marx, como vimos, considerava (apesar de suas reservas mentais) a 
democracia uma boa palavra em ocasiões importantes. No Manifesto 
comunista de 1848, foi atribuída ao proletariado a tarefa de chegar 
“vitoriosamente à democracia”, e a forma de associação onde “o livre 
desenvolvimento de cada uma é uma condição do livre desenvolvimento de 
todos” foi chamada por Marx de “democracia”. No que diz respeito à 
democracia, era isso. O Manifesto, porém, tinha mais a dizer em relação às 
medidas econômicas. Mesmo que essas medidas sejam familiares, é bom 
relembrá-las: (a) expropriação da propriedade da terra, (b) imposto de renda 
extremamente graduado, (c) abolição de todo direito de herança; (d) confisco 
da propriedade dos emigrantes e dos rebeldes, (e) centralização do crédito 
nas mãos do Estado, (f) controle centralizado dos meios de comunicação e 
transporte, (g) aumento do número de fábricas pertencentes ao Estado, (h) 
igual obrigação de todos ao trabalho, (i) combinação da agricultura com 
manufaturas, e (j) educação pública gratuita. Essas medidas, quando 
integralmente realizadas, levariam também e ipso à democracia como foi 
definida, isto é, á liberdade de cada um e de todos? Essa inferência é 
permissível, com certeza 103. 

 

 

Têm como fundamento basilar a necessidade de proteger o povo em face de 

governos centrais muito poderosos e, a fim de diminuir o poder destes, fazem a 

descentralização do governo a nível estadual e municipal. 

 

John Keane traz algumas lições sobre a democracia eletrônica, senão vejamos: 
 

 
It was noted earlier that the emergente world of communicative abundance 
demands a fresh sense of how real-world democracies are being affected by 
the new techniques and tools of communication. The short-hand 
recommendation harboured a sense of urgency: it implied the need to stop 
thinking in terms of the dead concepts and worn-out formulae of our 
predecessors; to become more attuned to the novelties, achievements and 
promise of our own times; to ask fresh and more imaginative questions, 
including how we understand democracy itself. In order to explore the point 
further, let us suppose for a moment that the handful of trends sketched above 
are by no means transitory, such that new information banks, changes in the 
public-private   relationship   and   the   growth   of   muckraking,    unelected 

 

103 SARTORI, Giovanni. A teoria da democracia revisitada. São Paulo: Ática, 1987. p.257-8. 
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representatives and cross-border publics are together having real effects on 
the spirit and institutional dynamics of democracy. The questions then surface: 
with which kind of democracy are they interwoven?; and what exactly is their 
impact? 

 
Most observers would reply by acknowledging that important things are 
happening in the field of democracy and communications. But diffuse 
agreement beyond that elementary point quickly crumbles into divisions of 
opinion about the meaning of democracy and the extent of the changes. Some 
observers draw the conclusion that the changes are proving to be minimal 
because traditional “offline” political actors and organisations are moving 
online and slowly but surely colonizing the new world of “cyberspace”, so that 
the new situation mirrors what came before and online politics remains 
“politics as usual”. A prime example, say these observers, is the way that the 
campaigning strategies of political parties now include teams of political 
strategists, video producers, code writers, data analysts, corporate marketers 
and Web producers sifting information gleaned from Facebook, Twitter 
subscribers, voter logs and feedback from telephone and in-person 
conversations. Opposite views are championed by those for whom 
communicative abundance brings into being a new architecture of politics, a 
flourishing world of “liquid democracy”, active “e-citizenship” in direct and 
participatory form, a form of “e-democracy” that resembles, in higher form, the 
assembly democracy enjoyed by Greek democrats. In between the extremes 
stand observer who praise communicative abundance for the modest ways it 
breathes life into “liberal democracy” by enabling better “informed citizens” to 
find a new or stronger voice in public affairs 104. 

 

 

As democracias possuem como uma de suas principais funções a proteção dos 

direitos humanos fundamentais como a liberdade de expressão e de religião; o direito 

a proteção legal igual; e a oportunidade de organizar e participar plenamente da vida 

política, econômica, social e cultural de seu país. 

 

Vale demonstrar a característica que mais nos interessa para este trabalho, 

qual seja, o fato de que as democracias conduzem regularmente eleições livres e 

justas, abertas a todos os cidadãos. Toda e qualquer democracia reflete a vida política, 

social e cultural de cada país. E, em assim sendo, cabe ainda corroborar que toda e 

qualquer democracia se baseia em princípios fundamentais e não em práticas 

uniformes. Os cidadãos numa democracia não têm apenas direitos, têm o dever de 

participar no sistema político que, por seu lado, protege os seus direitos e as suas 

liberdades. Isso pelo fato de que o poder é do povo e, dessa forma, deve ele saber 

eleger seus representantes. Tem, o povo o poder-dever de votar conscientemente 

para àqueles que irão representar toda uma nação. 

 
 
 

104 KEANE, John. . Democracy and media decadence. 24a. ed. Cambridge: University Press, 2013.. 
p.77-8. 
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Norberto Bobbio105 diz que: 

 

 
Como regime do poder visível, a democracia nos faz imediatamente pensar 
na imagem, transmitida pelos escritores políticos de todos os tempos que se 
inspiraram no grande exemplo da Atenas de Péricles, da “ágora” ou da 
“ecclesia”, isto é, da reunião de todos os cidadãos num lugar público com o 
objetivo de apresentar e ouvir propostas, denunciar abusos ou fazer 
acusações, e de decidir, erguendo as mãos ou com cacos de terracota, após 
terem apreciado os argumentos pró e contra apresentados pelos oradores. 
Quando o povo estava reunido, escreve Glotz, o arauto amaldiçoava quem 
quer que procurasse enganar o povo, e para que os demagogos não 
abusassem de suas artes oratórias a assembleia permanecia todo o tempo 
sob o “olhar” de Deus (destaque-se esta referencia ao ato de “ver”). Os 
magistrados eram submetidos a uma vigilância contínua, e “nove vezes por 
ano em cada pritania deviam renovar seus poderes por um voto de confiança, 
com votação por levantamento de mãos; se não o obtinham, eram ipso facto 
levados diante dos tribunais. 

 

 

Segundo Hans Kelsen106: 

 

 
Os marxistas opõem à democracia fundada no princípio da maioria, que 
consideram uma democracia formal burguesa, a democracia social ou 
proletária, isto é, uma ordem social que garantiria aos indivíduos não só uma 
participação formalmente igual na formação da vontade da coletividade, mas 
também uma quantidade igual de riquezas. Esta oposição deve ser rejeitada 
da forma mais absoluta. É o valor de liberdade e não o de igualdade que 
determina, em primeiro lugar, a ideia de democracia. Certamente a ideia de 
igualdade também participa da ideologia democrática, embora, como já 
vimos, em sentido totalmente negativo, formal e secundário. De fato uma vez 
que todos devem ser livres na maior medida do possível, todos devem 
participar da formação da vontade do Estado e, consequentemente, em 
idêntico grau. Historicamente a luta pela democracia é uma luta pela 
liberdade política, vale dizer pela participação do povo nas funções legislativa 
e executiva. A ideia de igualdade, por ser diferente da ideia de igualdade 
formal na democracia, isto é, da igualdade dos direitos políticos, nada tem a 
ver com a ideia de democracia. Isto fica claramente demonstrado pelo fato de 
a igualdade material – não a igualdade política formal – poder ser realizada 
tão bem ou talvez melhor em regime ditatórias, autocráticos, do que em 
regime democrático. Não se levando em conta o fato, sempre subentendido, 
de que essa quantidade igual de bens a ser proporcionada aos cidadãos pela 
democracia “social” deve ser uma grande quantidade, a noção de igualdade 
é passível de interpretações tão diferentes, que é absolutamente impossível 
estabelecer um vínculo entre ela e a noção de democracia. 

 

 

Pode-se concluir a razão pela qual o legislador originário disse ser, em regra, o 

voto um direito obrigatório. Ou seja, se o poder é do povo este deve eleger seus 

representantes, para que isto se realize, faz-se necessário a alistabilidade, a partir da 

posse do título de eleitor, tornando-se cidadão. Aquele que é detentor de algo   deve 

 

105 BOBBIO, op. cit., 2002. p. 98-99. 
106 KELSEN, Hans. A democracia. São Paulo: Martins Fontes,19933. p. 99-100. 
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cuidar de sua “propriedade”. Se o poder é do povo, o povo, mais precisamente os 

cidadãos devem votar e cuidar desse poder, já que os eleitos são meros 

representantes do povo. 

 

O voto no Brasil é obrigatório desde sua instituição pela Carta Magna outorgada 

em 1824. Posteriormente a tal Texto Constitucional, o voto obrigatório foi confirmado 

em 1932 pelo Código Eleitoral da época, bem como pela Constituição Federal de 

1934. 

 

A Constituição Federal de 1988 traz a obrigatoriedade do voto eleitoral para 

todos os cidadãos, exceto para os analfabetos, os menores de 16 e 17 anos e para 

os idosos maiores de 70 anos. Ou seja, o voto é obrigatório havendo apenas e tão 

somente as exceções ora disciplinadas. 

 

A discussão sobre o fim do voto obrigatório sempre esteve em voga em nosso 

ordenamento jurídico, sendo que dentre o texto da reforma política tão debatida no 

ano de 2015, não poderia ter ficado de fora, como não ficou. Todavia, a Câmara dos 

Deputados decidiu ao analisar a proposta de emenda à Constituição da reforma política, 

manter o voto obrigatório a todos os brasileiros com mais de 18 anos e menos de 70 

anos.107
 

 

Interessante deixar consignado, que a maioria do plenário argumentou que a 

democracia brasileira ainda não está “madura” o suficiente para que os eleitores sejam 

liberados de votar nas eleições.108 Isso pode ser justificado por um erro histórico 

advindo pelos próprios representantes, tanto do Poder Executivo como do Poder 

Legislativo e do Poder Judiciário, uma vez que ao longo de toda história de nossa 

nação nunca se preocupou em ofertar à população uma educação de qualidade, 

fazendo do Brasil um pais cujo povo seja politizado e tenha cunho político. E essa 

situação piorou em demasia durante o período ditatorial, onde o povo sequer tinha o 

direito de falar de política e de questionar as barbáries realizadas à época. 

 

 

107 Por 311 votos a 124, os parlamentares rejeitaram trecho previsto no relatório do deputado Rodrigo 
Maia (DEM-RJ) que instituía o voto facultativo. 
108 “Diante da maturidade da democracia brasileira, ainda a se consolidar, é melhor manter o sistema 
como está. Quem não quiser participar das eleições paga a multa irrisória, e a vida segue. É melhor 
manter o sistema como está, até porque a experiência de outros países que adotam o voto facultativo 
mostra que há prevalência do poder econômico”, disse o líder do PSOL Chico Alencar (RJ). 
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Hans Kelsen109 diz que: 

 

 
A democracia julga da mesma maneira a vontade política de cada um, assim 
como respeita igualmente cada credo político, cada opinião política cuja 
expressão, aliás, é a vontade política”. Por isso a democracia dá a cada 
convicção política a mesma possibilidade de exprimir-se e de buscar 
conquistar o ânimo dos homens através da livre concorrência. Por isso, o 
procedimento dialético adotado pela assembleia popular ou pelo parlamento 
na criação de normas, procedimento esse que se desenvolve através de 
discursos e réplicas, foi oportunamente reconhecido como democrático. O 
domínio da maioria, característico da democracia, distingue-se de qualquer 
outro tipo de domínio não só porque, segundo a sua essência mais íntima, 
pressupõe por definição uma oposição – minoria – mas também porque se 
reconhece politicamente tal oposição e a protege com direitos e liberdades 
fundamentais. Mas, quanto mais forte for a minoria, mais a política da 
democracia se tornará uma política de compromisso, assim como nada 
caracteriza melhor a filosofia relativista do que a sua tendência à conciliação 
entre dois pontos de vista opostos que tal filosofia não pode aceitar 
inteiramente e sem reservas nem negar de modo absoluto. 

 

 

Pode ser percebido em grande parte de nossa história é justamente o oposto. 

Sempre foi mais fácil manipular uma população que não tivesse interesse político. 

Parte dos eleitores brasileiros não se interessa por política, veem o dia das eleições 

quase que um feriado e, o pior, por vezes, nem se lembra em quem votou nas últimas 

eleições. 

 

Convém assinalar que o direito do cidadão não se resume ao direito de votar, 

tal como dito a pouco. Abrange também o direito de ser votado, mas, para tanto, além 

dos requisitos de se obter a cidadania (ser eleitor), o cidadão deve suprir os requisitos 

para obter a elegibilidade, sendo que, dentre estes, está o dever de se filiar a um 

partido político. 

 

O Professor Maurice Duverger, neste contexto, cita alguns problemas 

relacionados à denominada democracia de partidos, constatando que: 

 

[...] a estrutura interna dos partidos pode modificar, muito profundamente, 
esse estado de coisas. Os partidos de quadros, que não têm base financeira 
sólida e vivem em perpétuas dificuldades de dinheiro, são sempre sensíveis 
aos candidatos que custeiam os gastos da campanha: oficialmente, o partido 
escolhe o candidato; praticamente, a investidura se obtém sem grandes 
dificuldades [...]. O grau de centralização do partido exerce, igualmente, 
influência sobre a liberdade das candidaturas. Em partidos descentralizados, 
os candidatos são  escolhidos no  escalão  local,  por  diretórios  que sofrem 

 

109 KELSEN, op. cit., p.105. 
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facilmente a influência das personalidades da terra; nos partidos 
centralizados, em que a direção nacional aprova as candidaturas, a 
investidura partidária se obtém menos facilmente 110. 

 

 

Um cidadão, nem sempre, apto a participar da vida política de seu país pode, 

efetivamente, obter o direito dessa participação. É certo que, tal como vimos, o nosso 

ordenamento jurídico assegura a igualdade a todos os cidadãos que cumprirem as 

exigências à elegibilidade de participarem do processo eletivo. Contudo, na prática, 

não é isso que ocorre, haja vista que, por vezes, se faz necessário certo 

“apadrinhamento” de velhos políticos para que, um cidadão possa interagir e obter 

filiação ou certa vantagem sobre os demais na hora de se escolherem os candidatos 

na convenção partidária. 

 

Certa está a visão do Professor Maurice Duverger que entende que dentro de 

cada partido nem sempre a democracia, ou seja, a igualdade, a liberdade, dentre 

outros preceitos democráticos são assegurados o que, a longo prazo, em muito pode 

influenciar a vida política do Brasil. 

 

Por sua vez, Tocqueville111 trazendo algumas lições de ciência política nos 

ensina que: 

 

A característica notável da condição social dos anglo-americanos é a sua 
essencial democracia [...]. A condição social dos americanos é 
eminentemente democrática; era esse o seu caráter na fundação das 
colônias, e está mais fortemente acentuado hoje em dia [...]. Na América, o 
elemento aristocrático sempre foi fraco desde a nascença; e se nos nossos 
dias não está realmente destruído, este, seja como for, tão incapacitado que 
mal lhe podemos atribuir qualquer grau de influência no curso dos negócios. 
O princípio democrático, pelo contrário, ganhou tanta força com o tempo, os 
eventos e a legislação, que se tornou não só predominante, mas todo- 
poderoso. Não há autoridade familiar ou corporativa, e é raro ver até a 
influência de caráter individual gozar de qualquer durabilidade. A América 
exibe, portanto, em seu estado social, um fenômeno extraordinário. Lá se 
vêm os homens com a maior igualdade em ponto de fortuna e intelecto, ou, 
por outras palavras, mais iguais em sua força, do que em qualquer outro país 
do mundo, ou em qualquer idade da qual a história tenha preservado a 
lembrança. 

 

 

O ser humano diante da possibilidade de obter poder, tende a ser cada vez 

mais autoritário e centralizador. Porém, todo e qualquer Estado Democrático de Direito 

 

 

110 DUVEGER, op. cit., 1970. p. 393. 
111 TOCQUEVILLE, A. Democracia na América. São Paulo: Nacional, 1969. p.33. 
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deve repelir essa tendência a fim de que a estrutura democrática do país se 

desenvolva e se fortaleça. 

 

Cumpre considerar finalmente que no Brasil vivemos dois grandes problemas 

estruturais que devem o mais rapidamente, serem repelidos em nosso ordenamento 

jurídico e político, pois se assim não for, de nada adianta as reformas políticas nem 

os debates de mais alto nível que possa existir em relação à política e à 

governabilidade. Tais problemas são, em primeiro lugar a pouca educação que leva o 

cidadão a não entender, nem se interessar pela política vivida por seu país e pelo 

mundo e, em segundo lugar está a frágil democracia inerente aos partidos políticos, 

pois como visto, os partidos políticos brasileiros que vivem em um Estado Democrático 

de Direito e que devem lutar pelo desenvolvimento desta democracia, no que tange 

ao seu íntimo, ou seja, dentro de cada partido, ainda prevalece uma ideia oligárquica 

e aristocrática. 

 

Consigne-se, que atualmente todos os países considerados democráticos 

reconhecem, garantem, promovem e mesmo ampliam os espaços e os mecanismos 

de participação popular, sejam para deliberação sobre questões de elevado interesse 

nacional – relações exteriores e meio ambientes, por exemplo – seja no âmbito de 

questões locais. A realização de referendos nacionais e a prática de consultas no 

plano local, além das iniciativas populares para projetos de lei, são práticas já 

perfeitamente integradas ao cotidiano dos cidadãos. 

 

 

2.3 - DIREITO AO SUFRÁGIO, PLEBISCITO, REFERENDO, INICIATIVA 

POPULAR E RECALL (VOTO DESTITUINTE): 

 

 
Podemos desde já salientar que a democracia, como vimos com os 

ensinamentos de Paulo Bonavides anteriormente, é a forma de exercício de 

governabilidade. Contudo, para haver esse exercício de forma a garantir o máximo de 

participação popular deve-se ter assegurados alguns instrumentos, dentre eles, 

podemos citar o voto – o qual já falamos oportunamente -, o plebiscito, o referendo e 

a iniciativa popular. 
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Observe-se, antes de alargarmos tais conceitos que, desenvolvimento teórico 

do conceito de democracia ocorreu como resultado de sucessivos e diferentes tipos 

de governo que eram ou se auto proclamavam democráticos 112. 

 

Existem vários tipos de democracia, sendo que, a partir dessas diferenças 

também são vários e distintos os instrumentos de sua viabilidade, bem como o uso 

destes. Por exemplo, em Atenas (Grécia Antiga) existiu o modelo de democracia 

direta, tendo sido inspiradora das lições a respeito da democracia escritas por grandes 

pensadores, v.g. Platão, Sócrates e Aristóteles. Aliás, Atenas pode ser compreendida 

como o local onde houve uma real democracia na Antiguidade. 

 

Ferreira Filho ainda diz que: 
 

 
[...] as instituições de Atenas fixaram o primeiro grande modelo de 
democracia, modelo esse que, pelo menos até os fins do século XVIII, foi 
considerado o único verdadeiramente democrático. Estabeleceram o padrão 
da democracia dita direta da linguagem de hoje 113. 

 

 

O Brasil é um Estado Democrático de Direito, onde o modelo de democracia 

participativa vem, ao longo dos anos, se amadurecendo e tomando maior proporção 

mundial, a ponto de obter esse reconhecimento no cenário político mundial. Isso pode 

ser facilmente constatado pelo fato de que cada vez mais se leva em consideração a 

importância da opinião das pessoas que estão nas bases para o direcionamento das 

políticas em geral, tais como líderes sindicais, líderes estudantis ou grandes 

empresas. 

 

A Constituição Federal de 1988 e algumas leis apresentam dispositivos que 

visam positivar democracia participativa, na medida em que se mostrou necessária a 

inclusão do povo na vida política durante o período de democratização. Assim, logo 

no preâmbulo da Constituição da República Federativa do Brasil está descrito que os 

representantes do povo brasileiro foram reunidos em Assembleia Nacional 

Constituinte para instituir um Estado Democrático de Direito, o qual tem como metas 

basilares assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a 

segurança,  o bem-estar,  o desenvolvimento,  a igualdade e a justiça como   valores 

 
 

112 FERREIRA FILHO, op. cit., p. 77. 
113 Ibid., p. 79. 
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supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na 

harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução 

pacífica das controvérsias. 

 

O artigo 1º do Texto Constitucional, o qual já tivemos oportunidade de estudar 

neste trabalho, buscou expressar os princípios fundamentais que deixa claro que, 

daquele momento em diante, o Brasil deixa de ser uma ditadura militar e passa a ser 

um Estado Democrático de Direito. Os princípios elencados em tal dispositivo são o 

da soberania, da cidadania, da dignidade da pessoa humana, dos valores sociais do 

trabalho, da livre iniciativa e do pluralismo político. E esse mesmo dispositivo 

constitucional expressa que o povo é o detentor do poder. 

 

Por sua vez, o artigo 14 da Constituição de 1988 trata dos direitos políticos e 

estabelece que a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto 

direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante plebiscito, 

referendo e iniciativa popular. Também previu a necessidade de alistamento eleitoral, 

bem como do voto obrigatório para os maiores de dezoito anos e facultativo para os 

analfabetos, para os maiores de setenta anos e para os maiores de dezesseis e 

menores de dezoito anos. 

 

Esclarece-se que o plebiscito é uma consulta prévia aos cidadãos no gozo de 

seus direitos políticos, sobre determinada matéria a ser discutida pelo Congresso 

Nacional em momento posterior. Saliente-se, portanto, que este instrumento convoca 

o povo para verificar seu entendimento sobre determinado assunto com anterioridade 

a ato legislativo ou administrativo, cabendo assim, ao povo, por meio do voto, aprovar 

ou denegar o que lhe tenha sido submetido. 

 

O referendo, em contrapartida, é uma consulta posterior sobre certo ato ou 

medida do governo com o objetivo de ratificá-lo ou não, ou seja, de fornecer ou de 

retirar a sua eficácia. Ou seja, aqui o povo é convocado com posterioridade a ato 

legislativo ou administrativo, cumprindo ao povo a respectiva ratificação ou rejeição. 

 

Vale a pena destacar que em todos os assuntos que possuem a característica 

de ter relevância nacional, de competência do Poder Legislativo ou do Poder 

Executivo, e no caso dos Estados incorporarem-se entre si, subdividirem-se ou 

desmembrarem-se  para  se  anexarem  a  outros,  ou  formarem  novos  Estados ou 



106 
 

 
 
 

Territórios Federais, o plebiscito e o referendo serão convocados mediante decreto 

legislativo, por proposta de um terço, no mínimo, dos membros que compõem 

qualquer das Casas do Congresso Nacional, assim como previu a Constituição 

Federal, sendo o procedimento disciplinado por meio da Lei n° 9.709. 

 

A iniciativa popular, em contrapartida, consiste na apresentação de projeto de 

lei à Câmara dos Deputados, subscrito por, no mínimo, um por cento do eleitorado 

nacional, distribuído pelo menos por cinco Estados, com não menos de três décimos 

por cento dos eleitores de cada um deles. 

 

No tocante ao chamado “recall político” ou voto destituinte pode ser 

compreendido como um instrumento popular que visa trazer ao eleitorado maior 

segurança em suas escolhas eleitorais, na medida em que oferece ao povo a 

possibilidade de “chamar de volta” o seu direito de escolher um novo mandatário 

(representante escolhido democraticamente), no caso deste não cumprir as 

promessas feitas durante o processo eleitoral ou, ainda, no caso de descumprir os 

preceitos legais e constitucionais. É, pois, um instrumento que viabiliza a remoção de 

autoridades no âmbito político que descumpra o que o ordenamento político previu. 

 

O “recall político”, por vezes, é denominado de voto destituinte, já que, como 

visto, possibilita aos cidadãos destituírem àquele que tinha sido eleito, mas que não 

cumpriu o mandato nos moldes legais. 

 

Cláudio Lembro traz algumas lições sobre o “recall”, senão vejamos: 
 

 
Origina-se do Direito público americano e mereceu concepção no decorrer da 
chamada era progressista (isto é, a última década do século XIX). Recebe a 
denominação de recall. 

 
Deriva, ainda, do Direito suíço e encontra-se, também presente no Direito 
soviético, como indica o art. 107 da Constituição promulgada em 1977. 
A revogação popular pode ser individual, como ocorre nos Estados Unidos, 
ou coletiva, como se dá pelo instituto suíço do abberufungsrecht, segundo 
observação de Pinto Ferreira. 
Conceitua-se a revogação popular como a possibilidade conferida ao 
eleitorado de suspender o mandato representativo antes de seu término. 

 

O Direito brasileiro desconhece este instituto da democracia direta e de 
conteúdo altamente moralizador. Em que pese o esforço do constituinte   de 
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1988, em trazer novos institutos para o interior do Direito pátrio, os mandatos 
eletivos foram preservados da efetiva fiscalização popular 114. 

 

 

A motivação desse instituto em análise deve se amparar na crise de 

representação política, a qual, consiste na possibilidade de se aferir a compatibilidade 

entre a vontade popular no momento da votação e a vontade popular após esse 

momento, que se desdobra e se consubstancia pela falta de credibilidade do 

mandatário devido a seus atos governamentais questionáveis. 

 

O “recall político” teve sua origem em 1903 nos Estados Unidos da América, na 

Carta de Los Angeles, durante o mandato do Presidente Theodore Roosevelt, o qual 

tinha um programa político popularmente conhecido por “movimento progressivo”. 

Pode-se afirmar que, desde então, nos EUA aplicaram efetivamente o instituto em tela 

em doze estados e, cerca de mil municípios já fizeram uso do “recall político”. Porém, 

sua instituição inexiste no âmbito federal, no tocante ao poder executivo. Com isso, 

pode-se inserir mais uma informação, qual seja, o instituto em tela é aplicado nos EUA 

não só na seara executiva, mas também para os membros do Poder Legislativo e do 

Poder Judiciário. 

 

Interessante demonstrar que o instituto do “recall político” tem previsão em 

outros Diplomas Constitucionais. Vejamos como exemplo a Constituição da República 

Bolivariana da Venezuela que previu tal instituto com a nomenclatura de “referendo 

revocatório”, sendo que neste caso, diferentemente do que ocorre nos EUA, abrange 

todo e qualquer cargo eletivo; a Constituição de Weimar, de 1919, também já previa 

esse instituto para a destituição do Presidente da República e, de igual forma o Texto 

Constitucional da ex-URSS, mais precisamente o art. 142, disciplinava que os eleitos 

deveriam prestar contas aos cidadãos, bem como ter o seu mandato revogado. 

 

O instrumento político em tela é de suma importância, na medida em que impõe 

limites ao eleito e torna mais improvável que haja desleixo com o cargo público e 

dificulta a corrupção dentro da seara política-administrativa de um Estado 

Democrático de Direito. Assim, o “recall político”, nada mais é do que o poder de 

cassar e revogar o mandato de qualquer representante político, pelo eleitorado. É o 

direito do cidadão de reavaliar os atos cometidos pelos mandatários, não só no   que 

 
 

114 LEMBO, op. cit.,1991. p.51-2. 
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tange à corrupção, mas também àqueles que são nitidamente incompetentes de gerir 

a máquina pública. 

 

Cumpre assinalar que o “recall político” não se confunde nem com o chamado 

“abberufungsrecht”, nem com o “impeachment”. Vejamos em rápidas pinceladas as 

diferenças precípuas deste instituto. 

 

Pode-se afirmar que o instituto denominado “Abberufungsrecht” é um 

instrumento mais amplo que o ora analisado “recall político”, na medida em que pode 

dissolver de uma só vez toda a Câmara, Assembleia, Parlamento ou Congresso, antes 

de chegar o término do mandato de seus membros, enquanto que o “recall político”, 

como visto, é um instrumento que visa a revogação individual de um determinado 

mandato eletivo. 

 

O “Abberufungsrecht” pode ser definido como sendo a expressão germânica 

que significa literalmente o direito de destituição/revogação, sendo empregada em 

alguns cantões suíços. 

 

Por seu turno, o debatido e conhecido impeachment também não deve ser 

confundido com o recall político, na medida em que se diferem, principalmente, quanto 

à motivação e à iniciativa. Senão vejamos: 

 

Sabe-se que o processo de impeachment é iniciado por um órgão 

constitucional, em regra, pelo Poder Legislativo e, na maioria das vezes, deriva de 

uma infração grave. Para o início e o transcurso deste processo é indispensável 

fundamentação, ou seja, é preciso que se suspeite da prática de um crime de 

responsabilidade ou de uma conduta inadequada para o cargo. 

 

Manoel Gonçalves Ferreira Filho ensina que: 
 

 
Como expressão ainda da função de controle do Parlamento sobre o governo, 
deve, a nosso ver, ser encarado também o impeachment. Por impeachment, 
de modo lato, se deve aqui entender o processo pelo qual o Legislativo 
sanciona a conduta de autoridade pública, destituindo-a do cargo e impondo- 
lhe pena de caráter político. 

 
A natureza do impeachment é de caracterização das mais difíceis, do que 
resulta profundo dissídio doutrinário. De fato, há motivos para que se hesite 
em considerá-lo processo penal, como há para que se duvide ser ele 
processo político. 
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O impeachment é uma criação inglesa. Funda-se ele na ideia, hoje lugar- 
comum, de que o governante não é senhor do poder que exerce, mas apenas 
um delegado ou representante do povo, ou da comunidade, à qual tem contas 
a prestar. 

 
Criação inglesa, desenvolveu-se especialmente do século XIII à primeira 
metade do século XVII depois do que se tornou menos frequentemente 
usado. Tinha caráter judicial (no sentido que usualmente se dá a essa 
palavra). Fundava-se em crime e seu objetivo era não só a destituição da 
autoridade acusada mas também a aplicação à mesma de uma pena 
corporal. Assegurando, todavia, defesa ao acusado, foi menos usado quando 
o Parlamento se tornou impaciente com as delongas e preferiu empregar em 
seu lugar a lei condenatória (bill of attainder). Saliente-se, contudo, que a 
Revolução de 1688 o tornou ainda mais grave para o acusado, pois vedou ao 
monarca que concedesse graça aos condenados, no processo de 
impeachment. 

 
Veio o impeachment a perde importância no curso do século XVIII quando 
aos poucos se estruturou o parlamentarismo. Na verdade, foi ele a fonte da 
responsabilidade política do gabinete, visto que pairava sobre o ministro 
desapoiado pela maioria parlamentar ameaça de impeachment, dado que, 
não havendo rol preciso e claro dos crimes que o ensejavam, o ministro 
jamais estava seguro de que sua conduta, por desagradar ao Parlamento, 
não seria considerada criminosa 115. 

 

 

Paulo Brossard ensina que: 
 

 
Segundo a Constituição de 1988, o impeachment do Presidente da 
República, por crimes de responsabilidade, se desenrola no Senado, desde 
sua instauração até o julgamento final; mas o Senado não pode instaurá-lo, 
senão depois de autorizado, pelo voto de dois terços da Câmara dos 
Deputados; sem a autorização não pode encetá-lo, e uma vez autorizado não 
pode deixar de instaurá-lo; instaurado o processo, o Presidente é suspenso 
do cargo, que passa a ser exercido por seu substituto legal; se em cento e 
oitenta dias, porém, a decisão definitiva não tiver sido prolatada, o processo 
continua regularmente, mas a autoridade afastada retoma o exercício de suas 
funções, até o julgamento, para ser absolvida ou condenada, se nesse 
sentido for o voto de dois terços do Senado, cuja decisão é irrecorrível; uma 
vez condenado, fica inabilitado para exercer qualquer função pública por oito 
anos; a sanção política aplicada pelo Senado não exclui outras sanções, 
aplicáveis pelo Poder Judiciário, nos termos da lei. 
Como se vê, a Constituição manteve o impeachment como processo legal de 
apuração de responsabilidade política do Presidente da República, 
conservando, em suas linhas gerais, o modelo concebido pela primeira 
Constituição republicana, mas nele introduziu algumas modificações; com 
efeito, a Câmara dos Deputados deixou de ser órgão de acusação perante o 
Senado, ao fazer sua acusação que lhe fosse formulada por qualquer 
cidadão; b) hoje se limita a autorizar a instauração do processo, pelo voto de 
dois terços de seus membros; c) instaurado o processo pelo Senado, o 
Presidente da República fica suspenso do exercício de suas funções; d) por 
cento e oitenta dias; e) se, em seis meses, o julgamento não tiver ocorrido, 
retorna ao exercício do cargo; f) sem prejuízo do regular prosseguimento do 
processo; g) em caso de condenação, pelo voto de dois terços do Senado, o 

 

115 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de direito constitucional. 40a. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2015. p. 191-2. 
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Presidente perde o cargo e fica inabilitado para o exercício de outra função 
pública, por oito anos 116. 

 

 

Por sua vez, José Cretella Júnior ensina que: 
 

 
Em tese, regra geral, o impeachment conforme as regras constitucionais e 
infraconstitucionais vigentes, pode passar, conforme as normas da época, 
pelas seguintes fases: 

 

1° Denúncia formalizada, que é a simples apresentação dos fatos, sem a 
intenção de acusar (“Denuntiatio, hoc est, simplex delatio criminis sine animo 
adcusandi, viam ad inquisitonem parat” cf. Melo Freire, Instituciones juris 
criminalis lusitani, Coimbra, 5ª ed.,1860, vol. I, p. 142), o que é facultado a 
qualquer cidadão; 

 
2° Recebimento material da denúncia pelos representantes do povo; 
3° Exame da denúncia pela Câmara dos Deputados; 
4° Parecer da Câmara dos Deputados; 
5° Discussão do parecer e consequente aprovação ou rejeição; 
6° Andamento do processo: 

 
a) Aceitação da acusação pelos representantes do povo; 
b) Autorização para instauração do processo; 
c) Deslocamento da peça para o Senado Federal; 
d) Prolação de sentença e suas consequências 117. 

 

 

Paulo Brossard ensina que: 
 

 
Verifica-se, destarte, que a doutrina assentara ser o impeachment instituto de 
natureza política. Tal como na Argentina e nos Estados Unidos. Não visa ele 
senão a afastar do cargo a autoridade que com ele se incompatibilizou, seja 
porque tenha cometido crime, seja porque tenha praticado ou deixado de 
praticar atos que, sem constituírem infração penal, revelam que é prejudicial 
ou inconveniente sua permanência no governo. Por isto Carrasco pôde 
concluir que “en el Brasil, el Senado solo puede destituir al acusado sin aplicar 
penas reservadas a los tribunales de justicia; es um juicio simplemente 
político. 
Porém, não apenas a doutrina, pelos seus expoentes, ia afirmando e 
reafirmando esta tese. O Supremo Tribunal Federal não sufragou outra, em 
reiterados arestos, às vezes indiretamente, como no Acórdão n.104, de 1895 
– “deliberações de tal espécie pertencem exclusivamente ao domínio político 
do Poder Legislativo” -, às vezes diretamente, como no julgado n. 343 de 
1899, onde proclamou que o impeachment é processo “de natureza política... 
O julgamento político não tem outro objeto senão averiguar e resolver se o 
empregado possui ou não as condições requeridas para continuar no 
desempenho de suas funções 118. 

 
 
 

 

116 BROSSARD, Paulo. O impeachment. 2a. ed. São Paulo: Saraiva, 1992. p. 7-8. 
117 CRETELLA JÚNIOR, José. Do impeachment no direito brasileiro. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 1992. p. 63. 
118 BROSSARD, op. cit., p. 82-3. 
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Para o desencadeamento do procedimento do “recall político”, o qual vimos 

que, em regra, é iniciado por eleitores, basta haver indícios ou meras acusações 

políticas, tais como, má administração da máquina pública, sem que com esta haja 

qualquer tipo de evidencia em relação a crimes. Ademais, o procedimento de 

revogação do mandato pode ocorrer sem qualquer motivação específica. Ou seja,    

o recall é um instrumento puramente político. 

 

Com relação às formas de participação política, Cláudio Lembo ensina que: 
 

 
Plebiscito é forma remota de participação popular cuja concepção se deve à 
antiga Roma. Assemelha-se impossível, como informa Faustino Gutiérrez- 
Alviz y Armario, a identificação da lei e data de sua concepção. Três hipóteses 
aventam-se, a saber: Lex Valerio Horatia (449 a.C.), Lex Publilia (339 a.C.) e 
a Lex Hortensia (286 a.C.). O Plebiscito romano era adotado pela assembleia 
da plebe, plebis scitum. Previa a escolha de magistrado para os plebeus – 
habitantes de Roma pertencentes à classe social inferior à dos patrícios – e, 
estendidas suas formas, depois, para todos os cidadãos. Os regimes 
autoritários e totalitários, comumemente, se utilizam do plebiscito para 
mistificar suas verdadeiras intenções. Mediante a utilização de técnicas de 
propaganda, onde o “sim” e o “não” indicam situações subjetivamente 
antagônicas, induzem o eleitor a oferecer a opção mais consentânea com os 
desígnios do regime. No interior de uma cosmovisão democrática, a doutrina 
indica o plebiscito como meio para a aprovação ou oferecimento de 
contrariedade a ato de governo específico de natureza política. A nossa 
Constituição prevê o plebiscito de maneira genérica e de forma específica 
como mecanismo de captação da vontade dos munícipes nos casos de 
criação, fusão ou desmembramento, de Municípios, bem como para a criação 
de novos Estados ou Territórios (art. 18, §§ 3º e 4º, da Constituição Federal) 
119. 

 

 

O supracitado doutrinador, na mesma senda, traz algumas lições sobre 

Referendo, senão vejamos: 

 

Com a presença sempre maior da democracia semidireta nas sociedades 
políticas modernas, o referendum ocupa espaço privilegiado em inúmeros 
documentos constitucionais, encontrando-se presente nas Constituições da 
União Soviética, Austrália, Canadá, Dinamarca, Espanha, Finlândia, França, 
Grã-Bretanha, Grécia, Irlanda, Itália, Luxemburgo, Países Baixos, República 
Federal da Alemanha, Suíça e, ultimamente, nas do Brasil e Portugal. 
Nos Estados Unidos, a participação direta não é prevista em esfera federal. 
No entanto, os americanos reivindicam a primazia da utilização do 
referendum entre as democracias modernas. Isto porque, em 1778, por um 
referendum, no Estado de Massachusetts, a Constituição local foi submetida 
a seus habitantes. 
Atualmente, com exceção de Delaware, que ignora a democracia semidireta, 
todos os demais Estados contemplam, em seus textos constitucionais, o 
instituto do referendum, informa Michele Guillaume-Hofnung. 

 
 

119 LEMBO, op. cit., 1991. p. 38-9. 
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A prática referendaria se encontra instalada na história dos direitos políticos, 
com avanços e retrocessos, de três importantes países europeus. 
Desde 1798, os suíços contam com esta forma de democracia semidireta em 
sua Constituição, apesar de optarem, na prática da democracia 
representativa, pelo voto indireto. 
Por referendum, em 1960, os suíços rejeitaram a introdução da iniciativa 

popular em matéria legislativa em seu direito positivo, por exemplo. 
A conceituação de referendum, no Direito Constitucional suíço, é satisfatória, 
em sua generalidade. O referendum é uma votação que permite aos cidadãos 
tomar posição sobre questões determinadas. Sobre quaisquer questões, 
portanto. 
Os italianos, por sua vez, conhecem o instituto do referendum desde 1848 e 
ele permanece na atual Constituição promulgada em 1947. Aplica-se o 
instituto na problemática atinente a eventual fusão ou criação de regiões 
administrativas, mas alcança culminância, quando objetiva, de maneira 
facultativa, o exame, pelos cidadãos, de revisões totais ou parciais da 
Constituição, bem como quando, por iniciativa popular, busca-se a ab- 
rogação ou derrogação de lei.120 

 

 

Após breves considerações cabe afirmar que tanto a democracia direta, bem 

como a participativa deve ser incitada a fim de que o povo brasileiro possa cada vez 

mais se interessar pelo destino e decisões de seu país, e mais, possa influenciar em 

tais escolhas e exercer efetivamente o direito que o legislador originário previu de ser 

o detentor do poder. 

 

 
2.4 - DIREITOS POLÍTICOS NA CONSTITUIÇÃO DE 1988 

 
 

Antes de ingressarmos propriamente no estudo da relevância da Reforma 

Política para o ordenamento jurídico, cabe analisar de imediato que o voto, o direito 

de escolher os representantes de um país deve ser compreendido verdadeiro direito 

fundamental. 

 

Vale ressaltar que a Constituição Federal é formal e, em assim sendo, existem 

normas de cunho efetivamente constitucional, mas, que foram disciplinadas 

infraconstitucionalmente, sendo que quanto a estas a doutrina classifica de 

“constituição material”. 

 

Marino Pazzaglini Filho ensina que: 
 
 
 

 

120 LEMBO, op. cit., 1991. p. 39-40. 
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Os direitos políticos consistem no conjunto dos direitos atribuídos ao cidadão 
(eleitor), que lhe permite a participação no processo político e na vida política 
do Estado. 
Os direitos políticos são as formas de expressão da soberania do povo, 
compreendendo: 
- o direito de sufrágio (direito de voto direto, secreto, com valor igual para 
todos, nas eleições, plebiscitos e referendos); 
- o direito de subscrever projeto de lei de iniciativa popular (art. 61, §2º, da 
CF); 
- o direito de organizar partidos políticos e de participar de atividades político- 
partidárias; 
- o direito de ser votado. 
Entretanto, o núcleo central dos direitos políticos engloba o direito de votar, 
denominado capacidade política ou eleitoral ativa, e o direito de ser votado, 
denominado capacidade eleitoral passiva 121. 

 

 

Não se pode deixar de esclarecer como introito deste capítulo que o rol do art. 

5º da Constituição Federal vigente em nosso ordenamento é meramente 

exemplificativo. 

 

Manoel Gonçalves Ferreira Filho aponta que: 
 

 
A doutrina dos direitos do Homem, como se viu acima, já estava conformada 
no século XVII. Entretanto, ela se expandiu no século seguinte, quando se 
tornou elemento básico na reformulação das instituições políticas. 
Foi incorporada pelo liberalismo, do qual é capítulo essencial. Não se olvide, 
porém, que é uma doutrina bem mais antiga que esta filosofia política, a qual 
não construiu, mas a adotou e certamente enfatizou. Com efeito, no seu cerne 
está o jusnaturalismo a que já aderiram os estóicos. Mas é verdade que, do 
século das luzes em diante, se tornou um dos princípios sagrados do 
liberalismo, sendo às vezes apresentado como o princípio liberal, por 
excelência. 
Tinha ele no passado, e tem hoje mais ainda, uma grande força sobre os 
espíritos. Basta ver a importância que documentos internacionais e 
constituições, organizações internacionais e instituições nacionais lhe dão no 
dia a dia. 
É verdade que, no diálogo político, não mais se fala em direitos do Homem, 
embora textos constitucionais ainda empreguem a expressão. O feminismo 
conseguiu o repúdio da mesma, acusando-a de “machista”. Logrou impor, em 
substituição, a politicamente correta terminologia de direitos humanos, 
direitos humanos fundamentais, de que direitos fundamentais seria uma 
abreviação. 
Por outro lado, a doutrina dos direitos fundamentais revelou uma grande 
capacidade de incorporar desafios. Sua primeira geração enfrentou o 
problema do arbítrio governamental, com as liberdades públicas, a segunda, 
o dos extremos desníveis sociais, com os direitos econômicos e sociais, a 
terceira, hoje, luta contra a deterioração da qualidade da vida humana e 
outras mazelas, com os direitos de solidariedade. 
Ademais, essa doutrina se universalizou transportada pela chamada (e 
denegrida) civilização cristã-ocidental. Como assinala Jorge Miranda, e 
outras  culturas, como a chinesa, a  hindu  etc.,  não  valorizam  direitos mas 

 
 

121 PAZZAGLINI FILHO, op. cit., 2014. p. 10. 
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“obrigações”, “virtudes” etc. Assim, não possuíam, antes da influência 
europeia, concepção equivalente à de direitos fundamentais 122. 

 

 

Interessante notar que evolução dos direitos e garantias fundamentais é 

extremamente importante, mas, para entender melhor a referida evolução e como o 

contexto do estudo em tela está completamente interligado aos já mencionados 

direitos fundamentais devemos nos atentar ao significado de determinadas 

expressões jurídicas que são empregadas de maneira inadequada no meio jurídico. 

 

Os direitos fundamentais cumprem no dizer de Canotilho: 
 

 
[...] a função de direitos de defesa dos cidadãos sob uma dupla perspectiva: 
(1) constituem, num plano jurídico-objectivo, normas de competência 
negativa para os poderes públicos, proibindo fundamentalmente as 
ingerências destes na esfera jurídica individual; (2) implicam, num plano 
jurídico-subjectivo, o poder de exercer positivamente direitos fundamentais 
(liberdade positiva) e de exigir omissões dos poderes públicos, de forma a 
evitar agressões lesivas por parte dos mesmos (liberdade negativa) 123. 

 

 

O que acabamos de dizer pode ser facilmente comprovado se verificarmos que, 

com a incontestável evolução havida em relação aos direitos protetivos dos seres 

humanos, tanto no que tange ao campo doutrinário, como no que concerne ao campo 

conceitual-legislativo, os direitos ora referidos passaram a ser denominados 

simplesmente como “direitos do homem”. 

 

Note-se que, por serem direitos inatos à própria existência humana, em um 

primeiro momento entende-se ser desnecessário qualquer tipo de normatização para 

o seu respeito. 

 

Cláudio Lembo traz algumas explicações sobre participação política, senão 

vejamos: 

 

Ocorre que, contemporaneamente a ideia de participação ganha força, 
tornando-se presente e inafastável. As sociedades complexas só podem 
resolver seus infindáveis e múltiplos conflitos mediante atos participativos 
pessoais ou dos vários segmentos sociais. 
Todos, hoje, querem fazer parte ativa da sociedade. Todos querem tomar 
parte nas deliberações onde estão em discussão seus interesses privados ou 

 
 

122    FERREIRA   FILHO,   Manoel   Gonçalves.   Direitos humanos  fundamentais. 8a.  ed.  São 
Paulo:Saraiva, 2006. p. 14-15. 
123 BARILE, Paolo. Diritti dell’uomo e libertà fundamentali. Bolonha: Il Molino,1984. p.13. 
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de seu setor de atividade social, econômica ou cultural. Todos querem ser 
partícipes. Participar, enfim. 
Ora, aqui se lança a problemática atinente aos mecanismos de participação. 
Já não é possível, como na Atenas clássica, a convocação de todas as 
pessoas livres para comparecer a ágora e, lá, diretamente decidirem sobre 
os assuntos do Estado. Ou seja, no dizer de Benjamin Constant, exercitarem 
a liberdade dos antigos. 
Sem necessidade de excesso de imaginação, é concebível que, em futuro 
próximo, face aos avanços da informática, os cidadãos, a partir de seus 
domicílios, possam responder – ou participar – sobre negócios de Estado, 
oferecendo as vontades individuais por intermédio de mero toque de dedos 
de um teclado. Tal como se dá, hoje, com o manuseio dos controles 
eletrônicos a distância – os conhecidos controles remotos – à disposição do 
consumidor comum no mercado e de presença corriqueira nos mais diversos 
locais. 
Só faltará a emoção das decisões coletivas. A decisão, no caso, será 
individual, pessoal. Ao invés do calor das praças, haverá a solidão própria da 
individualidade. 
Esta hipótese, uma vez confirmada, reconduzirá a sociedade, integralmente, 
ao ideal grego de democracia direta, devolvendo, assim, por inteiro aos 
modernos a liberdade dos antigos. 
Rousseau, finalmente, verá seu princípio concretizado. Por ora, no entanto, 
mesmo que ampliada no texto da Constituição brasileira de 1988, a 
participação restringe-se à utilização do instrumental clássico, onde os sinais 
gráficos ainda dominam. 
A participação vinculante, “sit et in quantum”, permanecerá como elemento 
da imaginação utópica. Haverá tempo até em que o cidadão possa participar 
na própria tomada de decisão e, consequentemente, limitar o poder de 
direção tradicional, como indica Canotilho, em seu Direito Constitucional. 

Neste passo, oportuno é reativar o conhecimento e rever formas de 
participação, até hoje, imaginadas e colocadas à disposição, em graus 
diversos, das mais diferentes sociedades 124. 

 

 

Era natural para os homens em um dato momento histórico, certos direitos que 

estavam diretamente ligados à sua própria existência. No que tange ao direito de 

representatividade, resta claro que, num primeiro momento se fazia inexistente, haja 

vista que estamos ainda relatando de um período onde sequer civilização havia e, 

sendo assim, era literalmente cada um por si. 

 

Em um período posterior, os direitos supramencionados passaram a ser 

inseridos nas Constituições Federais de grande parte dos Estados-Membros e, por tal 

fato, começaram a ser conhecidos como “direitos fundamentais”, v.g. direito à vida, à 

liberdade, dentre outros, como veremos detalhadamente em momento oportuno 125. 

 

Samuel Antonio Merbach de Oliveira diz que: 
 
 
 
 
 

124 LEMBO, op. cit., 1991. p. 34-6. 
125 Na Constituição Federal de 1988 o art. 5º, caput previu os chamados “direitos fundamentais”. 
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Em relação aos vocábulos Direitos do Homem, Direitos Humanos, Direitos 
Fundamentais e Direitos do Homem e do Cidadão; a expressão Direitos do 
Homem, é considerada mais antiga e veio em substituição aos direitos 
naturais. É oriunda da obra Os Direitos do Homem (The Rightsof Man) de 
autoria de Thomas Paine, publicado pela primeira vez em 1891. Nesta obra, 
há um entendimento que considera: “os direitos humanos como a conjunção 
dos direitos naturais, que correspondem ao Homem pelo mero fato de existir, 
e dos direitos de existir, e dos direitos civis, vale dizer, aquele conjunto de 
direitos que correspondem ao Homem pelo fato de ser membro da sociedade 
126. 

 

 

Pode-se afirmar que, em se tratando do Direito Internacional, em grande parte 

dos documentos internacionais há preferência pelo emprego da expressão “Direitos 

do Homem” ou “Direitos Humanos”. E assim também foi a preferência da magna Carta 

de 1.215, a qual previu expressamente o termo “Direitos do Homem”. Por sua vez, os 

Direitos do Homem, foram positivados em 1.776 com a Declaração do Bom Povo de 

Virgínia dos Estados Unidos da América. 

 

Interessante constatar que é impossível dizer com exatidão o período histórico 

que uma dada vertente do Direito surgiu, uma vez que toda seara do direito deve ser 

compreendida como um processo lento que culmina no surgimento de um ramo 

específico do Direito; todavia, ao fazer um compilado histórico, muito embora o 

momento real não se dê para saber com precisão, pode-se ter um indício de como foi 

se formando a estrutura formal e material desse ramo do Direito. 

 

O Professor André Carvalho Ramos, neste sentido, leciona que: 
 

 
Não há ponto exato que delimite o nascimento de uma disciplina jurídica. Pelo 
contrário, há um processo que desemboca na consagração de diplomas 
normativos, com princípios e regras que dimensionam o novo ramo do Direito. 
No caso dos Direitos Humanos, o seu cerne é a luta contra a opressão e 
busca do bem-estar social do indivíduo; consequentemente, suas ‘ideias- 
âncoras’ são referentes à justiça, igualdade e liberdade, cujo conteúdo 
impregna a vida social desde o surgimento das primeiras comunidades 
humanas 127. 

 

 

O supracitado doutrinador ainda ressalta que a evolução dos ora estudados 

Direitos Humanos passou por fases distintas, as quais foram essências para o 

conceito que na atualidade obtivemos sobre esses ramos do Direito. Vejamos: 

 

 

126 OLIVEIRA, Samuel Antônio do. Merbach. A era dos direitos em Norberto Bobbio: fases e 
gerações. Tese (Doutorado em Filosofia) – Pontifícia Universidade Católica, São Paulo. p. 17. 
127 CARVALHO RAMOS, André. Curso de direitos humanos. São Paulo: Saraiva. 2015. p. 31. 
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Nesse sentido amplo, de impregnação de valores, podemos dizer que a 
evolução histórica dos direitos humanos passou por fases que, ao longo dos 
séculos, auxiliaram a sedimentar o conceito e o regime jurídico desses 
direitos essenciais. A contar dos primeiros escritos das comunidades 
humanas ainda no século VIII a.C. até o século XX d.C., são mais de vinte e 
oito séculos rumo à afirmação dos direitos humanos, que tem como marco a 
Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948 128. 

 

 

Norberto Bobbio explica que: 
 

 
[...] os direitos do homem “nascem no início da era moderna, juntamente com 
a concepção individualista da sociedade”, pois é com a origem do Estado de 
direito, conforme acrescenta Bobbio que: “ocorre a passagem final do ponto 
de vista do príncipe para o ponto de vista dos cidadãos. No Estado despótico, 
os indivíduos singulares só têm deveres e não direitos”. Com o aparecimento 
dos direitos do homem como direitos naturais nos séculos XVII e XVIII, tem- 
se início a Era dos Direitos 129. 

 

 

Note-se que já estamos nos deparando em um momento histórico mais 

estrutural, onde os países (ou Estados) já possuíam um sistema de governo e leis que 

subordinavam, principalmente, os súditos. Lembrar que inicialmente, as leis não 

abrangiam em quase nada o monarca, a alta nobreza nem o clero. Ora, estava, o 

Estado, em seu conceito e período embrionário de entendimento de direitos e deveres. 

 

Tem-se alguns relatos históricos sobre o período em que os direitos do homem 

passaram a ser positivados, podendo ser mencionados, a título de exemplos, 

documentos antigos como a Lei das XII Tábuas, O Código de Hamurabi, Constituições 

de diversos Países que se tornaram independentes, a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, dentre outros importantes instrumentos que foram codificados; 

neste momento oportuno se faz lembrar que como dissemos à pouco é praticamente 

impossível determinar com exatidão, com precisão histórica o período em que um 

dado ramo do Direito se originou. E, em assim sendo, pode-se afirmar apenas e tão 

somente que tais documentos e fatos nos remota a uma provável origem remota. Pode 

ser que existiram outros que devido a inexistência de relatos e comprovação tenham 

se perdido no tempo. 

 

De uma coisa não se pode duvidar, que é justamente o fato de que os direitos 

fundamentais são provenientes de diversas fontes e, note-se que agora já não  mais 

 
 

128 CARVALHO RAMOS, op. cit.,p. 31. 
129 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. 8a. ed. Rio de Janeiro: Campus, 1992. p. 61. 



118 
 

 
 
 

estamos nos preocupando com a data de surgimento e sim a motivação que levou os 

jurisconsultos ou doutrinadores a se preocupar em resguardar tais direitos, como a 

religião ou mesmo a filosofia. Esses direitos surgiram com escopo de limitar e controlar 

os abusos do poder do Estado, a corrupção advinda de seus governos, bem como 

assegurar aos cidadãos uma vida mais digna. 

 

Sarlet ensina que: 
 

 
Os direitos políticos, como de resto os direitos fundamentais em geral, tiveram 
uma posição de destaque na Constituição Federal. Os direitos políticos em 
sentido estrito, no sentido de direitos e garantias diretamente destinados a 
assegurar uma livre e eficaz participação do cidadão nos processos de 
tomada de decisão política na esfera estatal, foram contemplados pela CF 
nos arts. 14 a 16, ao passo que o regime jurídico-constitucional dos partidos 
políticos foi objeto de previsão no art. 17, ainda no Título dos Direitos e 
garantias fundamentais. Assim, embora previstos em capítulo apartado, os 
partidos políticos integram o conjunto dos direitos políticos, em especial a 
liberdade de criação e de associação partidária, essencial à concepção de 
democracia representativa e partidária que é predominante na Constituição. 
Além disso, ninguém poderá eleger alguém que não esteja vinculado a 
partido político, sendo tal vinculação condição de exercício dos direitos 
políticos passivos 130. 

 

 

Mais adiante, Sarlet ensina que: 
 

 
1. Todos os direitos políticos previstos no Título II da CF têm igual dignidade 
constitucional na condição de direitos fundamentais; 
2. Como direitos fundamentais, todos os direitos políticos devem ser 
submetidos, em termos substanciais, ao mesmo regime jurídico- 
constitucional, com destaque para a aplicabilidade imediata de suas normas 
(art. 5º, §1º, da CF), a vinculação direta e isenta de lacunas dos órgãos 
estatais, a condição de cláusulas pétreas e a aplicação do regime do controle 
nas restrições em matéria de direitos fundamentais, com destaque para a 
observância das reservas legais simples e qualificadas, os critérios da 
proporcionalidade e a salvaguarda do núcleo essencial, para referir os mais 
relevantes. 
3. Como integrantes de um sistema de direitos fundamentais, como os quais 
estão em relação de coordenação e articulação, os direitos políticos não têm 
a priori peso maior ou menos que os demais direitos e garantias 
fundamentais, devendo ser aplicados de modo sistemático e harmônico, 
mediante o estabelecimento da maior concordância prática (Hesse) possível, 
tanto quando em relação de tensão com outros direitos fundamentais, quanto 
no caso de conflito com outros bens constitucionais. 
4. Os direitos políticos – na sua condição de direitos fundamentais – reúnem 
dois aspectos que definem tal condição. Ao passo que na perspectiva 
material está em causa a sua posição de destaque para a dignidade da 
pessoa humana e a democracia, mas também para a fruição dos demais 
direitos fundamentais, no plano formal tal condição (de direito  fundamental) 

 

130 SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Curso de direito 
constitucional. 4a. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 692. 
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se traduz, como já antecipado, num conjunto de garantias, ou seja, num 
regime jurídico-constitucional privilegiado e que assegura que tais direitos 
possam cumprir com as suas funções no Estado Constitucional. 
5. Como direitos fundamentais, também os direitos políticos cumprem 
múltiplas funções no sistema constitucional, o que, como já se averbou na 
parte relativa à teoria geral dos diretos fundamentais, guarda relação com a 
circunstância de os direitos políticos possuírem tanto uma dimensão subjetiva 
quanto uma dimensão objetiva, implicando um complexo de direitos (posições 
subjetivas) de caráter negativo e positivo e de deveres (vinculados à 
dimensão objetiva). 131. 

 

 

A História, a Filosofia e o Direito são inegavelmente ciências humanas que 

cumprem o papel social de proteger a sociedade hodierna, bem como demonstrar o 

que deu certo ao longo da história das civilizações, a fim de que não nos reportemos 

aos mesmos erros do passado. 

 

Sabe-se que na antiguidade por intermédio do forte movimento religioso, a 

justificativa religiosa da preeminência do ser humano no mundo surgiu com a 

afirmação da fé monoteísta e, com este, o direito fundamental de se ter e de seguir 

uma religião. Assim, certa é a afirmação de que a grande contribuição da religião, 

embasada na Bíblia foi, justamente, a ideia da criação do mundo por um único Deus 

transcendente. Todavia, adágio começou a sofrer alterações no século V a.C, época 

em que surgia um forte movimento filosófico tanto na Ásia quanto na Grécia e 

substitui-se, pela primeira vez, os abermitológico da tradição pelo saber lógico da 

razão. Houve, pois, um confronto entre a emoção advinda da fé, algo puramente 

abstrato, com a racionalidade, embasada em dados e conceitos concretos. 

 

Foi a partir deste conflito que passou a surgir o chamado pensamento 

jusnaturalista, o qual cravava que o simples fato do ser humano existir, faz com que 

ele seja sujeito de direitos naturais, os quais são inalienáveis, sendo que, em 

contrapartida, também pelo simples fato do ser humano existir o faz também sujeito 

de deveres.132 E são justamente esses deveres que podem ser compreendidos como 

limites aos direitos alheios. 

 

Em linhas gerais, pode-se afirmar que o jusnaturalismo compreende que o 

homem possui direitos independentemente do Estado. Aliás, para os  jusnaturalistas 

 

 
131 SARLET; MARINONI; MITIDIERO, op. cit., p. 694. 
132 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Direitos humanos fundamentais. 4a. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2000. p. 10-11. 



120 
 

 
 
 

os direitos do homem transcendem qualquer conceito de Estado. São direitos 

inerentes à própria existência humana. Não está vinculado a nenhum poder estatal. 

 

Os jusnaturalistas também entendem que os direitos do homem são poucos e 

essenciais como o direito à vida e a sobrevivência, que inclui também o direito à 

propriedade e o direito à liberdade. Sendo assim, pode-se afirmar que se entende 

como direito à liberdade a independência em face de todo constrangimento imposto 

pela vontade de outro. Os direitos naturais são, dessa forma, os direitos que cabem 

ao homem em virtude de sua existência, tal como dito acima. A esse gênero 

pertencem todos os direitos intelectuais, e os direitos de agir do indivíduo para o 

próprio bem-estar. 133
 

 

Pode-se afirmar que, até mesmo para aqueles que ainda hoje se filiam ao 

jusnaturalismo, existem direitos basilares, fundamentais e, a partir do momento que 

para essa parte da doutrina filosófica um dos direitos fundamentais seria justamente 

o direito ao próprio bem-estar, bem como o direito de não ser constrangido pela 

vontade unilateral de outro, pode-se afirmar que, subliminarmente o direito de 

centralização de poder nas mãos de um representante “eleito”, ou melhor dizendo 

para o contexto da época, escolhido, por todos os demais está intrínseco. Assim, o 

direito fundamental do “voto” ou, para o contexto, de escolha, bem como na 

representatividade sempre existiu desde os primórdios dos tempos. Antes de dar 

prosseguimento ao presente estudo, vale destacar que para um direito existir ele 

necessariamente não precisa obter de antemão uma nomenclatura. E, assim sendo, 

certa é a afirmação de que o direito fundamental da representatividade sempre esteve 

inerente às pessoas, às civilizações, aos Estados. Obviamente que, com o 

desenvolvimento obtido no decorrer da história sempre é mais seguro a positivação 

destes direitos, pelo menos os mais importantes a fiz de retirar do ordenamento 

qualquer dúvida a respeito da existência do direito e da forma pela qual se exercerá 

esse direito, fornecendo assim, maior segurança jurídica. 

 

Esclarece-se que basicamente a doutrina jusnaturalista foi indubitavelmente 

importante para o reconhecimento dos direitos fundamentais nos processos 

revolucionários que adviriam posteriormente. 

 

 

133 BOBBIO, op. cit., 1992. p. 73-4. 
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Como prova do que acaba de ser dito, deve lembrar-se que, o jusnaturalismo, 

nos séculos XVII e XVIII, especialmente por meio das teorias contratualistas, chega 

ao seu ponto culminante de desenvolvimento. Em contrapartida, ocorre um processo 

de laicização do direito natural, que alcança seu auge no período iluminista e, por 

conseguinte ocorre o processo de elaboração doutrinária do contratualismo e da teoria 

dos direitos naturais do indivíduo. Foi justamente nesse momento que surgiu a 

expressão “direito do homem” em substituição ao termo “direito natural”.134
 

 

Note-se, entretanto, que a evolução dada não foi somente no sentido de 

alteração da nomenclatura, mas principalmente no conteúdo do ramo que o Direito 

em estudo abarcava. 

 

André de Carvalho Ramos135 diz que: 

 

 
No campo das ideias políticas, Thomas Hobbes defendeu, e sua obra Leviatã 
(1651), em especial no Capítulo XIV, que o primeiro direito do ser humano 
consistia no direito de usar seu próprio poder livremente, para a preservação 
de sua própria natureza, ou seja, de sua vida. É um dos primeiros textos que 
trata claramente do direito do ser humano, pleno somente no estado da 
natureza. Nesse estado, o homem é livre de quaisquer restrições e não se 
submete a qualquer poder. Contudo, Hobbes conduz sua análise para a 
seguinte conclusão: para sobreviver ao estado da natureza, no qual todos 
estão em confronto (o homem seria o lobo do próprio homem), o ser humano 
abdica dessa liberdade inicial e se submete ao poder do Estado (o Leviatã). 
A razão para a existência do Estado consiste na necessidade de se dar 
segurança ao indivíduo, diante das ameaças de seus semelhantes. Com base 
nessa espécie de contrato entre homem e Estado, justifica-se a antítese dos 
direitos humanos, que é a existência do Estado que tudo pode. 

 

 

Interessante notar que Hobbes inicia seu pensamento dizendo que o homem 

tudo pode. Os Direitos fundamentais, portanto, seriam absolutos. Essa visão de 

Hobbes, com o devido respeito, é impossível, na medida em que o direito de um limita 

o direito do outro. Não existem direitos absolutos. Entretanto, para Hobbes devido a 

um contrato ficto firmado entre homem e Estado houve uma espécie de outorga de 

poderes daqueles para este, a fim de se alcançar uma espécie de igualdade entre os 

homens e plena segurança jurídica. Todavia, todos os direitos dos homens ficaram 

centralizados nas mãos do Estado (Soberano) que, eventualmente, poderia, a 

depender do caso concreto, outorgar parcelas de liberdades aos indivíduos, mas 

 

134SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 1998. p. 38-9, 41 e 57. 
135 CARVALHO RAMOS, op. cit., 2015. p. 39. 
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sempre de forma discricionária, Nada havia que forçasse o Estado outorgar essas 

liberdades. 

 

Hugo Grócio, em contrapartida, um dos fundadores do que hoje entendemos 

ser Direito Internacional, defendia a existência do Direito Natural, o qual já tivemos 

oportunidade de estudar oportunamente. Todavia, para Grócio esse Direito Natural 

tinha uma base racionalista. Mas afirmava que no que tange aos direitos humanos, 

especialmente, ao reconhecimento de normas inerentes à condição humana, o 

jusnaturalismo possuía preponderância. 

 

John Locke, de forma completamente diferente, defendia antes de qualquer 

outra coisa o direito do indivíduo. Do ser humano não como coletivo, mas como 

indivíduo, sujeito de direitos e deveres. Aliás, defendia o direito dos indivíduos mesmo 

contra o Estado, colocando assim, a importância da relação havida entre o Estado e 

o homem no homem e, por conseguinte, privilegiando os direitos humanos. Ou  seja, 

o importante era salvaguardar e privilegiar os direitos do homem. Segundo essa visão, 

Locke, em seu livro “Segundo tratado sobre governo civil”, introduziu uma verdadeira 

e incontestável contribuição basilar para a preponderância dos direitos humanos e 

dizia que: 

 

[...] o objetivo do governo em uma sociedade humana é salvaguardar os 
direitos naturais do homem, existentes desde o estado da natureza. Os 
homens, então, decidem livremente deixar o estado da natureza justamente 
para que o Estado preserve os seus direitos existentes 136. 

 

 

Cumpre verificar, em singela síntese, que, diferentemente do pensamento do 

Thomas Hobbes, para Locke não havia a necessidade de haver um governo 

autocrático. Aliás, segundo o pensamento de Locke o verdadeiro escopo das 

sociedades políticas que permeavam sob a tutela de um dado governo era apenas e 

tão somente a preservação dos direitos à vida, à liberdade e à propriedade. 

 
 
 
 
 
 

 

136 LOCKE, John. Segundo tratado sobre governo civil: ensaio sobre a origem, os limites e os fins 

verdadeiros do governo civil (1689). Tradução de Magna Lopes e Marisa Lobo da Costa. Petrópolis: 
Vozes, 1994. 
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Pode-se então concluir que para Locke, jamais o governo poderia ser autoritário 

e arbitrário. E mais, o poder da ideia de governo para Locke deveria ser limitado pela 

supremacia do bem público. 

 

Vale destacar, neste momento, que essa ideia de John Locke acabou se 

tornando, em nosso ordenamento jurídico, um princípio implícito e norteador da 

Administração Pública, mais conhecido como “princípio da supremacia do interesse 

público sobre o particular”. 

 

Locke ainda entendia que para os direitos humanos serem realmente efetivo, 

as funções do Poder Estatal deveriam ser divididas. Tanto que assim deixou 

consignado em sua obra: 

 

[...] como pode ser muito grande para a fragilidade humana tentação de 
ascender ao poder, não convém para as mesmas pessoas que detêm o poder 
de legislar tenham também em suas mãos o poder de executar as leis, pois 
elas poderia se isentar da obediência às leis que fizeram, e adequar a lei a 
sua vontade, tanto no momento de fazê-la quanto no ato de sua execução, e 
ela teria interesses distintos daqueles do resto da comunidade, contrários à 
finalidade da sociedade e do governo 137. 

 

 

As ideias de John Locke tiveram muito alcance e êxito especialmente no século 

XVIII, com o auge da classe burguesa em inúmeros países europeus. Note-se que 

referido filósofo acreditava ser imprescindível para todo Estado um Poder Legislativo, 

um Poder Executivo e um Poder Federativo, sendo que este último seria nitidamente 

voltado para a Política Externa, liberando o Executivo para as tratativas internas. Para 

Locke, o Poder Judiciário era uma parte do próprio Poder Executivo. 

 

Frise-se que todos estes levantamentos históricos e filosóficos devem ser feitos 

com o escopo de entendermos as raízes dos sistemas partidários, sistemas eleitorais 

e verificarmos o que pode ser mudado a fim de alcançarmos a máxima efetividade da 

representatividade, bem como de todos os demais direitos fundamentais. Com tais 

ensinamentos termos condições de melhorar nossas políticas públicas atuais. 

 

Vale ainda lembrar, dos importantes ideais de Jean-Jaqcques Rousseau que 

defendeu ser possível o ser humano viver em uma sociedade embasada, 

fundamentada em um contrato entre homens livres e iguais, os quais eram a própria 

 

137 Parágrafo 143. LOCKE, op. cit. 
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estrutura do Estado a fim de zelar pelo bem estar da maior da população daquele 

Estado. Este é, basicamente, o chamado Pacto Social de Rousseau. 

 

André de Carvalho Ramos ensina sobre Rousseau que: 
 

 
A igualdade e a liberdade são inerentes aos seres humanos, que, com isso, 
são aptos a expressar sua vontade e exercer o poder. A pretensa renúncia à 
liberdade e igualdade pelos homens nos Estados autocráticos (base do 
pensamento de Hobbes) é inadmissível para Rousseau, uma vez que tal 
renúncia seria incompatível com a natureza humana 138. 

 

 

Immanuel Kant, já no final do século XVIII defendia “a existência da dignidade 

intrínseca a todo ser racional, que não tem preço ou equivalente”139.Para tal filósofo 

não se poderia jamais compreender o ser humano como um meio e sim como um fim. 

O homem não é um objeto e sim um sujeito de direitos. Por isso, não se pode ver o 

homem como meio de angariar riquezas para seu Estado, sendo inadmissível, pois, a 

escravidão. Deve-se, sim, olhar para todo e qualquer homem (ser humano) como 

sujeito de direitos, os quais o Estado está compelido a lhe proporcionar. Pode-se 

afirmar ser do pensamento de Kant que houve podemos falar em um dos princípios 

mais importantes de todo e qualquer Estado Democrático de Direito, qual seja, o 

“princípio da dignidade da pessoa humana”. 

 

Por falar em princípio a dignidade da pessoa humana, interessante trazer à 

tona, em rápidas pinceladas, alguns conceitos interessantes. Vejamos: 

 

Erival da Silva Oliveira e Rosa Maria Rodrigues Vaz, em relação ao princípio 

da dignidade da pessoa humana ensinam que: 

 

A dignidade da pessoa humana significa que as pessoas devem ter acesso 
ao mínimo para sua sobrevivência, tanto do ponto de vista social quanto 
jurídico. A implementação dos direitos da personalidade, dos demais direitos 
individuais e sociais implicam na realização da dignidade da pessoa humana 
140. 

 
 
 
 

 

138CARVALHO RAMOS, op. cit., 2015. p. 39. 
139 KANT, Immanuel. Fundamentação da metafísica dos costumes (1795). Tradução de Antônio 

Pinto de Carvalho. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1964. 
140 SILVA OLIVEIRA, Erival da; RODRIGUES VAZ, Rosa Maria. Manual funcional de direitos 
humanos para concursos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. p. 17. 
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Cumpre ainda ressaltar, ainda que com singela sutileza e de forma sintetizada, 

que as Revoluções Liberais (inglesa, francesa e americana), bem como suas 

respectivas Declarações de Direitos contribuíram, e muito, para a protestação dos 

chamados Direitos Humanos ou Direitos Fundamentais do Homem e, por conseguinte, 

do tema em tela, qual seja do direito que tem todo homem que vive em um Estado 

Democrático de Direito de conseguir ter uma democracia mais participativa. 

 

Conforme o Professor André de Carvalho Ramos pode considerar as seguintes 

fases e declarações de direitos: 1- Revolução Inglesa: teve como marco a Petition of 

Rights, de 1628, que buscou garantir determinadas liberdades individuais, e o Bill of 

Rights, de 1689, que consagrou a supremacia do Parlamento e o império da Lei; 2- 

Revolução Americana: retrata o processo de independência das colônias britânicas 

na América do Norte, culminado em 1776, e ainda a criação da Constituição Norte – 

Americana de 1787. Somente em 1791 foram aprovadas 10 emendas que, finalmente, 

introduziram um rol de direitos na Constituição Norte-Americana; 3- Revolução 

Francesa: adoção da Declaração Francesa dos Direitos do Homem e do Cidadão pela 

Assembleia Nacional Constituinte francesa, em 27 de agosto de 1789, que consagra 

a igualdade e liberdade, que levou à abolição de privilégios, direitos feudais e 

imunidades de várias castas, em especial da aristocracia de terras. Lema dos 

revolucionários: ”liberdade, igualdade e fraternidade”.141
 

 

Insta-se afirmar que a justificativa mais correta que culminou na declaração dos 

direitos do homem foi à constatação do indivíduo como sendo sujeito da autonomia 

individual, moral e intelectual. E, referida declaração pode ser considerada o marco 

para o surgimento, pelo menos no sentido pelo qual conhecemos atualmente, dos 

direitos fundamentais. 

 

Não podemos nos esquecer de acentuar que houve ainda influencias 

socialistas para o que hoje conhecemos como Direitos humanos fundamentais. 

 

Inúmeras são as influencias históricas, todavia, tomaremos à título de exemplo 

a luta dos jacobinos franceses pela ampliação do rol dos direitos advindos da 

Declaração Francesa, a fim de alcançar também os direitos sociais, v.g. educação; a 

edição em 1793       de uma nova Declaração Francesa dos Direitos do Homem e do 

 

141CARVALHO RAMOS, op. cit., 2015. p. 44. 
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Cidadão, resguardando a igualdade e ampliando para o que vimos ser os ideais 

jacobinos (educação e assistência social, entre outros); vários movimentos socialistas 

que podemos tomar como expoentes Karl Marx e Engels; Revolução Russa em 1917 

que objetivava, entre outros escopos, a defesa da igualdade e maior justiça social. 

 

No mesmo ano (1917) a Constituição Mexicana introduziu em seu texto os 

chamados direitos sociais. Essa Constituição Federal pode ser compreendida como 

sendo a pioneira nesse sentido, seguida da Constituição alemã (República de 

Weimar), em 1919. 

 

Importante consignar que a primeira Constituição Federal brasileira a introduzir 

os direitos sociais foi a Constituição de 1934. Oportuno também desde já deixar 

registrado que a Constituição Federal de 1988 foi à primeira Constituição brasileira a 

antepor os direitos fundamentais e os sociais. Ou seja, até a promulgação da atual 

Constituição Federal os direitos humanos fundamentais (que abrangem os sociais) 

estavam alocados sempre no fim do Texto Constitucional. Com o advento da 

Constituição vigente tais direitos passaram a estar localizados logo no início do Texto 

Constitucional. 

 

Para um leigo, o que acaba de ser dito pode parecer indiferente. Contudo, de 

indiferente nada tem. A Assembleia Nacional Constituinte teve o cuidado de alocar os 

direitos humanos fundamentais no início da primeira Constituição Federal promulgada 

após um longo período ditatorial, a fim de demonstrar e corroborar a importância do 

ser humano, do homem, do indivíduo. Assim, o escopo do novo ordenamento jurídico 

que acabara de surgir é incontestavelmente democrático. E, como todo Estado 

Democrático de Direito um dos princípios basilares é justamente o princípio da 

dignidade da pessoa humana, ao qual já fizemos menção, e, portanto, a colocação 

logo no início do Texto Constitucional dos direitos e garantias fundamentais, seguidos 

dos direitos sociais. 

 

A partir do momento que a nossa Lei Fundamental considera ser de suma 

importância os direitos fundamentais, por conseguinte, está deixando bem claro que 

o detentor do poder, conforme o próprio artigo 1º da Constituição Federal de 1988 é o 

povo, sendo que a forma de exercício desse poder ser por intermédio de 

representantes eleitos democraticamente. 
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Os Governos (federal, estaduais ou municipais) são apenas e tão somente 

mandatários do povo, meros representantes. E, assim sendo, deve prestar contas de 

todas as suas atividades e atos; em caso de agir mal com o dever público, deve ser 

duramente apenado. Todavia, como esse tema possui grande relevância, voltaremos 

a melhor detalhar oportunamente no transcorrer do presente trabalho. 

 

Note-se que em um contexto amplo não seria errado, devido até mesmo pelo 

contexto histórico explicado anteriormente, dizer que os direitos humanos são 

formados por direitos fundamentais e sociais. 

 

O legislador originário, apenas para fins didáticos achou por bem dividi-los em 

dois principais dispositivos constitucionais: art. 5º e art. 7º da CF. No entanto, também 

não podemos deixar de lembrar da existência de outros direitos humanos 

fundamentais decorrentes e que estão esparsos pela Constituição Federal, tal como 

dito anteriormente, sendo que podemos citar como exemplo o direito ao voto e a 

segurança de um ordenamento jurídico sem corrupção ou outras mazelas sócias. 

 

Conforme a lição sempre precisa de Gilmar Ferreira Mendes: 
 

 
A sedimentação dos direitos fundamentais como normas obrigatórias é 
resultado de maturação histórica, o que também permite compreender que 
os direitos fundamentais não sejam os mesmos em todas as épocas, não 
correspondendo, além disso, invariavelmente, na sua formulação, a 
imperativos de coerência lógica 142. 

 

 

É claro, nos inúmeros tratados internacionais cuja matéria é, justamente, a 

prevalência e a salvaguarda dos Direitos Humanos, o surgimento e a verdadeira 

normatização internacional do Direito Internacional dos Direitos Humanos que adveio 

apenas após a Segunda Guerra Mundial, como mais uma medida tomada para 

reorganizar a sociedade internacional. O marco inicial desse novo modelo mundial foi 

justamente a criação das Organizações das Nações Unidas, em 1945, na Conferência 

de São Francisco 143. 

 

Apesar de ser um marco incontestavelmente relevante, a Carta da ONU não 

arrolou quais seriam os direitos que consideravam ser essenciais. Por tal razão,  em 

 

142MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de direito constitucional. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 221. 
143CARVALHO RAMOS, André de. Teoria geral dos direitos humanos na ordem internacional. 5. 

ed. São Paulo: Saraiva, 2015. 
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10 de dezembro de 1948, em Paris, foi aprovada a chamada Declaração Universal 

dos Direitos Humanos, sob a forma de Resolução da Assembleia Geral da ONU, 

também conhecida simplesmente como “Declaração de Paris”, a qual possui 30 

artigos e traz em seu corpo um rol de direitos humanos aceitos pelo Direito 

Internacional. 

 

Convém ponderar que a supramencionada Declaração Universal dos Direitos 

Humanos foi aprovada por 48 votos a favor e não obteve nenhum em desfavor. 

Todavia, obteve oito abstenções, dentre estes, Polônia, Arábia Saudita, África do Sul, 

Ucrânia, União Soviética, Iugoslávia, Bielorrússia e Checoslováquia. 

 

Interessante a discussão que se faz em torno de possuir ou não a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos (DUDH) força vinculante no cenário jurídico 

internacional. 

 

Nesse sentido: 
 

 
Em virtude de ser a DUDH uma declaração e não um tratado, há discussões 
na doutrina e na prática dos Estados sobre sua força vinculante. Em resumo, 
podemos identificar três vertentes possíveis: (i) aqueles que consideram que 
a DUDH possui força vinculante por se constituir em interpretações autêntica 
do termos ‘direitos humanos’, previsto na Carta das Nações Unidas (tratado, 
ou seja, tem força vinculante); (ii) há àqueles que sustentam que a DUDH 
possui força vinculante por representar o costume internacional sobre a 
matéria; (iii) há, finalmente, aqueles que defendem que a DUDH representa 
tão somente a soft low na matéria, que consiste em um conjunto de normas 
ainda não vinculantes, mas que buscam orientar a ação futura dos Estados 
para que, então, venha a ter força vinculante 144. 

 

 

Para arrematar essa discussão, vale deixar consignado que o douto professor 

supramencionado entende ser mais correta a assertiva de que o DUDH é um costume 

internacional de proteção dos direitos humanos e, por conseguinte, possui força 

vinculante. 

 

A doutrina e a jurisprudência, não raras vezes, se utilizam de termos distintos 

para se referirem ao mesmo conceito, bem como também não é raro verificarmos que 

também usam, por diversas oportunidades de termos bem parecidos para falarem de 

conceitos ou direitos completamente dispares entre si. 

 

 

144CARVALHO RAMOS, op. cit., 2015. p. 48. 
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Passaremos a verificar a terminologia adotada pela doutrina a fim de não se 

fazer confusão. 

 

Neste contexto, o Professor André Carvalho Ramos ensina que: 
 

 
Os direitos essenciais do indivíduo contam com ampla diversidade de termos 
e designações: direitos humanos, direitos fundamentais, direitos naturais, 
liberdades públicas, direitos do homem, direitos individuais, direitos públicos 
subjetivos, liberdades fundamentais. A terminologia varia tanto na doutrina 
como em diplomas internacionais 145. 

 

 

Em relação à Constituição Federal de 1988, pode-se afirmar que 

encontraremos uma diversa gama de sinônimos a fim de designar a mesma espécie 

de direito o que, para um leigo, pode dificultar o seu entendimento, compreensão 

afastando – o, por conseguinte, de direitos que lhe são expressamente assegurados. 

 

Em consonância com o que foi acima relatado, o douto professor André de 

Carvalho Ramos fez um apanhado dessas diversas expressões sinônimas 

encontradas no Texto Constitucional. Senão vejamos: 

 

A nossa Constituição acompanha o uso variado de termos envolvendo 
“direitos humanos”. Inicialmente, o art. 4º, II, menciona ‘direitos humanos’. Em 
seguida, o Título II intitula-se ‘direitos e garantias fundamentais’. Nesse título, 
o art. 5º, XLI, usa a expressão ‘direitos e liberdades fundamentais’ e o inciso 
LXXI adota a locução ‘direitos e liberdades constitucionais’. Por sua vez, o 
art. 5º, § 1º, menciona ‘direitos e garantias fundamentais’. Já, o art. 17 adota 
a dicção ‘direitos fundamentais da pessoa humana’. O art. 34, ao disciplinar 
a intervenção federal, insere uma nova terminologia: ‘direitos da pessoa 
humana’ (art. 34, VII, b). Quando trata das cláusulas pétreas, a Constituição 
ainda faz menção à expressão ‘direitos e garantias individuais’ (art. 60, §4º). 
No art. 7º do Ato das Disposições Transitórias, há o uso, novamente, da 
expressão ‘direitos humanos’ 146. 

 

 

Ainda para comprovar a vasta gama de nomenclaturas utilizadas, o referido 

doutrinador diz que: 

 

No Direito Internacional, há também uma utilização livre de várias 
expressões. A Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem de 
1948 adota, já no preâmbulo, as locuções ‘direitos do homem’ e ‘direitos 
essenciais do homem’. A Declaração Universal de Direitos Humanos, por seu 
turno, estabelece em seu preâmbulo a necessidade de respeito aos ‘direitos 
do homem’ e logo após a ‘fé nos direitos fundamentais do homem’ e ainda 

 

145 CARVALHO RAMOS, op. cit., 2015. p. 49. 
146 CARVALHO RAMOS, op. cit., 2015. p. 49. 
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‘aos direitos e liberdades fundamentais do homem’. A Carta da Organização 
das Nações Unidas emprega a expressão ‘direitos humanos’ (preâmbulo e 
art. 56), bem como liberdades fundamentais’ (art. 56, alínea c). A Carta dos 
Direitos Fundamentais da União Europeia de 2000 (revisada em 2007) lança 
mão da expressão ‘direitos fundamentais’ e a Convenção Europeia de 
Direitos do Homem e Liberdades Fundamentais de 1950 adotou a locução 
‘liberdade fundamental’ 147. 

 

 

Interessante constatar que essa imprecisão terminológica tem uma razão de 

ser. Basta lembrar que muitos foram os momentos que se buscaram proteger direitos 

inatos ao homem, além do fato que em muitas vezes tais direitos eram distintos. Sem 

contar que várias foram às motivações que levaram ao homem querer proteger o 

direito do próprio homem. Por isso, toda vez que surgia a propensão de se resguardar 

determinados direitos, a nomenclatura era alterada. Pode-se ainda afirmar que a 

nomenclatura adotada, em linhas gerais, muito tem a ver com a evolução do direito e 

com o período histórico. 

 

De uma coisa devemos ter em mente: o fito de todas as nomenclaturas ora 

mencionadas, bem como de outras utilizadas na mesma seara jurídica, visa apenas e 

tão somente salvaguardar os direitos basilares e imprescindíveis para uma vida digna 

do homem. As expressões “direitos humanos” e “direitos fundamentais” são sem 

sombra de dúvidas as mais empregadas no século XXI. 

 

Como acabamos de notar, na verdade, ambas as expressões – assim como as 

demais vistas à pouco – buscam resguardar o mesmo tipo de direito. Todavia, a 

doutrina, talvez com o intuito de facilitar para os estudiosos do Direito tentou 

diferenciá-las em determinado ponto. 

 

Joaquim Herrera Flores148 afirma que: 

 

 
Os direitos humanos compõem uma racionalidade de resistência, na medida 
que traduzem processos que abrem e consolidam espaços de luta pela 
dignidade humana. 

 

 

Os direitos humanos nada mais são do que os direitos do homem, que visam 

resguardar os valores e direitos mais preciosos da pessoa humana, tais como a 

 
 

147 CARVALHO RAMOS, op. cit., 2015. p. 49-50. 
148 Apud, PIOVISAN, Flávia. Direitos humanos e justiça internacional. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 

8. 
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igualdade, a liberdade, a solidariedade, bem como a dignidade da pessoa humana. 

Os direitos humanos podem ser resumidos em uma única intenção, qual seja, é o 

direito que todo homem tem de viver um país, cujos direitos e deveres sejam 

efetivamente assegurados e, para tanto, deve haver um Governo firme e equidistante 

de qualquer fato que possa atrapalhar seu mandato; um governo cuja credibilidade 

seja incontestável; um governo que não admita a corrupção nos cofres públicos. 

 

Retornando à tentativa, ainda que tênue, que a doutrina faz para diferenciar 

direitos humanos dos direitos fundamentais, cabe notar André de Carvalho Ramos 

leciona que: 

 

Inicialmente, a doutrina tende a reconhecer que os ‘direitos humanos’ servem 
para definir os direitos estabelecidos pelo Direito Internacional em tratados e 
demais normas internacionais sobre a matéria, enquanto a expressão 
‘direitos fundamentais’ delimitaria aqueles direitos reconhecidos e positivados 
pelo Direito Constitucional de um Estado específico. Porém, como vimos, o 
Direito Internacional não é uniforme e nem utiliza a locução ‘direitos humanos’ 
sempre. Há casos recentes de uso da expressão ‘direitos fundamentais em 
normas internacionais, como se vê na Carta dos Direitos Fundamentais da 
União Europeia (redigida em 2000 w revisada em 2007). Também o Direito 
Constitucional de um país pode adotar a expressão ‘direitos humanos’, como 
se viu acima em vários casos na Constituição brasileira 149. 

 

 

Samuel Antônio Merbach explica que os direitos do homem se classificam em 

quatro grandes fases: 

 

[...] a primeira delas chama-se fase dos – Direitos Natos Universais – nessa 
ocasião os direitos naturais não estavam positivados, não havia 
regulamentação, previsão normativa, eles existiam de maneira natural, livre 
de qualquer normatização; Segunda Fase – Direitos Positivos Particulares 
(Constitucionalismo) – é o processo de positivação ou momento em que o 
Estado reconhece parte dos direitos naturais (positivação particular), ocasião 
em houve a intervenção do homem e passou-se a prever em documentos os 
direitos e garantias imanentes ao homem moderno; Terceira Fase Direitos 
Positivos Universais (Direito Internacional dos Direitos do Homem) – se deu 
com a ampliação do reconhecimento dos direitos naturais por meio da 
positivação dos mesmos em Tratados Internacionais de Direitos do Homem. 
Nesta oportunidade, houve de uma certa monta, uma ampliação mais efetiva 
e cosmopolita dos direitos humanos, dado que a positivação e consequente 
regulamentação se expandiu por todo o globo tendo em vista a crescente 
demanda por normas protetivas a dignidade da pessoa humana em   escala 

 
 
 
 
 

149CARVALHO RAMOS, op. cit., 2015. p. 50. 
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global. E por fim, fala-se na quarta fase, a da especificação, na qual 
abarcando o gênero, fase normal e a existência humana 150. 

 

 

Não seria errado dizer que, na forma, no conteúdo e no escopo os direitos 

humanos e os direitos fundamentais são iguais, na medida em que objetivam 

resguardar os mesmos valores. Mas, como dissemos a pouco, a doutrina e a 

jurisprudência acharam por bem diferenciá-los a fim de viabilizar um estudo mais 

aprofundado e coerente de cada disciplina, guardando uma nomenclatura para o 

Direito Internacional (Direitos Humanos) e outra para o Direito Interno (Direitos 

Fundamentais). 

 

Vale a pena chamar a atenção para o fato de que para certos doutrinadores 

existe sim grandes diferenças entre ambas expressões terminológicas, mesmo tendo 

como fundamento o mesmo fato daqueles que afirmam ser uma diferença tênue, qual 

seja, um se referir ao Direito Internacional e o outro ao Direito Interno. 

 

O Professor Fabio Comparato, neste sentido diz que: 
 

 
[...] existe uma divergência acerca dos direitos humanos e direitos 
fundamentais estes por sua vez são os direitos humanos reconhecidos pelas 
autoridades, às quais se atribui o poder político de editar normas, tanto no 
interior dos Estados quanto no plano internacional; são direitos humanos 
positivados nas Constituições, nas leis, nos tratados internacionais 151. 

 

 

Consta-se, porém, que a diferenciação é restrita apenas no âmbito doutrinário. 

Tanto assim o é que alguns doutrinadores e estudiosos do Direito já mesclaram tais 

nomenclaturas na tentativa, até agora pouco exitosa, de demonstrar ser 

desnecessária referida diferenciação terminológica. Estes, por sua vez, já falaram em 

Direitos Humanos Fundamentais e em Direitos Fundamentais do Homem. 

 

Como prova do acatado, lembremos que José Afonso da Silva prefere a 

denominação “direitos fundamentais do homem”, e justifica a escolha no sentido de 

que: 

 
 
 

150 OLIVEIRA, Samuel Antônio Merbach. A era dos direitos em Norberto Bobbio: fases e gerações. 
Tese (Doutorado em Filosofia) – Pontifícia Universidade Católica, São Paulo. p. 2. 
151COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 2a. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2001. p. 55-6. 
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[...] além de referir-se a princípios que resumem a concepção do mundo e 
informam a ideologia política de cada ordenamento jurídico, é reservada para 
designar, no nível do direito positivo, aquelas prerrogativas e instituições que 
ele concretiza em garantias de uma convivência digna, livre e igual de todas 
as pessoas 152. 

 

 

Como muito bem ponderou o douto Professor André de Carvalho Ramos, por 

possuírem uma diferença muito tênue, quase que inexistente talvez inserida 

justamente para o escopo acima, por vezes tanto o Direito Interno utiliza da 

nomenclatura geralmente usada pelo Direito Internacional, como o inverso também se 

faz verdadeiro. 

 

 
O Professor André de Carvalho Ramos ensina que: 

 

 
No sistema interamericano e europeu de Direitos Humanos, os direitos 
previstos em tratados podem também ser exigidos e os Estados podem ser 
cobrados pelo descumprimento de tais normas”. [...] ponto de aproximação 
entre ‘direitos humanos’ e ‘direitos fundamentais’ está no reconhecimento da 
jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos pelo Brasil, que deve 
agir na falha do Estado brasileiro em proteger os direitos previstos na 
Convenção Americana de Direitos Humanos. Logo, a efetividade dos direitos 
humanos é assegurada graças a uma sentença internacional irrecorrível, que 
deve ser implementada pelo Estado brasileiro (art. 68.1 da Convenção 
Americana de Direitos Humanos) 153. 

 

 

Como podemos falar em separação entre direitos humanos, que se fosse termo 

e espécie apenas de direito internacional não teria força vinculante, e direitos 

fundamentais, que segundo parte da doutrina é termo de uso exclusivo de Direito 

Interno e que possui total e irrestrita força vinculante se, devido a alguns instrumentos 

de proteção a tais direitos (independentemente da nomenclatura ofertada), os direitos 

humanos passaram a ter força vinculante. 

 

Vale lembra que o art. 5º, § 3º da Constituição Federal, neste contexto, previu 

um rito especial para a aprovação de tratados de direitos humanos. Ou seja, se o 

tratado for aprovado por maioria de três quintos e em dois turnos em cada Casa do 

Congresso Nacional, tal tratado de direitos humanos será equivalente à emenda 

 
 
 

 

152 SILVA, op. cit., 2001.p. 163. 
153CARVALHO RAMOS, op. cit., 2015. p. 51-2. 
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constitucional. Será compreendido como norma constitucional o que afirma que as 

diferenças terminológicas não possuem tanta relevância assim. 

 

Em outras palavras, André de Carvalho Ramos assevera que: 
 

 
[...] um direito previsto em tratado (direitos humanos) será considerado um 
direito constitucional (direito fundamental) 154. 

 

 

Na tentativa de conseguir verificar uma diferença realmente importante entre 

as terminologias em estudo Erival da Silva Oliveira e Rosa Maria Rodrigues Vaz 

lecionam que: 

 

[...] quando os direitos humanos e ou fundamentais são previstos em tratados 
ou documentos internacionais, recebem a designação de “direitos humanos”. 
Desse modo, pode-se afirmar que o direito à vida e à liberdade por estarem 
previstos no Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e na Convenção 
Americana de Direitos Humanos, entre outros tratados, são considerados 
direitos humanos 155. 

 

 

Já sabemos que a diferença terminológica é apenas para diferenciar o âmbito 

de aplicação e o estudo desses direitos. Mas como procuramos definir o que vinha a 

ser “direitos humanos”, faremos o mesmo com os chamados “direitos fundamentais”. 

 

Os direitos fundamentais devem ser compreendidos como àqueles que 

constituem uma esfera própria e autônoma dos cidadãos, sendo inerente à sua 

condição de “ser humano”. É, pois o conjunto de valores, atos e normas que propiciem 

a todos uma vida digna. Apesar de ser a nomenclatura escolhida para se atentar para 

o Direito Interno, o Direito Internacional, como visto oportunamente, não raras vezes 

acaba por utilizá-la. 

 

André de Carvalho Ramos diz ainda que: 
 

 
[...] vários desses direitos previstos nacionalmente foram também previstos 
internacionalmente. Os direitos fundamentais espelham, então, os direitos 
humanos. Assim, uma interpretação nacional sobre determinado direito 
poderá  ser  confrontada  e  até  corrigida  internacionalmente  [...]   Caso da 

 
 
 

154CARVALHO RAMOS, op. cit., 2015. p. 52. 
155SILVA OLIVEIRA, op. cit., p. 15. 
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Guerrilha do Araguaia (divergência de interpretação entre o Supremo Tribunal 
Federal e a Corte Interamericana de Direitos Humanos) 156. 

 

 

Devemos tomar o cuidado de realçar que o sentido usado aqui, bem como em 

vários documentos internacionais de “cidadão”157 não é propriamente o sentido usado 

pela nossa Constituição Federal, quando tratamos de Direitos Políticos. Os direitos 

fundamentais são muito mais abrangentes do que meramente os direitos políticos, 

todavia, no presente estudo este passa a ser o tema em foco. Senão vejamos: 

 

Em rápidas pinceladas, convém destacar que todo ser humano faz jus aos 

chamados direitos fundamentais como um todo, tanto os brasileiros (natos ou 

naturalizados), como os estrangeiros residentes ou não, v.g. direito à vida, toda 

pessoa humana é detentora desse direito desde a sua concepção. 

 

Já, os direitos políticos – que de certa forma também podem ser compreendidos 

como direitos fundamentais, mas de forma restrita, pois como vimos acima, somente 

podem exercê-los os cidadãos – são caracterizados por uma feição democrática. 

 

Conforme ensinamentos do Professor Alexandre de Moraes: 
 

 
[...] a noção de direitos fundamentais é mais antiga que o surgimento da ideia 
de constitucionalismo, que tão-somente consagrou a necessidade de 
insculpir um rol mínimo de direitos humanos em um documento escrito, 
derivado diretamente da soberana vontade popular 158. 

 

 

O conceito “direitos fundamentais” remete-nos à ideia de direito objetivamente 

vigente em uma ordem jurídica concreta, de direito positivo. Por sua vez, os direitos 

públicos subjetivos são vinculados a ideia de um modelo estatal específico (Estado 

Liberal), para expressar “a situação jurídica subjetiva do indivíduo em relação ao 

 
 
 
 
 

 

156CARVALHO RAMOS, op. cit., p. 52. 
157 Cidadão para a Constituição Federal (ao se tratar dos Direitos Políticos) pode ser definido como 
sendo a pessoa física, nacional (nato ou naturalizado), no pleno exercício de seus direitos políticos. Em 
outras palavras, é o alistamento eleitoral e, por conseguinte, a obtenção do título de eleitor que fornece 
ao brasileiro a condição de cidadão, podendo este exercer, desde já, alguns (e não em sua plenitude) 
dos seus direitos políticos. 
158MORAES Alexandre de. Direito constitucional. 23a. ed. São Paulo: Atlas, 2008. p. 19. 
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Estado” e às entidades públicas, como sinônimo de autolimitação estatal, pois dada 

pelo próprio direito do Estado, pelo direito positivo.159
 

André Ramos Tavares ensina que: 
 

 
A expressão “direitos fundamentais” em muito se aproxima da noção de 
direitos naturais, no sentido de que a natureza humana seria portadora de 
certo número de direitos fundamentais. Contudo, sabe-se que não há uma 
lista imutável dos direitos fundamentais, que variam no tempo. Daí a 
inadequação do termo 160. 

 

 

Podemos concluir dizendo que os direitos fundamentais são a união e a reunião 

dos direitos do homem no ordenamento jurídico de um Estado. Porém, não basta que 

estes direitos sejam positivados é essencialmente necessário que tenham efetividade, 

pois caso contrário seria uma afronta ao próprio Estado Democrático de Direito. 

 

Segundo Santiago Willis: 
 

 
Os direitos fundamentais são o que há de se considerar como mais 
importante hoje em dia porque o Direito de um Estado Democrático deve ser 
constituído (e desconstituído) tendo como parâmetro o aperfeiçoamento de 
sua realização 161. 

 

 

A diferença terminológica havida entre “direitos humanos” e “direitos 

fundamentais” já foi resolvida, pois concluímos que embora se tratem de um mesmo 

direito, doutrinariamente, pacificou-se entendimento que o primeiro se refere ao Direito 

Internacional e o segundo ao Direito Interno. Consta-se, porém, não uma diferença, 

mas uma característica inerente aos chamados direitos fundamentais, na medida em 

que estes são mais amplos, podendo abranger não só os direitos do homem, 

considerado em sua individualidade, mas todos os direitos consagrados na 

Constituição 162. 

 

Na verdade, essa amplitude advém da impossibilidade de o legislador originário 

prever todos os direitos e garantias fundamentais, dado que eles surgem a todo 

 
159 SILVA, José Afonso da, Curso de direito constitucional positivo. 18a. ed. São Paulo: Malheiros, 
2000. p. 180. 
160 TAVARES, André Ramos. Curso de direito constitucional. 12a. ed. São Paulo: [s.n.], 2014. p. 
349. 
161WILLIS, Santiago Guerra Filho (Coord). Dos direitos humanos aos direitos fundamentais. Porto 

Alegre: Livraria do Advogado, 1997. p. 36. 
162Ibid. 
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instante e demandam cada vez mais uma maior proteção. Desse modo, podemos 

dizer que se trata de um rol exemplificativo, portanto aberto, podendo o intérprete 

operador do direito tendo em vista a realidade que o rodeia ampliar a análise dos fatos, 

a fim de que aquela situação esteja amparada pelo direito constitucional. 

 

Observe-se que, diante deste contexto, Luiz Alberto David Araújo e Vidal 

Serrano Nunes Júnior nos ensinam que: 

 

[...] direitos e garantias fundamentais constituem um amplo catálogo de 
dispositivos, onde estão reunidos os direitos de defesa do indivíduo perante 
o Estado, os direitos políticos, os relativos à nacionalidade e os direitos 
sociais, dentre outros 163. 

 

 

As adversidades terminológicas vão além das expressões já analisadas, ou 

seja, a doutrina a fim de designar os direitos fundamentais, por vezes, se utiliza de 

outros termos, v.g. direito natural, direitos, dos homens, direitos individuais, liberdade 

pública, direitos públicos subjetivos, direitos humanos e direitos fundamentais. 164
 

 

Ressalte-se que o mundo não poder simplesmente ignorar o fato de que 

estamos vivendo em um momento de transição. A globalização está cada vez mais 

acentuada, seja na economia, seja, seja no agronegócio, seja até mesmo em 

questões ambientais. E diante do quadro em tela, não é o ideal ficarmos presos a 

nomenclaturas e sim aos conceitos. 

 

Devido não somente, mas também à globalização e à facilidade de 

comunicação que temos nos dias atuais é que devemos entender o    funcionamento 

 

163NUNES JÚNIOR, Vidal Serrano; ARAÚJO, Luiz Alberto David. Curso de direito constitucional. 18a 
ed. São Paulo: Verbatim, 2014. p. 69. 
164 “DIREITO NATURAL: Opção pelo reconhecimento de que esses direitos são inerentes à natureza 
do homem. Conceito ultrapassado ante a constatação da historicidade desses direitos; DIREITOS DO 
HOMEM: Retrata a mesma origem jusnaturalista da proteção de determinados direitos do indivíduo, no 
momento histórico de sua afirmação perante o Estado autocrático europeu no seio de suas revoluções 
liberais; DIREITOS INDIVIDUAIS: Terminologia tida como excludente, pois só abarcaria o grupo de 
direitos denominados de primeira geração ou dimensão, mas não os vários outros direitos, que não se 
amoldam nesse termo; LIBERDADE PÚBLICA: Terminologia tida como excludente, pois não englobaria 
os direitos econômicos e sociais; DIREITOS PÚBLICOS SUBJETIVOS: Termo cunhado pela escola 
alemã de direito público do século XIX, sugere direitos contra o Estado (conjunto de direitos que limita 
a ação estatal em benefício do indivíduo); DIREITOS HUMANOS E DIREITOS FUNDAMENTAIS: 
Terminologias mais utilizadas. São comumente assim diferenciados: direitos humanos: matriz 
internacional, sem força vinculante; direitos fundamentais: matriz constitucional, com força vinculante 
gerada pelo acesso ao Poder Judiciário. A distinção, porém, está ultrapassada (...)”CARVALHO 
RAMOS, op. cit., 2015. p. 52-3. 
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dos mais diversos direitos internos a fim de, se for o caso, alterar o nosso ordenamento 

jurídico, desde que isso represente, logicamente, um avanço. Teremos a oportunidade 

de detalhar melhor este raciocínio quando estudarmos, oportunamente, o “recall”. 

 

A Constituição Federal vigente em nosso ordenamento jurídico, talvez pelo fato 

de historicamente, ser a primeira Constituição Federal democrática advinda após um 

longo e complexo período de ditatura militar, buscou de todas as maneiras privilegiar 

os chamados direitos fundamentais – parte da doutrina, na qual nos filiamos, também 

os denominam de direitos humanos.165
 

 

Até a Constituição de 1988 havia um título próprio que tratava dos então 

denominados “direitos das pessoas”. Tais direitos nunca foram tratados no início de 

nenhuma outra Constituição Federal. Atualmente, os agora chamados “direitos 

fundamentais” estão topologicamente bem posicionados no início do Texto 

Constitucional. 

 

Fato interessante de ser lembrado é, que o rol dos direitos trabalhistas nas 

Constituições anteriores não integrava o capítulo pertencente ao “direito das pessoas” 

e sim, estavam abarcados no Título “Da ordem econômica”, como se os direitos 

trabalhistas não fossem direitos dos indivíduos. Claramente, tais Textos 

Constitucionais, encaravam o indivíduo e seu trabalho apenas como meio de o Estado 

angariar riquezas, não privilegiando o trabalho em si da pessoa trabalhadora. 

 

O legislador constituinte de 1988 fez um compilado e uma logística acerca dos 

direitos das pessoas – que passaram também a englobar os ora denominados direitos 

fundamentais, reunindo-os no Título II “Direitos e Garantias Fundamentais”. Neste 

momento, cumpre destacar que, tal como dito acima, os direitos fundamentais estão 

reunidos no Título II conhecido como “Direitos e Garantias Fundamentais”, porém nem 

todos. Isso porque existem três ponderações a serem feitas para que possamos dar 

prosseguimento ao nosso estudo. Vejamos: 1- existem direitos fundamentais 

esparsos no Texto Constitucional, ou seja, que estão inseridos na Constituição, mas 

que não estão arrolados no Título II supramencionado – o que por vezes, acarreta 

 
 

165 Aliás, como já verificado a CF de 1988, a fim de definir e arrolar os direitos fundamentais se utilizou 
várias outras terminologias, tais como, direitos humanos, direitos e garantias fundamentais; direitos e 
liberdades fundamentais; direitos e liberdades constitucionais; direitos e garantias fundamentais; 
direitos fundamentais da pessoa humana; direitos da pessoa humana; direitos e garantias individuais. 
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inumeráveis discussões doutrinárias e jurisprudências a fim de verificar se, aquele 

dado direito é ou não classificado como fundamental; 2- o Título II (Direitos e Garantias 

Fundamentais) previu um rol meramente exemplificativo, mesmo porque, como já nos 

é sabido, com a evolução humana outros direitos podem passar a vir a ser essenciais 

ao indivíduo; 3- os direitos elencados na Constituição de 1988, não excluem outros 

direitos decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados 

internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte, como está disposto 

em seu artigo 5º, § 2º 166. 

 

O legislador originário, além de antepor os dispositivos constitucionais que 

visam a proteção dos direitos em análise, como forma de demonstrar sua 

necessidade, sua importância, bem como reafirmar a democratização do País, 

buscou, também, uma ampla garantia de efetividade. Note-se que, até essa 

redemocratização, os direitos e garantias dos cidadãos eram em quase sua totalidade 

suprimida no período ditatorial. 

 

O grande traço diferencial do atual ordenamento jurídico é a anteposição dos 

direitos fundamentais. Aliás, a Constituição brasileira de 1988 introduziu em seu Texto 

Constitucional os direitos fundamentais antes mesmo da organização do Estado. 

 

O fato da enunciação dos direitos fundamentais terem sido tratados em primeiro 

plano traz uma mensagem subliminar do legislador originário, qual seja a sua posição 

jusnaturalista. Essa afirmação pode ser feita a partir do momento que fizermos uma 

conexão com o que foi analisado no capítulo precedente. E, assim sendo, basta 

lembrar-se do pensador iluminista Jean-Jaques Rousseau, o qual ao falar sobre o 

“Contrato Social” apresentava a ideia de que mesmo antes de organizarem-se 

politicamente em um Estado, as pessoas já possuíam direitos inerentes à sua 

condição humana, como por exemplo, o direito à vida, à liberdade, dentre outros. 

 

A partir desse pensamento passou-se a verificar que a Constituição deveria 

obedecer a uma ordem estrutural lógica, na medida em que o que passamos a 

 
 
 

 
166Art. 5º, §2º CF: Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes 
do regime e dos princípios por ela adotados ou dos tratados internacionais em que a República 
Federativa do Brasil seja parte. 
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vivenciar é que não é o indivíduo que precisa do Estado e sim o Estado que precisa 

do indivíduo. 

 

Compreende-se do Texto Constitucional que, após o preâmbulo, há o Título I 

que previu os princípios fundamentais; os elementos limitativos (enunciação dos 

elementos fundamentais) estão no Título II; os elementos organizacionais 

(organização dos Estados e dos poderes) estão no título III e IV; os elementos de 

estabilização constitucional estão esparsos na Constituição e os elementos formais 

de aplicabilidade, de igual modo, se encontram esparsos no Texto. 

 

Ingo Wolfgang Sarlet esclareceu que: 
 

 
Os direitos fundamentais integram, portanto, ao lado da definição da forma 
do Estado, do sistema de governo e da organização do poder, a essência do 
Estado constitucional, constituindo, neste sentido, não apenas parte da 
Constituição formal, mas também elemento nuclear da Constituição material 
167. 

 

 

Observe-se, ainda, que conforme a lição sempre precisa de Alexandre de 

Moraes: 

 

A Constituição Federal de 1988 trouxe em seu Título II os direito e garantias 
fundamentais, subdividindo-os em cinco capítulos: direitos individuais e 
coletivos; direitos sociais; nacionalidade; direitos políticos e partidos políticos. 
Assim, a classificação adotada pelo legislador constituinte estabeleceu cinco 
espécies ao gênero direitos e garantias fundamentais: direitos e garantias 
individuais e coletivos; direitos sociais; direitos de nacionalidade; direito 
políticos; e direitos relacionados à existência, organização e participação em 
partidos políticos 168. 

 

 

A estrutura da atual Constituição brasileira é apropriada e coerente. Mas apesar 

disso, acarreta muita polêmica acerca do fato de existirem outros direitos 

fundamentais esparsos no Texto Constitucional, bem como direitos decorrentes do 

regime e dos princípios adotados pela própria Constituição, ou dos tratados 

internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte, como está disposto 

em seu artigo 5º, § 2º. 

 
 
 

 

167SARLET, Ingo Wolfgang. op. cit., p. 59-60. 
168MORAES, op. cit, 2008. p. 31. 
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Após breve apanhado, podemos concluir que o nosso ordenamento jurídico 

pátrio possui um rol amplo de direitos fundamentais. 

 

Segundo o André de Carvalho Ramos: 
 

 
A intensa abertura do ordenamento jurídico brasileiro aos direitos humanos é 
comprovada pela existência de amplo rol de direitos previstos na Constituição 
e nos tratados de direitos humanos. Como a nossa Constituição é 
compromissária, ou seja, alberga em seu texto diferentes visões e valores, os 
direitos nela previstos também são de diferentes matizes, relacionando-se 
quer à lógica da preservação da liberdade (direitos de 1ª geração), quer à 
lógica da igualdade (direitos de 2ª geração), bem como à lógica da 
solidariedade (direitos de 3ª geração) 169. 

 

 

Por sua vez, Fábio Konder Comparato diz que: 
 

 
A ideia de que os indivíduos e grupos humanos podem ser reduzidos a um 
conceito ou categoria geral, que a todos engloba, é de elaboração recente na 
História”. Como observou um antropólogo, nos povos que vivem à margem 
do que se convencionou classificar como civilização, não existe palavra que 
exprima o conceito de ser humano: os integrantes do grupo são chamados 
“homens”, mas os estranhos ao grupo são designados por outra 
denominação, a significar que se trata de indivíduos de uma espécie animal 
diferente. 
Foi durante o período axial da História, como se acaba de assinalar, que 
despontou a ideia de uma igualdade essencial entre todos os homens. Mas 
foram necessários vinte e cinco séculos para que a primeira organização 
internacional a englobar a quase totalidade dos povos da Terra proclamasse, 
na abertura de uma Declaração Universal de Direitos Humanos, que “todos 
os homens nascem livres e iguais em dignidade e direitos”. 
Ora, essa convicção de que todos os seres humanos têm direito a ser 
igualmente respeitados, pelo simples fato de sua humanidade, nasce 
vinculada a uma instituição social de capital importância: a lei escrita, como 
regra geral e uniforme, igualmente aplicável a todos os indivíduos que vivem 
numa sociedade organizada 170. 

 

 

Assinale-se que na citação acima houve destaque para direitos de primeira, 

segunda e terceira geração. Todavia, apenas fizemos menção dessa classificação, 

pois a explicação será vista posteriormente em momento oportuno. Por hora, basta 

termos em mente que no Brasil existe uma vasta gama de direitos fundamentais 

previstos de diversas formas e que, justamente por isso, e pelos demais fatores que 

serão levantados, pode haver um aparente conflito entre tais direitos. 

 
 
 
 

169CARVALHO RAMOS, op. cit., 2015. p. 109. 
170 COMPARATO, op. cit., 2015. p. 24. 
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André de Carvalho Ramos ainda complementa sua linha de pensamento 

dizendo que: 

 

Além do caráter compromissário, os direitos previstos na Constituição e nos 
tratados internacionais são redigidos de forma imprecisa, com uso frequente 
de conceitos indeterminados, como ‘intimidade’, ‘devido processo legal’, 
‘ampla defesa’, entre outros, que podem ser interpretados de modo 
ampliativo, atingindo facetas novas da vida social, a depender da 
interpretação171. 

 

 

Se por um lado é extremamente interessante que exista a previsão de vários 

direitos fundamentais em diversos documentos jurídicos internos e internacionais, na 

medida em que fornece uma ampla proteção jurídica aos indivíduos, por outro lado, 

essa amplitude pode ofertar uma verdadeira insegurança jurídica proporcionando 

restrições e supressões aos mesmos direitos desses indivíduos. Outro fator que pode 

trazer à tona a insegurança jurídica mencionada é justamente ás diversas e distintas 

interpretações que podem ser dadas a casos semelhantes, principalmente quando 

nos deparamos à conceitos jurídicos indeterminados. 

 

No tocante a internacionalização dos direitos humanos, Fábio Konder 

Comparato diz que: 

 

Ela teve início na segunda metade do século XIX e findou com a 2ª Guerra 
Mundial, manifestando-se basicamente em três setores: o direito humanitário, 
a luta contra a escravidão e a regulação dos direitos do trabalhador 
assalariado”. 
No campo do chamado direito humanitário, que compreende o conjunto das 
leis e costumes de guerra, visando a minorar o sofrimento dos soldados 
prisioneiros, doentes e feridos, bem como das populações civis atingidas por 
um conflito bélico, o primeiro documento normativo de caráter internacional 
foi a Convenção de Genebra de 1864, a partir da qual fundou-se, em 1880, a 
Comissão Internacional da Cruz Vermelha. A Convenção foi revista, primeiro 
em 1907, a fim de se estenderem seus princípios aos conflitos marítimos 
(Convenção de Haia), e a seguir em 1929, para a proteção dos prisioneiros 
de guerra (Convenção de Genebra). 

 
 

 
O outro setor dos direitos humanos em que se manifestou essa tendência à 
internacionalização foi a luta contra a escravatura. O Ato Geral da 
Conferência de Bruxelas, de 1890, estabeleceu, embora sem efetividade, as 
primeiras regras interestatais de repressão ao tráfico de escravos africanos. 
Ele foi seguido, em 1926, por uma Convenção celebrada em Genebra, no 
quadro da Liga das Nações 172. 

 

171CARVALHO RAMOS, op. cit., 2015. p.109 
172 COMPARATO, op. cit., 2015. p. 67-8. 
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Em consonância com o aludido André de Carvalho Ramos aduz que: 
 

 
Salta aos olhos que qualquer atividade humana pode ser encaixada em 
normas de direitos humanos referente à vida digna, igualdade e justiça social 
e liberdades das mais diversas. A depender da interpretação e compreensão 
do conteúdo dos direitos humanos podem ser criadas justificativas para 
determinadas ações humanas e para a imposição de deveres de proteção 
por parte do Estado e de terceiros 173. 

 

 

Pelo fato de existir uma gama imensa de previsão normativa sobre direitos 

fundamentais, aliado ao fato de, por haver muitos conceitos jurídicos indeterminados 

ou até mesmo quando determinados, gerando a possibilidade de interpretações muito 

dispares para situações muito iguais é que se fala em possibilidade de conflitos entre 

direitos humanos ou fundamentais. No entanto, esse conflito é apenas e tão somente 

aparente tal como veremos na sequência. 

 

Fábio Konder Comparato ensina que: 
 

 
Assinale-se, aliás, a tendência crescente na atualidade no sentido de se 
considerar que as normas internacionais de direitos humanos, pelo fato de 
exprimirem de certa forma a consciência ética universal, estão acima do 
ordenamento jurídico de cada Estado. Em várias Constituições posteriores à 
Segunda Guerra Mundial, já se inseriram normas que declaram de nível 
constitucional os direitos humanos reconhecidos na esfera internacional. 

 

O Brasil veio, porém, contrariar essa tendência com a promulgação da 
Emenda Constitucional n. 45, de 8 de dezembro de 2004, a qual introduziu 
no art. 5º da Constituição Federal um § 3º, com a seguinte redação: “Os 
tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem 
aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três 
quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas 
constitucionais”. 

 
É evidente que esse retrocesso foi imposto pelo grupo oligárquico dominante, 
o qual, submetido à crescente pressão internacional, não quis abrir mão do 
seu tradicional privilégio de impunidade ao desrespeitar os direitos humanos 
dos mais fracos e pobres. 
No plano internacional, ninguém mais contesta o princípio da supremacia 
absoluta da norma imperativa de direito internacional geral (jus cogens). A 
Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados de 1969, em seu artigo 53, 
declara nulo o tratado cujas disposições estejam em conflito com uma norma 
imperativa de direito internacional geral, definida como uma norma imperativa 
de direito internacional geral, definida como “uma norma escrita aceita e 
reconhecida pela comunidade internacional dos Estados em seu conjunto, 
como norma da qual nenhuma derrogação é permitida e que só pode ser 

 

173CARVALHO RAMOS, op. cit., 2015. p.109. 
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modificada por nova norma de direito internacional geral da mesma natureza”. 
Segundo consenso unânime, as normas internacionais de direitos humanos 
são dessa espécie 174. 

 
 

Por sua vez, André de Carvalho Ramos expõe que: 
 

 
Essa verdadeira jusfundamentalização do direito, inclusive atingindo relações 
entre particulares (eficácia horizontal dos direitos humanos), gera conflitos 
aparentes entre direitos de titulares diversos, exigindo do intérprete sólida 
argumentação jurídica sobre os motivos da prevalência de um direito em 
detrimento de outro, em determinada situação 175. 

 

 

Em outro momento, o supramencionado doutrinador corrobora seu 

pensamento dizendo que: 

 

Não é mais possível que o intérprete apele para fórmulas vazias de reiteração 
da ‘dignidade humana’ quando, no caso concreto, ambos os interesses em 
choque revelam direitos de titulares distintos 176. 

 

 

Não se pode perder de vista que os direitos humanos (fundamentais) possuem 

limites, fazendo com que não haja o conflito na concretude da aplicação destes. Ou 

seja, na solução de um caso concreto jamais haverá esse conflito, posto que o próprio 

sistema já identificou possibilidade de resolvê-los. E é por isso que falamos em conflito 

“aparente”, haja vista que na realidade ele inexiste. Existem limites posto já pelo 

legislador no tocante ao possível conflito com os outros direitos igualmente previstos. 

 

Quanto aos direitos fundamentais, independentemente de possuírem ou não 

limitação expressa inexiste qualquer tipo de conflito, uma vez que não existe, 

conforme doutrina e jurisprudência pátria, direitos absolutos. 

 

Podemos dizer que não há que se falar em conflito entre direitos humanos 

(fundamentais), seja pelo fato de o legislador ter limitado a abrangência da norma 

evitando, por conseguinte referido conflito – solução esta que se encontra 

principalmente em relação às normas de direito internacional -, seja pelo fato de não 

existir direito absoluto, devendo o aplicador do Direito usar da razoabilidade e da 

proporcionalidade a fim de solucionar a lide. 

 
 

174 COMPARATO, op. cit., 2015. p. 67-8 
175 CARVALHO RAMOS, op. cit., 2015. p.109. 
176CARVALHO RAMOS, op. cit., 2015. p.109. 
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Segundo Canotilho: 
 

 
[...] a colisão autêntica de direitos fundamentais se dá em caso de choque ou 
conflito no exercício de direitos fundamentais de titulares diferentes, ao passo 
que a colisão de direitos em sentido impróprio se passa com o choque ou 
conflito no exercício de direitos fundamentais com outros bens protegidos 
pela Constituição 177. 

 

 

Resta constatar que na verdade, ainda que inicialmente dois direitos 

fundamentais (tanto na seara interna como na seara internacional) estejam se 

confrontando, deve-se compreender que, na verdade há técnicas solúveis para 

verificar, mediante o caso concreto, qual dos direitos deve prevalecer. Inexiste, 

portanto, conflito real e sim, meramente aparente. 

 

Um cuidado deve ser tomado. Com o que foi exposto no presente capítulo, não 

quer dizer que exista um direito mais importante que outro de forma incontestável e 

objetiva. Na verdade, deve-se verificar o caso concreto antes de verificar a 

preponderância de um direito em face do outro. 

 

Somente com o referido cuidado diante de um caso concreto é que podermos 

afirmar que o ordenamento jurídico está assegurando os direitos fundamentais 

igualmente a toda sociedade, além de possuir uma política pública em conformidade 

aos preceitos constitucionais. 

 

 

2.4.1 - Dimensões de direitos humanos: 
 
 

As chamadas dimensões de Direitos Humanos se referem apenas e tão 

somente a uma divisão didática, ou seja, feita por estudiosos com o escopo de facilitar 

o estudo da ciência desses direitos. Isso se faz lógico se nunca perdermos de vista 

de que, em primeiro lugar o direito é uno e, em segundo lugar pelo fato de que tais 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

177 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 5a. ed. 
Coimbra: Almedina, 2002. p. 1251-2. 
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gerações buscam demonstrar e relatar quais eram os direitos mais valorizados em 

determinados períodos históricos e, por conseguinte, o porquê dessa valorização. 

 

Em cada período histórico que oportunamente fizemos rápida digressão, 

demonstrou-se frágil em certas facetas sociais, necessárias e basilares para o ser 

humano. Perante essa notória fragilidade, buscou-se fortalecer esses direitos que 

estavam frágeis ou eram inexistentes a fim de, aos poucos, ofertar maior estabilidade 

e segurança jurídica aos direitos humanos, os quais estavam nascendo. Estavam 

começando a serem reconhecidos. Passo a passo. Direito por direito. Até que hoje 

culminamos em um verdadeiro ramo do Direito conhecido como “direitos humanos”. 

 

Ingo Wolfgang Sarlet ensina que: 
 

 
Por outro lado, com o objetivo de ilustrar tal processo, passou a ser difundida 
– por meio da voz de Karel Vasak, a partir de conferência proferida em 1979 
no Instituto Internacional de Direitos Humanos, em Estrasburgo – a ideia de 
que a evolução dos direitos (humanos e fundamentais) poderia ser 
compreendida mediante a identificação de três “gerações” de direitos, 
havendo quem defenda a existência de uma quarta e até mesmo de uma 
quinta e sexta geração de direitos humanos fundamentais. 

 

Num primeiro momento, é de se ressaltar as fundadas críticas que vêm sendo 
dirigidas contra o próprio termo “gerações”, já que o reconhecimento 
progressivo de novos direitos fundamentais tem o caráter de um processo 
cumulativo, de complementaridade, e não de alternância, de tal sorte que o 
uso da expressão “gerações” pode ensejar a falsa impressão da substituição 
gradativa de uma geração por outra, razão pela qual há quem prefira o termo 
“dimensões” dos direitos fundamentais, posição esta que aqui optamos por 
perfilhar, na esteira da mais moderna doutrina 178. 

 

 

Como a vida humana e a sociedade são dinâmicas seria ilógico e impossível 

admitir que todos os direitos necessários para uma vida digna, que consubstanciam 

esse ramo, já foram assegurados. Muito pelo contrário. A cada episódio mundial, a 

cada evolução humana, surgem problemas inatos ao ser humano e, com isso, deverão 

surgir garantias e direitos novos para salvaguardar a dignidade desse indivíduo. Ou 

seja, a natureza humana é insaciável, inesgotável, o que explica estarem em 

constante redefinição e recriação, o que por sua vez determina o surgimento de novas 

necessidades humanas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

178 SARLET, op. cit., 2015. p. 306. 
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No subtítulo deste capítulo afirmamos haver igualdade entre os termos 

dimensão e geração. Porém, a doutrina diverge quanto aos conceitos literais de 

referidos termos. 

 
 

 
Conforme os ensinamentos de Canotilho: 

 

 
É discutida a natureza destes direitos. Critica-se a pré-compreensão que lhes 
está subjacente, pois ela sugere a perda de relevância e até a substituição 
dos direitos de primeiras gerações. A ideia de generalidade geracional 
também não é totalmente correta: os direitos são de todas as gerações. Em 
terceiro lugar, não se trata apenas de direitos com um suporte coletivo – o 
direito dos povos, o direito da humanidade. Neste sentido se fala de 
solidarityrights, de direitos de solidariedade, sendo certo que a solidariedade 
já era uma dimensão ‘indimensionável’ dos direitos econômicos, sociais e 
culturais. Precisamente por isso, preferem hoje os autores falar de três 
dimensões de direitos do homem e não de três gerações 179. 

 

 

Com o devido respeito, na realidade a maioria dos autores, seguidos inclusive 

pelo Supremo Tribunal Federal utiliza o termo “gerações”. 

 

Conclui-se que o Supremo Tribunal Federal adotou a chamada "Teoria 

Geracional". E, em síntese, referida teoria nada mais é do que passaremos, em 

rápidas pinceladas, a descrever. Senão vejamos: 

 

Os direitos de primeira geração (direitos civis e políticos) - que compreendem 
as liberdades clássicas, negativas ou formais - realçam o princípio da 
liberdade e os diretos de segunda geração (direitos econômicos, sociais e 
culturais) - que se identifica com as liberdades positivas, reais ou concretas - 
acentuam o princípio da igualdade,, os direitos de terceira geração, que 
materializam poderes de titularidade coletiva atribuídos genericamente a 
todas as formações sociais, consagram o princípio da solidariedade e 
constituem um momento importante no processo e desenvolvimento, 
expansão e reconhecimento dos direitos humanos, caracterizados, enquanto 
valores fundamentais indisponíveis, pela nota de uma especial 
exaurabilidade 180. 

 

 

Cumpre-se informar que existe divergência doutrinária a respeito desse tema, 

conforme nos ensina André de Carvalho Ramos: 

 
 
 

 

179CANOTILHO, op. cit., 2002. p. 387. 
180MS 22.164, Rel. Celso de Mello, julgamento em 30 de outubro de 1995. 
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A teoria geracional vista acima é criticada nos dias de hoje por transmitir, de 
forma errônea, o caráter de sucessão de uma geração por outra. Como 
salienta BONAVIDES, enquanto em relação aos seres vivos há a sucessão 
entre as gerações, no caso dos direitos humanos há, ao contrário, a 
acumulação de direitos. Para o citado autor, a melhor expressão seria 
“dimensão”, que se justifica tanto pelo fato de não existir realmente uma 
sucessão ou desaparecimento de uma geração por outra, mas também 
quando novo direito é reconhecido, os anteriores assumem uma nova 
dimensão, de modo a melhor interpretá-los e realizá-los. 

 
No mesmo sentido, FLÁVIA PIOVESAN ensina que uma geração não sucede 
a outra, mas com ela interage, estando em constante e dinâmica relação. O 
direito de propriedade, por exemplo, deve ser interpretado em conjunto com 
os direitos sociais previstos no ordenamento, o que revela a sua função 
social. Após a consagração do direito ao meio ambiente equilibrado, o direito 
de propriedade deve também satisfazer as exigências ambientais de uso. 

 
Há aqueles como CANÇADO TRINDADE que apontam outras falhas da 
teoria geracional. Para o citado autor, a metáfora da sucessão no tempo não 
é perfeita, havendo até descompasso em face do Direito Internacional, no 
qual alguns direitos sociais foram consagrados em convenções internacionais 
do trabalho (a partir do surgimento da Organização Internacional do Trabalho 
em 1919), antes mesmo que os próprios direitos de “primeira” geração (cujos 
diplomas internacionais são do pós-2ª Guerra Mundial) 181. 

 

 

O Ministro Celso de Mello se refere às gerações de direitos e garantias 

fundamentais da seguinte maneira: 

 

[...] enquanto os direitos de primeira geração (direitos civis e políticos) – que 
compreendem as liberdades clássicas, negativas ou formais – realçam o 
princípio da liberdade e os direitos de segunda geração (direitos econômicos, 
sociais e culturais) – que se identificam com as liberdades positivas, reais ou 
concretas – acentuam o princípio da igualdade, os direitos genericamente a 
todas as formações sociais, consagram o princípio da solidariedade e 
constituem um momento importante no processo de desenvolvimento, 
expansão e reconhecimento dos direitos humanos, caracterizados enquanto 
valores fundamentais indisponíveis, pela nota de uma essencial 
inexauribilidade 182. 

 

 

Gilmar Ferreira Mendes diz que: 
 

 
Outra perspectiva histórica situa a evolução dos direitos fundamentais em três 
gerações. A primeira delas abrange os direitos referidos nas Revoluções 
americana e francesa. São os primeiros a ser positivados, daí serem ditos de 
primeira geração. Pretendia-se, sobretudo, fixar uma esfera de autonomia 
pessoal refratária às expansões do Poder. Daí esses direitos traduzirem-se 
em postulados de abstenção dos governantes, criando obrigações de não 
fazer, de não intervir sobre aspectos da vida pessoal de cada indivíduo. São 
considerados indispensáveis a todos os homens, ostentando, pois, pretensão 

 
181 CARVALHO RAMOS, op. cit., 2012. p. 98. 
182 STF – Pleno – MS n°22.164/SP – Rel. Min. Celso 
de Mello, Diário da Justiça, Seção I, 17 nov. 1995, p. 39. 206. 
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universalista. Referem-se a liberdades individuais, como a de consciência, de 
reunião, à inviolabilidade de domicílio. São direitos em que não desponta a 
preocupação com desigualdades sociais. O paradigma de titular desses 
direitos é o homem individualmente considerado. Por isso, a liberdade 
sindical e o direito de greve – considerados, então, fatores desarticuladores 
do livre encontro de indivíduos autônomos – não eram tolerados no Estado 
de Direito liberal. A preocupação em manter a propriedade servia de 
parâmetro e de limite para a identificação dos direitos fundamentais, notando- 
se pouca tolerância para as pretensões que lhe fossem colidentes183. 

 

 

Mais a diante informa o mesmo autor: 
 

 
O princípio da igualdade de fato ganha realce nessa segunda geração dos 
direitos fundamentais, a ser atendido por direitos a prestação e pelo 
reconhecimento de liberdades sociais – como a de sindicalização e o direito 
de greve. Os direitos de segunda geração são chamados de direitos sociais, 
não porque sejam direitos de coletividades, mas por se ligarem a 
reivindicações de justiça social – na maior parte dos casos, esses direitos têm 
por titulares indivíduos singularizados. 
Já os chamados de terceira geração peculiarizam-se pela titularidade difusa 
ou coletiva, uma vez que são concebidos para a proteção não do homem 
isoladamente, mas de coletividades, de grupos. Tem-se aqui, o direito à paz, 
ao desenvolvimento, à qualidade do meio ambiente, à conservação do 
patrimônio histórico e cultural 184. 

 

 

A respeito da “Teoria Geracional”, André de Carvalho Ramos explica que: 

 

Vejamos quatro defeitos dessa teoria: 1-) fala erroneamente em "substituição" 
de uma geração por outra, o que na verdade não corre. Na realidade não há 
substituição e sim "complementação". A cada geração, mais diretos passam 
a ser compreendidos como indispensáveis; 2- a enumeração "primeira, 
segunda, terceira..." pode sugerir a ideia de posteridade de um rol em relação 
a outros, o que na verdade não ocorre, haja vista que, no Direito Internacional, 
a título de exemplo, os direitos sociais (segunda geração) foram consagrados 
em convenções internacionais de trabalho, antes mesmo que os próprios 
direitos de primeira geração; 3-) a teoria geracional é rechaçada por 
apresentar os direitos humanos de forma fragmentada e ofensiva à 
indivisibilidade; 4-) o uso dessa divisões entre direitos pode ser criticável em 
face das novas interpretações sobre o conteúdo dos diretos. Como classificar 

o direito à vida? 185 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

183 MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de direito constitucional. 10a. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 
137. 
184 MENDES, op. cit., 2015. p. 137. 
185CARVALHO RAMOS, op. cit., 2015. p. 57-8. 
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Fábio Konder Comparato ensina que: 
 

 
É aí que se põe a distinção, elaborada pela doutrina jurídica ou germâmica, 
entre direitos humanos e direitos fundamentais (Grundrechte). Estes últimos 
são os direitos humanos reconhecidos como tais pelas autoridades às quais 
se atribui o poder político de editar normas, tanto no interior dos Estados 
quanto no plano internacional; são os direitos humanos positivados nas 
Constituições, nas leis, nos tratados internacionais. Segundo outra 
terminologia, fala-se em direitos fundamentais típicos e atípicos, sendo estes 
os direitos humanos ainda não declarados em textos normativos 186. 

 

 

Interessante se torna saber como que surgiu a ideia de subdividir e classificar 

os direitos essenciais dos indivíduos em gerações. 

 

André de Carvalho Ramos leciona que: 
 

 
A Teoria das gerações dos direitos humanos foi lançada pelo jurista francês 
de origem checa, Karel Vasak, que, em Conferência proferida no Instituto 
Internacional de Direitos Humanos de Estrasburgo (França), no ano de 1979, 
classificou os direitos humanos em três gerações, cada uma com 
características próprias 187. 

 

 

Ao longo da história os inúmeros movimentos e acontecimentos ocorridos 

colaboraram de maneira expressiva para o surgimento e implantação dos direitos 

humanos. Podemos mencionar a consagração dos direitos civis, dos direitos políticos, 

dos direitos sociais básicos e econômicos, dos direitos coletivos dentre outros. 

 

Os direitos de “primeira geração” devem ser compreendidos como sendo 

aqueles direitos e garantias que visam resguardar, em especial, as chamadas políticas 

públicas, v.g. direito à vida, à liberdade, à expressão e à locomoção. 

 

Paulo Bonavides informa que: 
 

 
Enfim, se nos deparam direitos da primeira, da segunda e da terceira 
gerações, a saber, direitos de liberdade, da igualdade e da fraternidade, 
conforme tem sido largamente assinalado, com inteira propriedade, por 
atualizados juristas. Haja vista a esse respeito a lição de Karel Vasak na aula 
inaugural de 1979 dos Cursos do Instituto Internacional dos Direitos do 
Homem, em Estrasburgo. 

 
 
 

 

186 COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 9a. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2015. p. 71. 
187VASAK, Karel. For the third generation of humans right, 1979, apud CARVALHO RAMOS, op. cit., . 

2015. p. 55. 
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Vejamos agora de que maneira esses direitos se trasladaram para a esfera 
normativa e em que fase nos achamos. 
Os direitos de primeira geração são os direitos de liberdade, os primeiros a 
constarem do instrumento normativo constitucional, a saber, os direitos civis 
e políticos, que em grande parte correspondem, por um prisma histórico, 
àquela fase inaugural do constitucionalismo do Ocidente. 
Se hoje esses direitos parecem já pacíficos na codificação política, em 
verdade se moveram em cada país constitucional num processo dinâmico e 
ascendente, entrecortado não raro de eventuais recuos, conforme a natureza 
do respectivo modelo de sociedade, mas permitindo visualizar a cada passo 
uma trajetória que parte com frequência do mero reconhecimento formal para 
concretizações parciais e progressivas, até ganhar a máxima amplitude nos 
quadros consensuais de efetivação democrática do poder 188. 

 

 

Observe-se que os direitos oriundos das Revoluções Americana de 1776 e a 

Francesa de 1879 abrangem o direito à vida, à liberdade e à propriedade. E são 

justamente estes que podem ser denominados como sendo os primeiros direitos a 

serem positivados, assim sendo, chamados de direitos de primeira geração. Teve sua 

origem alinhada nas Revoluções liberais, como por exemplo, a Magna Carta de 1215, 

Habeas Corpus Act (1679), Declaração dos Direitos dos Homens e dos Cidadãos 

(1789). 

 

 
Sarlet corrobora dizendo que: 

 

 
Os direitos de primeira geração ou direitos de liberdade têm por titular o 
indivíduo, são oponíveis ao Estado, traduzem-se como faculdades ou 
atributos da pessoa e ostentam uma subjetividade que é seu traço mais 
característico; enfim, são direitos de resistência ou de oposição perante o 
Estado. 
Entram na categoria do status negativus da classificação de Jellinek e fazem 
também ressaltar na ordem dos valores políticos a nítida separação entre a 
Sociedade e o Estado. Sem o reconhecimento dessa separação, não se pode 
aquilatar o verdadeiro caráter antiestatal dos direitos de liberdade, conforme 
tem sido professado com tanto desvelo teórico pelas correntes do 
pensamento liberal de teor clássico. 
São por igual direitos que valorizam primeiro o homem-singular, o homem das 
liberdades abstratas, o homem da sociedade mecanicista que compõe a 
chamada sociedade civil, da linguagem jurídica mais usual 189. 

 

 

Por sua vez, André de Carvalho Ramos completa seus ensinamentos 

lecionando que: 

 
 

 

188 SARLET, op. cit., 2015. p. 577. 
189 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 30a. ed. São Paulo: Malheiros, 2015. p. 
578. 
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A primeira geração engloba os chamados direitos da liberdade, que são 
direitos às prestações negativas, nas quais o Estado deve proteger a esfera 
de autonomia do indivíduo. São denominados também de ‘direitos de defesa’, 
pois protegem o indivíduo contra intervenções indevidas do Estado, 
possuindo caráter de distribuição de competências (limitação) entre o Estado 
e o ser humano 190. 

 

 

Já, Paulo Bonavides diz que: 
 

 
Os direitos de primeira geração ou direitos da liberdade têm por titular o 
indivíduo, são oponíveis ao Estado, traduzem-se como faculdade ou atributos 
da pessoa e ostentam uma subjetividade que é seu traço mais característico; 
enfim, são direitos de resistência ou de oposição perante o Estado. 
Entram na categoria do status negativus da classificação de Jellinek e fazem 
também ressaltar na ordem dos valores políticos a nítida separação entre a 
Sociedade e o Estado. Sem o reconhecimento dessa separação, não se pode 
aquilatar o verdadeiro caráter antiestatal dos diretos da liberdade, conforme 
tem sido professado com tanto desvelo teórico pelas correntes de 
pensamento liberal de teor clássico. 
São por igual direitos que valorizam primeiro o homem-singular, o homem das 
liberdades abstratas, o homem da sociedade mecanicista que compõe a 
chamada sociedade civil, da linguagem jurídica mais usual .191. 

 

 

Os direitos compreendidos como sendo de primeira geração tem por escopo o 

âmbito de liberdade ofertada a cada indivíduo. Concomitantemente a este fato, esta 

mesma primeira geração também tem por objetivo estruturar o modo de organização 

do Estado e seu poder, sendo como uma espécie de proteção ao indivíduo. 

 

André de Carvalho Ramos diz que: 
 

 
Por regras a atuação do indivíduo, delimitando o seu espaço de liberdade e, 
ao mesmo tempo, estruturando o modo de organização do Estado e do seu 
poder, são os direitos de primeira geração compostos por direitos civis e 
políticos. Por isso, são conhecidos como direitos (ou liberdades) individuais 
tendo como marco as revoluções liberais do século XVIII na Europa e nos 
Estados Unidos (vide a revolução histórica dos direitos humanos). Essas 
revoluções visavam restringir o poder absoluto do monarca impingindo limites 
à atuação estatal. São, entre outros os direitos à liberdade, à igualdade, 
perante a lei, propriedade, intimidade e segurança, traduzindo o valor de 
liberdade. O papel do Estado na defesa dos direitos de primeira geração é 
tanto o tradicional papel passivo (abstenção em violar os direitos humanos, 
ou seja, as prestações negativas) quanto ativo, pois há de se exigir ações do 
Estado para garantia da segurança pública, administração da justiça, entre 
outras 192. 

 
 
 

190 CARVALHO RAMOS, op. cit.,  2015. p. 55. 
191 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 24a. ed. São Paulo: Malheiros, 2009. p. 563- 

4. 
192CARVALHO RAMOS, op. cit., 2015. p. 56. 
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São os direitos de primeira geração àqueles compostos por direitos civis e 

políticos. Ou seja, são justamente os que mais nos interessa em relação ao tema 

central do presente estudo. Porém, analisaremos sucintamente as demais gerações 

a fim de completarmos um raciocínio lógico. 

 

Sarlet ensina que: 
 

 
Os direitos políticos integram os catálogos constitucionais de direitos há muito 
tempo, sendo, além disso, reconhecidos e protegidos no âmbito do sistema 
internacional dos direitos humanos. Por outro lado, é preciso lembrar que, 
assim como se deu com outros direitos fundamentais, os direitos políticos 
experimentaram importante processo de mutação, em termos quantitativos e 
qualitativos, como se pode verificar, em caráter ilustrativo, a partir do exemplo 
da gradativa extensão do sufrágio, portanto com a ampliação de sua 
titularidade a um círculo maior de pessoas, bem como a ampliação das suas 
garantias, o aperfeiçoamento das condições de elegibilidade, o papel dos 
partidos políticos e a própria liberdade de associação partidária, entre outros 
que poderiam ser colacionados. Por outro lado, os direitos políticos dizem 
respeito, em primeira linha, ao processo político interno dos Estados, de tal 
sorte que esses possuem uma relativamente grande margem de ação no que 
diz com a formatação, mediante o direito constitucional positivo e a legislação 
e jurisprudência nacional, de seu respectivo modelo democrático e do 
conteúdo e alcance dos respectivos direitos políticos. Assim, diversamente 
do que ocorre em outros setores, no que concerne aos direitos políticos e a 
sua formatação concreta, o direito internacional dos direitos humanos limita- 
se ao estabelecimento de algumas pautas mínimas voltadas especialmente 
à garantia do direito de sufrágio, à isonomia no processo eleitoral etc. O 
fenômeno ora relatado se manifesta de forma particularmente clara no caso 
brasileiro, pois também na seara dos direitos políticos e dos partidos políticos 
a Constituição Federal foi relativamente minuciosa e incluiu regras bastante 
precisas inclusive no concernente às condições de elegibilidade3 etc., muito 
embora tal modelo não tenha sido incorporado pela expressiva maioria dos 
países 193. 

 

 

Ressalte-se, antes de qualquer outra ponderação que uma coisa deve sempre 

se ter em mente: uma geração de direitos não exclui a precedente e, sendo assim, 

não é porque nesta nova fase se privilegiou novos direitos que os direitos 

anteriormente alcançados deixaram de ser protegidos e privilegiados. 

 

No que tange aos direitos da segunda geração pode-se dizer que foram 

proclamados nas Constituições marxistas, na Constituição de Weimar, bem como 

dominaram por inteiro as Constituições do segundo pós-guerra. Ou seja, tais direitos 

propagam uma intensa modificação do papel do Estado, passando este a assumir 

uma posição mais ativa. 

 
 

193 SARLET, op. cit., 2015. p. 689-90. 
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Erival da Silva Oliveira e Rosa Maria Rodrigues Vaz afirmam que: 
 

 
Os direitos de segunda geração ou dimensão são os direitos sociais, 
econômicos e culturais que valorizam grupos de indivíduos tais como 
trabalhadores e aposentados (direito ao trabalho e ao seguro social, à 
subsistência, amparo à doença, à velhice entre outros). Espera-se uma 
posição positiva por parte do Estado viabilizando tais direitos Seu eixo central 
está na igualdade de condições para os seres humanos.194 

 
 

Em contrapartida, André de Carvalho Ramos ensina com muita propriedade 

que: 
 

 

A segunda geração de direitos humanos representa a modificação do papel 
do Estado, exigindo-lhe um vigoroso papel ativo, além do mero fiscal das 
regras jurídicas. Esse papel ativo, embora indispensável para proteger os 
diretos de primeira geração, era visto anteriormente com desconfiança, por 
ser considerado uma ameaça aos direitos do indivíduo [...]. Os direitos sociais 
são também titularizados pelo indivíduo e oponíveis aos Estado. São 
reconhecidos o direito à saúde, à educação, previdência social, habitação, 
entre outros, que demandam prestações positivas do Estado para seu 
atendimento e são denominados direitos de igualdade por garantirem, 
justamente às camadas mais miseráveis da sociedade, a concretização das 
liberdades abstratas reconhecidas nas primeiras declarações de direitos. Os 
direitos humanos de segunda geração são frutos das chamadas lutas sociais 
na Europa e nas Américas [...] 195 

 

 

No tocante aos denominados direitos de terceira geração, podemos afirmar que 

estes não estão relacionados ao homem individualmente, e, tampouco, a determinada 

classe social, tal como vimos com as gerações anteriores. 

 

Na verdade, eles se encontram entrelaçados a interesses da coletividade, como 

a paz, a qualidade de vida, o direito à comunicação, ao desenvolvimento, direito ao 

meio ambiente e à conservação do patrimônio histórico cultural. 

 

Conforme Erival da Silva Oliveira e Rosa Maria Rodrigues Vaz: 
 

 
Os direitos de terceira geração são conhecidos por direitos de fraternidade 
ou solidariedade e abrangem um meio ambiente equilibrado, a fraternidade 
entre os povos, além de outros interesses difusos. Desse modo, busca-se 
proteger um número indeterminado e indeterminável de pessoas. São 
enfatizados após a Segunda Guerra Mundial, principalmente com a  criação 

 

 
194SILVA OLIVEIRA, op. cit., p. 56. 
195 CARVALHO RAMOS, op. cit., 2015. p. 56. 



155 
 

 
 
 

da Organização das Nações Unidas (1945) e a internacionalização dos 
direitos humanos 196. 

 

 

Ao nos referirmos aos direitos de terceira geração, na verdade, estamos 

falando sobre os chamados direitos metaindividuais, direitos difusos, coletivos e 

individuais homogêneos. Todos estes estão interligados ao princípio da solidariedade, 

cujos titulares são grupos ou categorias de pessoas, v.g., direitos da criança, direitos 

dos idosos, os direitos dos deficientes físicos e mentais, dentre outros. 

 

André de Carvalho Ramos diz basicamente que: 
 

 
[...] os direitos de terceira geração são aqueles de titularidade da comunidade, 
como o direito ao desenvolvimento, direito à paz, direito à autodeterminação 
e, em especial, o direito ao meio ambiente equilibrado. São chamados de 
direitos de solidariedade. São oriundos da constatação da vinculação do 
homem ao planeta Terra, com recursos finitos divisão absolutamente desigual 
de riquezas em verdadeiros círculos viciosos de miséria e ameaças cada vez 
mais concretas à sobrevivência da espécie humana 197. 

 

 

No final do século XX o Professor Paulo Bonavides sustenta haver os direitos 

de quarta geração, argumentando que: 

 

Deles dependem a concretização da sociedade aberta ao futuro, em sua 
dimensão de máxima universalidade, para a qual parece o mundo inclinar-se 
no plano de todas as relações de convivência 198. 

 

 

É de se destacar que Segundo Paulo Bonavides essa quarta geração de 

direitos está inteiramente interligada à globalização de direitos humanos. 

 

O doutrinador supramencionado ainda aduz a existência de uma quinta 

geração de direitos, a qual seria composta pelo direito à paz em toda humanidade. 

Convém consignar que, tais espécies de direitos, em um lapso de tempo anterior tinha 

sido classificado por Vasak como sendo de terceira geração.199
 

 

Ressalte-se, porém, que há quem sustente ainda a existência de direitos de 

quinta e sexta geração, ligados, respectivamente ao futuro do ser humano em sentido 

 
 

196SILVA OLIVEIRA, op. cit., p. 57. 
197CARVALHO RAMOS, op. cit., 2015. p. 57. 
198BONAVIDES, op. cit., 2009. p. 571. 
199BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 25a. ed. São Paulo: Malheiros: 2010. p. 571. 
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amplo, como por exemplo, à paz universal e, ao futuro do indivíduo em sentido estrito, 

como por exemplo, o acesso à água potável. 

 

 
Parte da doutrina entende ser descomedida a criação de novas gerações de 

direitos, sustentando, basicamente, que a dificuldade em saber o conteúdo de novos 

direitos e sua eficácia. 

 

Temos uma opinião oposta, no sentido de que essa subdivisão de gerações ou 

dimensões de direitos, na verdade, demonstra apenas e tão somente os diretos que 

passaram a ser privilegiados e salvaguardados com maior afinco em determinado 

período histórico. 

 

Rubens de Azevedo Quaresma se refere à cidadania como: 
 

 
O mencionado termo procede de civitas, que, em latim, quer dizer cidade. 
Possuem o caráter de cidadania as pessoas que estão integradas em uma 
cidade-Estado e aí são oficialmente reconhecidas como detentoras dos 
direitos políticos previstos na sua Constituição. 
Nesse espaço, entender-se-á o Estado como a nação (povo) dotada de 
organização política, governo autônomo e soberano, ordem jurídica e 
território. E a cidadania corresponderá ao somatório dos direitos políticos das 
pessoas que, atualmente, no Estado Democrático de Direito, participam da 
sua organização e administração, por seus representantes parlamentares e 
governantes, eleitos em votação direta, pessoal e universal. Esse sistema, no 
Brasil, se processa através dos senadores, deputados federais e estaduais, 
vereadores, presidente da república, governadores e prefeitos. 
Na Atenas antiga, onde a população se apresentava relativamente pequena, 
era direta a participação dos cidadãos na gestão pública, havendo reuniões 
na polis (acrópolis, a cidade alta). 
Historicamente, a cidadania – que já ceifou a vida de muitos dos seus 
defensores revolucionários – tem sido objeto de muitas lutas entre a 
população e os governantes. Estes, buscando mais poder, com tendências 
ao absolutismo autoritário, enquanto o povaréu clama por governo 
participativo; libertário; democrático; e aberto ao diálogo, á transparência dos 
atos de gestão e ao chamamento à responsabilidade fiscal. 
O exercício da cidadania não exige, pois, tão-somente, a posse da certidão 
de nascimento. Ela vai bem mais longe, mostrando precisar ser construída, a 
cada dia, a partir da vigilante, conjugada e consciente vivência e participação 
organizativa e estrutural de todos 200. 

 

 

Não se quer dizer que com a salvaguarda de outro direito, o precedente seja 

deixado de lado. Muito pelo contrário. A cada geração mais direitos passam a ser 

compreendidos como importantes e vitais à própria dignidade humana. Porém, na 

 

200 QUARESMA, Ruben de Azevedo. Ética, direito e cidadania: Brasil sociopolítico e jurídico atual. 

Curitiba: Juruá Editora, 2013. p.106-7. 
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sequência de nossos trabalhos passaremos a verificar maior detalhamento as 

principais gerações de direitos humanos. Senão vejamos: 

 

No tocante aos direitos humanos e a questão de cidadania, podemos apontar 

que a partir do final da segunda guerra mundial, a visão predominante no mundo 

ocidental passou a defender a internacionalização dos direitos humanos, como 

remédio aos horrores vivenciados no período. 

 

O movimento de internacionalização de direitos humanos, embora não tenha 

nascido neste momento histórico, pois podemos apontar a luta contra a escravidão, 

no final do século XIX, e a luta pela regulação dos direitos do trabalhador, no começo 

do século XX, que também tiveram esta dimensão, ganhou seus contornos mais 

específicos e incontestes a partir do final da segunda grande guerra e durante a 

segunda metade do século XX. 

 

Ocorre que nesta segunda década do século XXI, passados mais de 65 anos 

do final da segunda grande guerra, a internacionalização não cabe mais apenas na 

ótica dos direitos individuais, de natureza civil e política, mas precisa efetivar e de 

forma definitiva não mais retórica, os direitos humanos e sociais, os direitos dos povos 

e da humanidade. A ótica a prevalecer neste atual momento histórico é a da 

solidariedade. 

 

A solidariedade não deve ser aqui vista como um postulado ético ou religioso, 

mas, sim, com um princípio jurídico, de caráter normativo, decorrente diretamente da 

garantia dos direitos humanos. 

 

Gianpaolo Poggio Smanio201 diz que: 

 

 
Desde a afirmação dos direitos humanos de terceira geração ou dimensão, 
tais como o meio ambiente, o direito do consumidor, da infância e da 
juventude, a diversidade cultural, enfim, os chamados direitos difusos e 
coletivos, a serem integrados aos direitos sociais já delineados anteriormente 
e agora integrados por redes sociais e nuvens de armazenamento de dados 
e informações cibernéticas, a intersubjetividade dos direitos humanos ficou 
caracterizada e esta realidade traz a necessidade de mudanças de 
postulados e estratégias, ainda não de todo percebidos e que merecem 

 
 

 

201 CARACIOLA, Andrea Boari; TEIXEIRA, Carla Noura; BARBOSA, Susana Mesquita. Direitos 
humanos: perspectivas e reflexões para o século xxi. São Paulo: Ltr,  2014. p. 607-8. 
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reflexão, a fim de atendermos as demandas sociais e individuais do presente 
século. 

 
 
 

 

A multiculturalidade que o século XXI apresenta, com a percepção da 

necessária proteção de gênero, de comportamentos, de concepções religiosas, 

sociais e culturais, torna a questão de afirmação dos Direitos Humanos 

intrinsecamente ligada a emancipação da cidadania, de forma que apenas uma visão 

integrada pode realizar a sua efetivação. Por outro lado, a busca da identidade tanto 

das pessoas, quanto das comunidades e mesmo dos povos, é também tema central 

deste início de século e o debate sobre os direitos humanos e a cidadania, bem sua 

efetivação, não poderá deixar de lado outrossim esta percepção. 

 

Podemos apontar que Cidadania, Direitos Humanos e Estado de Direito não 

somente possuem o mesmo momento histórico de surgimento, mas são realidades 

que estão interligadas e se condicionam mutuamente. O Estado de Direito é a forma 

política em que os poderes atuam autônoma e independentemente e submetidos ao 

Império de uma legalidade eu garante os Direitos Humanos Fundamentais dos 

cidadãos. Os direitos fundamentais, por sua vez, legitimam o Estado de Direito e 

conteúdo da cidadania A cidadania é a base de participação política no Estado de 

Direito, pelo exercício dos direitos fundamentais da pessoa humana202
 

 

Elias Farah ensina que: 
 

 
Cidadania e direitos humanos têm sido hoje temas de promissora 
preocupação social, consideradas as suas extensas implicações na vida das 
pessoas, das famílias e da comunidade. Os direitos humanos fundamentais 
ou básicos têm no topo o direito à vida, seguido dos direitos à moradia, à 
educação, ao trabalho, à segurança, à informação, ao lazer, à cultura. Os 
referentes à individualidade estão relatados amplamente no artigo 5º da 
Constituição Federal. Vêm depois os direitos sociais, políticos, econômicos e 
culturais, como incumbência do Estado, priorizando os investimentos 
públicos nessas áreas, com o que procura quitar a sua dívida com a 
sociedade. 

 

Exercitar a consciência crítica sobre temas da cidadania, em todos os 
setores, constitui exigência do cidadão esclarecido. Disso depende a 
implementação eficaz dos direitos humanos, na forma da abertura, no tempo 
e no espaço, de alternativas para sua defesa. Alargam-se os círculos 
fechados das pessoas e se fortalecem os direitos de reivindicação perante as 

 

202 No sentido do texto: PÉREZ LUÑO, Antonio-Henrique. Derechos humanos, estado de derecho y 
constitución. 8a. ed. Madrid: Tecnos, 2003. p. 212. 
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instituições do Estado. Tópico constitucional expressivo consta do artigo 5º, 
pelo qual “todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a 
inviolabilidade do direito á vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade. 
O conceito de família foi redimensionado, quanto à ruptura do vínculo e 
constituição de nova família; à equivalência entre marido e mulher na 
responsabilidade na representação dos filhos; à plena liberdade do 
planejamento familiar, respeitados os princípios da dignidade humana e da 
paternidade responsável; à garantia de que a maternidade gozará de 
proteção compatível; à garantia legal de que a união entre homem e mulher 
terá reconhecimento em prol do direito à alimentação, à partilha de bens e 
heranças, facilitando-se a conservação das uniões estáveis nos casamentos. 

 

A cidadania é uma cultura que se cria ou um resultado do somatório de 
experiências que todos os cidadãos, de todas as categorias, devem oferecer 
com sua participação na comunidade. É um processo educativo, estimulante 
e profícuo, que pode ser considerado o melhor e mais persuasivo instrumento 
para a formação do espírito democrático. As soluções dos problemas 
pessoais dos cidadãos tanto serão mais fáceis de resolver quanto mais 
estejam bem informados dos seus direitos e deveres. Na sociedade moderna, 
na forma do Estado de Direito, ninguém mais pode ser considerado 
isoladamente responsável. Somos todos envolvidos, em menor ou maior 
grau, na co-responsabilidade pelo que acontece, impondo, por consequência, 
o maior respeito ao debate, à participação pública, às informações 
orientadoras. 

 
O cidadão precisa ter consciência da necessidade de compartilhar ativamente 
das discussões da sua comunidade, seja qual for a forma adotada na defesa 
dos interesses da sociedade. É sabido que o fortalecimento da sociedade civil 
é e sempre foi resultado da cooperação ou da ação conjunta e criativa entre 
o cidadão e o Estado. Os principais temas da sociedade civil, como saúde, 
educação, segurança, cultura e justiça somente podem encontrar conclusões 
ideais se tiverem a natural colaboração do cidadão, isoladamente ou como 
participante de entidades comunitárias. O Brasil é um Estado Democrático de 
Direito – democrático porque devemos obediência às normas legais por todos 
aprovadas; e de direito, porque instituições e pessoas devem se submeter às 
leis 203 . 

 

 

Na atual concepção de Estado de Direito, também visto como Estado 

Constitucional, os Direitos Humanos Fundamentais constituem o conceito que 

engloba tanto os direitos humanos universais quanto os direitos dos cidadãos 

nacionais204. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

203 FARAH, Elias. Cidadania: direitos humanos, administração pública, política, moralidade pública e 
privada, urbanização, violência urbana, trabalhismo, justiça, proteção legal do cidadão. [S.l.: s.n.]. 
p.5-6. 
204 HABERLE, Peter. El estado constitucional. Tradução de Hector Fix-Fierro. Buenos Aires: Astrea, 

2007. p. 304-8. 
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Os direitos humanos e os direitos da cidadania são desta forma duas 

manifestações dos direitos que devem ser assegurados pelo Estado Constitucional, 

assim como pela comunidade internacional. 

 

 
Liszt Vieira205 diz que: 

 

 
A cidadania tem assumido historicamente várias formas em função dos 
diferentes contextos culturais”. O conceito de cidadania, enquanto direito a 
ter direitos, tem se prestado a diversas interpretações. Entre elas, tornou-se 
clássica a concepção de T.H. Marshall, que, analisando o caso inglês e sem 
pretensão de universalidade, generalizou a noção de cidadania e de seus 
elementos constitutivos (Marshall, 1967). 
A cidadania seria composta dos direitos civis e políticos – direitos de primeira 
geração - e dos direitos sociais – direitos de segunda geração. Os direitos 
civis, conquistados no século XVIII, correspondem aos direitos individuais de 
liberdade, igualdade, propriedade, de ir e vir, direito à vidra, segurança etc. 
São os direitos que embasam a concepção liberal clássica. Já os direitos 
políticos, alcançados no século XIX, dizem respeito à liberdade de associação 
e reunião, de organização política e sindical, à participação política e eleitoral, 
ao sufrágio universal etc. São também chamados direitos individuais 
exercidos coletivamente, e acabaram se incorporando à tradição liberal. 
Os direitos de segunda geração, os direitos sociais, econômicos ou de 
crédito, foram conquistados no século XX a partir das lutas do movimento 
operário e sindical. São os direitos ao trabalho, saúde, educação, 
aposentadoria, seguro-desemprego, enfim, a garantia de acesso aos meios 
de vida e bem-estar social. Tais direitos tornam reais os direitos formais. 
No que se refere à relação entre direitos de cidadania e o Estado, existiria 
uma tensão interna entre os diversos direitos que compõem o conceito de 
cidadania (liberdade x igualdade). Enquanto os direitos de primeira  geração 
– civis e políticos – exigiram, para sua plena realização, um Estado mínimo, 
os direitos de segunda geração – direitos sociais – demandariam uma 
presença mais forte do Estado para serem realizados. Assim, a tese atual de 
Estado mínimo – patrocinada pelo neoliberalismo, que parece haver 
predominado sobre a social-democracia nesta década – corresponde não a 
uma discussão meramente quantitativa, mas a estratégias diferenciadas dos 
diversos direitos que compõem o conceito de cidadania e dos atores sociais 
respectivos. 
Na segunda metade do nosso século, surgiram os chamados “direitos de 
terceira geração”. Trata-se dos direitos que têm como titular não o indivíduo, 
mas grupos humanos como o povo, a nação, coletividades étnicas ou a 
própria humanidade. É o caso do direito à autodeterminação dos povos, 
direito ao desenvolvimento, direito à paz, direito ao meio ambiente etc. Na 
perspectiva dos “novos movimentos sociais”, direitos de terceira geração 
seriam os relativos aos interesses difusos, como direito ao meio ambiente e 
direito do consumidor, além dos direitos das mulheres, das crianças, das 
minorias étnicas, dos jovens, anciãos etc. Já se fala hoje de “direitos de quarta 
geração”, relativos à bioética, para impedir a destruição da vida e regular a 
criação de novas formas de vida em laboratório pela engenharia genética. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

205 VIEIRA, Liszt. Cidadania e globalização. Rio de Janeiro: Record, 2000. p. 22-3. 
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2.4.2 - Direitos Humanos de primeira dimensão: 
 
 

Existem alguns principais documentos e momentos históricos que devem ser 

levados em consideração para enquadrarmos os direitos humanos como pertencentes 

a esta categoria e período (séculos XVII, XVIII e XIX): dentre eles podemos apontar a 

1) Magna Carta de 1215, assinada pelo rei “João Sem Terra”; (2) Paz de Westfália 

(1648); (3) Habeas Corpus Act (1679); (4) Bill of Rights (1688) e as (5) Declaração de 

Independência Americana de1776 e a (6) Revolução Francesa de 1789. 

 

A Primeira Fase dos Direitos do Homem, a partir do século XVIII visualiza-se o 

início da Primeira Dimensão de Direitos do Homem, que representam os direitos civis 

e políticos. 

 

Cumpre informar, que os direitos civis e políticos surgiram em um cenário 

oponível ao Estado absolutista que vigorava à época. Esses direitos possuem um viés 

marcantemente libertador e revolucionário o que contribui significativamente a 

implementação de avanços e conquistas no cenário político. 

 

Como se vê, a filosofia individualista do liberalismo fundamenta os direitos de 

primeira geração, sob a influência, dentre outros pensadores, das concepções de 

Locke, conforme entende Bobbio: 

 

A ideia de que o exercício do poder político apenas é legítimo se fundado 
sobre o consenso daqueles sobre os quais deve ser exercido (também está 
é uma tese lockeana), e, portanto sobre um acordo entre aqueles que 
decidem submeter-se a um poder superior e com aqueles a quem esse poder 
é confiado, é uma ideia que deriva da pressuposição de que os indivíduos 
têm direitos que não dependem da instituição de um soberano e que a 
instituição de um soberano tem a principal função de permitir a máxima 
explicitação desses direitos compatível com a segurança social 206. 

 

 

Paulo Bonavides ensina que: 
 

 
Em rigor, o lema revolucionário do século XVIII, esculpido pelo gênio político 
francês, exprimiu em três princípios cardeais todo o conteúdo possível dos 
direitos fundamentais, profetizando até mesmo a sequência histórica de sua 
gradativa institucionalização: liberdade, igualdade e fraternidade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

206BOBBIO, op. cit., 1992. p.15. 
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Com efeito, descoberta a fórmula de generalização e universalidade, restava 
doravante seguir os caminhos que consentissem inserir na ordem jurídica 
positiva de cada ordenamento político os direitos e conteúdos materiais 
referentes àqueles postulados. Os direitos fundamentais passaram na ordem 
institucional a manifestar-se em três gerações sucessivas, segundo tudo faz 
prever, tem por bússola uma nova universalidade: a universalidade material 
e concreta, em substituição da universalidade abstrata e, de certo modo, 
metafísica daqueles direitos, contida no jusnaturalismo do século XVIII. 
Enfim, se nos deparam direitos da primeira, da segunda e da terceira 
gerações, a saber, direitos da liberdade, da igualdade e da fraternidade, 
conforme tem sido largamente assinalado, com inteira propriedade, por 
abalizados juristas. Haja vista a esse respeito a lição de Karel Vasak na aula 
inaugural de 1979 dos Cursos do Instituto Internacional dos Direitos do 
Homem, em Estrasburgo. 
Os direitos de primeira geração são os direitos de liberdade, os primeiros a 
constarem do instrumento normativo constitucional, a saber, os direitos civis 
e políticos, que em grande parte correspondem, por um prisma histórico, 
àquela fase inaugural do constitucionalismo do Ocidente”.207 

 

 

2.4.3- Direitos Humanos de segunda dimensão: 
 
 

Podemos apontar como marco histórico desta dimensão de direito fundamental 

a Revolução Industrial, a partir do século XIX. Nessa época, a regra era a da 

prevalência das liberdades formais e da ideologia burguesa nas declarações de 

direitos. 

 

Vivia-se a fase do liberalismo econômico, caracterizado pelo primado da livre 

iniciativa e pela existência de um Estado não-intervencionaista (ou “abstencionista”). 

Os ideais revolucionários determinaram a abolição das corporações de ofício, 

consagrando a liberdade de indústria, comércio e profissão, bem como a propriedade 

privada.208
 

 

O famoso economista Adam Smith, tecendo considerações a respeito do 

liberalismo econômico diz que “a mão invisível do mercado” seria suficiente para 

determinar um desenvolvimento social e econômico harmônico e pacífico, quer para 

os trabalhadores, quer para os capitalistas209. 

 
 
 
 
 
 

 

207 BONAVIDES, op. cit., 2015. p. 577. 
208 FERREIRA FILHO, op. cit., 2006. p. 42. 
209 SMITH, Adam. A riqueza das nações. São Paulo: Abril Cultural, 1986. p. 215. 
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O liberalismo econômico proporcionou um enorme crescimento de riqueza nas 

mãos dos capitalistas, ao passo que a classe dos trabalhadores, operária vivia em 

uma constante miséria. 

 

A figura do Estado não-intervencionista contribuía em muito para a construir a 

imagem de que o trabalho era visto como uma mercadoria; trocando em miúdos, não 

era valorizado, havia uma exploração por parte dos burgueses o que gerava muita 

indignação e sentimento de revolta na classe operária. 

 

Paulo Bonavides ensina que: 
 

 
“Os direitos de segunda geração merecem um exame mais amplo. Dominam 
o século XX do mesmo modo como os direitos da primeira geração 
dominaram o século passado. São os direitos sociais, culturais e econômicos 
bem os direitos coletivos ou de coletividades, introduzidos no 
constitucionalismo das distintas formas de Estado social, depois que 
germinaram por obra da ideologia e da reflexão antiliberal do século XX. 
Nasceram abraçados ao princípio da igualdade, do qual não se podem 
separar, pois fazê-lo equivaleria a desmembrá-los da razão de ser que os 
ampara e estimula. 
Da mesma maneira que os da primeira geração, esses direitos foram 
inicialmente objeto de uma formulação especulativa em esferas filosóficas e 
políticas de acentuado cunho ideológico; uma vez proclamados nas 
Declarações solenes das Constituições marxistas e também de maneira 
clássica no constitucionalismo da social-democracia (a de Weimar, 
sobretudo), dominaram por inteiro as Constituições do segundo pós-guerra. 
Mas passaram primeiro por um ciclo de baixa normatividade ou tiveram 
eficácia duvidosa, em virtude de sua própria natureza de direitos que exigem 
do Estado determinadas prestações materiais nem sempre resgatáveis por 
exiguidade, carência ou limitação essencial de meios e recursos. 
De juridicidade questionada nesta fase, foram eles remetidos à chamada 
esfera programática, em virtude de não conterem para sua concretização 
aquelas garantias habitualmente ministradas pelos instrumentos processuais 
de proteção aos direitos da liberdade. Atravessaram, a seguir, uma crise de 
observância e execução, cujo fim parece estar perto, desde que recentes 
Constituições, inclusive a do Brasil, formularam o preceito da aplicabilidade 
imediata dos direitos fundamentais. 
De tal sorte que os direitos fundamentais da segunda geração tendem a 
tornar-se tão justiciáveis quanto os da primeira; pelo menos esta é a regra 
que já não poderá ser descumprida ou ter sua eficácia recusada com aquela 
facilidade de argumentação arrimada no caráter programático da norma. 
Com efeito, até então, em quase todos os sistemas jurídicos, prevalecia a 
noção de que apenas os direitos da liberdade eram de aplicabilidade 
imediata, ao passo que os direitos sociais tinham aplicabilidade mediata, por 
via do legislador 210. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

210 BONAVIDES, op. cit., 2015. p.578-9. 
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Surgiram neste passo inúmeras críticas às liberdades formais, bem como ao 

papel desempenhado pelo Estado em face da sociedade como um todo. Nesse 

sentido se posicionou Juan Fernando Badia: 

 

A burguesia liberal aparenta conceder a todos a liberdade de imprensa, a 
liberdade de associação, os direitos políticos, as possibilidades de opção 
política: mas, de fato, tais direitos não podem ser exercidos senão pelos 
capitalistas, que são os que têm meios econômicos indispensáveis para que 
tais liberdades sejam reais. E assim, no caso do direito do sufrágio, este serve 
para camuflar diante dos olhos dos proletários uma papeleta de voto, mas a 
propaganda eleitoral se encontra nas mãos das forças do dinheiro. Simula-se 
conceder-lhes o direito de formar sindicatos e partidos políticos, mas as 
oligarquias capitalistas conservam, direta ou indiretamente, o controle 211. 

 

 

A em virtude das medíocres condições de trabalho surgiram inúmeros 

movimentos protecionistas como o cartista – Inglaterra e a Comuna de Paris (1848), 

objetivando conquistar reivindicações e melhorias à classe operária no âmbito da 

tutela dos direitos trabalhistas. 

 

Tivemos vários acontecimentos históricos extremamente relevantes nesse 

período como a primeira guerra mundial, a fixação dos direitos sociais, a Constituição 

Francesa de 1848, a Constituição do México de 1917, a Constituição de Weimar 

(1919) na Alemanha, a assinatura do Tratado de Versalhes (1919 – Organização 

Internacional do Trabalho), dentre outros. 

 

A “Constituição Política dos Estados Unidos Mexicanos” é apontada como um 

dos marcos divisores, dos direitos fundamentais. Doutrinadores consagrados 

reconhecem a sua importância histórica, como Fábio Konder Comparato, José Afonso 

da Silva, Raul Machado Horta, Alexandre de Moraes dentre outros. 

 

Manoel Gonçalves Ferreira Filho diz que: 
 

 
A Constituição mexicana de 1917 é considerada por alguns como o marco 
consagrador da nova concepção dos direitos fundamentais.Não há razão 
para isso, mesmo sem registrar que sua repercussão imediata, mesmo na 
América Latina, foi mínima. Na verdade, o que essa Carta apresenta como 
novidade é o nacionalismo, a reforma agrária e a hostilidade em relação ao 
poder econômico, e não propriamente o direito ao trabalho, mas um elenco 
dos   direitos   do   trabalhador.Trata-se,   pois,   de   um   documento     que 

 
 

 

211 Democracia frente a autocracia, p. 39-50, apud SILVA, op. cit., 2003. p. 163. 
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inegavelmente antecipa alguns desdobramentos típicos do direito social. 
Nem de longe, todavia, espelha a nova versão dos direitos fundamentais. 

 

 

Themístocles Brandão Cavalcanti ensina que: 
 

 
[...] o começo do nosso século viu a inclusão de uma nova categoria de 
direitos nas declarações e, ainda mais recentemente, nos princípios 
garantidores da liberdade das nações e das normas da convivência 
internacional. Entre os direitos chamados sociais, incluem-se aqueles 
relacionados com o trabalho, o seguro social, a subsistência, o amparo à 
doença, à velhice etc [...]212 

 

 

Ingo Wolfgang Sarlet ensina que: 
 

 
O impacto da industrialização e os graves problemas sociais e econômicos 
que a acompanharam, as doutrinas socialistas e a constatação de que a 
consagração formal de liberdade e igualdade não gerava a garantia do seu 
efetivo gozo acabaram, já no decorrer do século XIX, gerando amplos 
movimentos reivindicatórios e o reconhecimento progressivo de direitos, 
atribuindo do Estado comportamento ativo na realização da justiça social. A 
nota distintiva destes direitos é a sua dimensão positiva, uma vez que se 
cuida não mais de evitar a intervenção do Estado na esfera da liberdade 
individual, mas, sim, na lapidar formulação de Celso Lafer, ‘de propiciar um 
“direito de participar do bem-estar social”. Tais direitos fundamentais, que 
embrionária e isoladamente já haviam sido contemplados nas Constituições 
francesas de 1793 e 1848, na Constituição brasileira de 1824 e na 
Constituição alemã de 1849 (que não chegou a entrar efetivamente em vigor), 
caracterizam-se, ainda hoje, por assegurarem ao indivíduo direitos a 
prestações sociais por parte do Estado, tais como prestações de assistência 
social, saúde, educação, trabalho etc., revelando uma transição das 
liberdades materiais concretas, utilizando-se a formulação preferida na 
doutrina francesa. É, contudo, no século XX, de modo especial nas 
constituições do segundo pós-guerra, que estes novos direitos fundamentais 
acabaram sendo consagrados em um número significativo de constituições, 
além de constituírem o objeto de diversos pactos internacionais. Como 
oportunamente observa Paulo Bonavides, esses direitos fundamentais, é 
possível exprimir, “nasceram abraçados ao princípio da igualdade”, 
compreendido em sentido material e não meramente formal 213. 

 

 

Podemos concluir que os direitos humanos de segunda geração privilegiam os 

direitos sociais, culturais e econômicos, equivalendo aos direitos de igualdade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

212 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Princípios gerais de direito público. 3a. ed. Rio de Janeiro: 

Borsoi, 1966. p. 202. 
213 SARLET, op. cit., 2015. p. 308. 
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2.4.4. Direitos Humanos de terceira dimensão: 
 
 

São aqueles marcados pela alteração da sociedade, tendo ocorrido profundas 

alterações no âmbito da comunidade internacional, na sociedade de massa e no 

desenvolvimento tecnológico e científico. Surgem novas preocupações como o meio 

ambiente, práticas preservacionistas, direitos relacionados à tutela da coletividade, a 

solidariedade 

 

Manoel Gonçalves Ferreira Filho faz uma importante observação que merece 

ser apontada: “a primeira geração seria a dos direitos de liberdade, a segunda, dos 

direitos de igualdade, a terceira, assim, complementaria o lema da Revolução 

Francesa: liberdade, igualdade, fraternidade”.214
 

 

Ingo Wolfgang Sarlet diz que: 
 

 
Os direitos fundamentais da terceira dimensão, também denominados 
direitos de fraternidade ou de solidariedade, trazem como nota distintiva o 
fato de se desprenderem, em princípio, da figura do homem-indivíduo como 
seu titular, destinando-se à proteção de grupos humanos (povo, nação), 
caracterizando-se, consequentemente, como direitos de titularidade 
transindividual (coletiva ou difusa). Para outros, os direitos da terceira 
dimensão têm por destinatário precípuo “o gênero humano mesmo, num 
momento expressivo de sua afirmação com valor supremo em termos de 
existencialidade concreta. Dentre os direitos fundamentais da terceira 
dimensão mais citados, cumpre referir os direitos à paz, à autodeterminação 
dos povos, ao desenvolvimento, ao meio ambiente e qualidade de vida, bem 
como o direito à conservação e utilização do patrimônio histórico e cultural e 
o direito de comunicação. Cuida-se, na verdade, do resultado de novas 
reivindicações fundamentais do ser humano, geradas, dentre outros fatores, 
pelo impacto tecnológico, pelo estado crônico de beligerância, bem como pelo 
processo de descolonização do segundo pós-guerra e suas contundentes 
consequências, acarretando profundos reflexos na esfera dos direitos 
fundamentais. 

 
A nota distintiva destes direitos de terceira dimensão reside basicamente na 
sua titularidade transindividual (ou metaindividual), muitas vezes indefinida e 
indeterminável, o que se revela, a título de exemplo, especialmente no direito 
ao meio ambiente e qualidade de vida, o qual, em que pese ficar preservada 
sua dimensão individual, reclama novas técnicas de garantia e proteção. A 
atribuição da titularidade de diretos fundamentais ao próprio Estado e à 
Nação (direitos à autodeterminação, paz e desenvolvimento) tem suscitado 
sérias dúvidas no que concerne à própria qualificação de grande parte destas 
reivindicações como autênticos direitos fundamentais. Compreende-se, 
portanto, porque os direitos da terceira dimensão são denominados 
usualmente como direitos de solidariedade ou fraternidade, de modo especial 

 
 
 
 
 

214 FERREIRA FILHO, op. cit., 2006. p. 57. 
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em face de sua implicação transindividual ou mesmo universal 
(transnacional),e por exigem esforços e responsabilidades em escala até 
mesmo mundial para sua efetivação 215. 

 

 

Paulo Bonavides ensina que: 
 

 
Com efeito, um novo polo jurídico de alforria do homem se acrescenta 
historicamente aos da liberdade e da igualdade. Dotados de altíssimo teor de 
humanismo e universalidade, os direitos de terceira geração tendem a 
cristalizar-se no fim do século XX enquanto direitos que não se destinam 
especificamente à proteção dos interesses de um indivíduo, de um grupo ou 
de um determinado Estado. Têm primeiro por destinatário o gênero humano 
mesmo, num momento expressivo de sua afirmação como valor supremo em 
termos de existencialidade concreta. Os publicistas e juristas já os enumeram 
com familiaridade, assinalando-lhe o caráter fascinante de coroamento de 
uma evolução de trezentos anos na esteira da concretização dos direitos 
fundamentais. Emergiram eles da reflexão sobre temas referentes ao 
desenvolvimento, à paz, ao meio ambiente, à comunicação e ao patrimônio 
comum da humanidade. 
A teoria, com Vasak e outros, já identificou cinco direitos da fraternidade, ou 
seja, da terceira geração: o direito ao desenvovimento, o direito à paz, o 
direito ao meio ambiente, o direito de propriedade sobre o patrimônio comum 
da humanidade e o direito de comunicação”. 

 

 

2.4.5. Direitos Humanos de Quarta Dimensão: 
 
 

No que tange à problemática das diversas dimensões dos direitos 

fundamentais, cumpre informar que existe uma tendência em reconhecer a existência 

de uma quarta e quinta dimensão ou geração de direitos humanos. 

 

Paulo Bonavides216, no âmbito do direito pátrio, se posiciona favoravelmente 

ao reconhecimento da existência de uma quarta dimensão, sustentando que esta é o 

resultado da globalização dos direitos fundamentais, no sentido de uma 

universalização no plano institucional, que corresponde, na sua opinião, à derradeira 

fase de institucionalização do Estado Social. 

 

Defende o Professor Bonavides que essa quarta dimensão é composta pelos 

direitos à democracia e à informação, assim como pelo direito ao pluralismo. Há 

posições que arrolam os direitos de manipulação genética (biotecnologia) e mudança 

de sexo. 

 

 
 
 
 
 
 

215SARLET, op. cit., 2015. p. 310. 
216BONAVIDES, Paulo, Curso de direito constitucional. 7a. ed. São Paulo: Malheiros, 1997. 
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Segundo orientação de Norberto Bobbio, referida geração de direitos decorreria 

dos avanços no campo da engenharia genética, ao colocarem em risco a própria 

existência humana, através da manipulação do patrimônio genético. Assim, segundo 

o mestre italiano: 

 

[...] já se apresentam novas exigências que só poderiam chamar-se de 
direitos de quarta geração, referentes aos efeitos cada vez mais traumáticos 
da pesquisa biológica, que permitirá manipulações do patrimônio genético de 
cada indivíduo 217. 

 

 

Ingo Wolfgang Sarlet ensina que: 
 

 
A controvérsia que se estabelece em torno do reconhecimento de “novas” 
dimensões de direitos humanos e fundamentais, além das três dimensões já 
tematizadas, merece um enfrentamento particularizado, considerando 
especialmente as perplexidades e dúvidas que suscita. Sem que se vá, ainda, 
avaliar de modo crítico-reflexivo tal fenômeno, é de se referir a existência – 
limitando-nos aqui a contribuições de autores brasileiros – de teorizações que 
sugerem a existência não só de uma quarta, mas também de uma quinta e 
até mesmo uma sexta dimensão em matéria de direitos fundamentais. 
Assim, impõe-se examinar, num primeiro momento, o questionamento da 
efetiva possibilidade de se sustentar a existência de uma nova dimensão dos 
direitos fundamentais, ao menos nos dias atuais, de modo especial diante 
das incertezas que o futuro nos reserva. Além do mais, não nos parece 
impertinente a ideia de que, na sua essência, todas as demandas na esfera 
dos direitos fundamentais gravitam, direta ou indiretamente, em torno dos 
tradicionais e perenes valores da vida, liberdade, igualdade e fraternidade 
(solidaridedade), tendo, na sua base, o princípio maior da dignidade da 
pessoa 218. 

 

 

Paulo Bonavides ensina que: 
 

 
São direitos de quarta geração o direito à democracia, o direito à informação 
e o direito ao pluralismo”. Deles depende a concretização da sociedade 
aberta do futuro, em sua dimensão de máxima universalidade, para a qual 
parece o mundo inclinar-se no plano de todas as relações de convivência. 

 
A democracia positivada enquanto direito de quarta geração há de ser, de 
necessidade, uma democracia direta. Materialmente possível graças aos 
avanços da tecnologia de comunicação, e legitimamente sustentável graças 
à informação correta e às aberturas pluralistas do sistema. Desse modo, há 
de ser também uma democracia isenta já das contaminações da mídia 
manipuladora, já do hermetismo de exclusão, de índole autocrática e 
unitarista, familiar aos monopólios do poder. Tudo isso, obviamente, se a 
informação  e  o  pluralismo  vingarem  por  igual  como  direitos  paralelos e 

 
 

217BOBBIO, op. cit., 1992. p. 6. 
218 SARLET, op. cit., 2015. p. 311. 
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coadjutores da democracia; esta, porém, enquanto direito do gênero humano, 
projetado e concretizado no último grau de sua evolução conceitual .219. 

 

 

2.4.6. Direitos Humanos de Quinta Dimensão: 
 
 

O Professor Ingo Wolfgang Sarlet220 informa que além da quarta dimensão 

defendida pelo Professor Paulo Bonavides, há quem sugira a existência de uma 5ª 

geração (ou dimensão), como o Professor J. A. de Oliveira Júnior.221 O próprio Paulo 

Bonavides reconhece em suas obras o direito à Paz como um direito de quinta 

geração. 

 

O direito à paz é o direito natural dos povos. Direito que esteve em estado de 

natureza no contratualismo social de Rousseau e que ficou implícito como um dogma 

na paz perpétua de Kant. Trata-se de um direito universal do ser humano. 

 

Paulo Bonavides ensina que: 
 

 
Tal elemento de concórdia, aliás, vai deveras além da presente direção, 
propelido da necessidade de criar e promulgar aquele novo direito 
fundamentao: o direito à paz enquanto direito de quinta geração. 

 
Estuário de aspirações coletivas de muitos séculos, a paz é o corolário de 
todas as justificações em que a razão humana, sob o pálio da lei e da justiça, 
fundamenta o ato de reger a sociedade, de modo a punir o terrorista, julgar o 
criminoso de guerra, encarcerar o torturador, manter invioláveis as bases do 
pacto social, estabelecer e conservar, por intangíveis, as regras, princípios e 
cláusulas da comunhão política. 

 

O direito à paz é o direito natural dos povos. Direito que esteve em estado de 
natureza no contratualismo social de Rousseau ou que ficou implícito como 
um dogma na paz perpétua de Kant. 

 

 
Direito ora impetrado na qualidade de direito universal do ser humano”.222 

 
Podemos inserir também como direitos de Quinta Geração aqueles atinentes à 

realidade virtual (Cibernética - internet), demonstrando a preocupação do sistema 

constitucional  com  a  difusão  e  desenvolvimento  da  cibernética  na     atualidade, 

 
 
 

219 BONAVIDES, op. cit., 2015. p. 586. 
220 SARLET, op. cit., 2012. p. 50-51. 
221 OLIVEIRA JÚNIOR, J. A. de. Teoria jurídica e novos direitos. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2000. 

p. 97 et seq.. 
222 BONAVIDES, op. cit., 2015. p. 606. 
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envolvendo   a   internacionalização  da  jurisdição constitucional em virtude  do 

rompimento das fronteiras físicas através da "grande rede". 

 

Os conflitos bélicos cada vez mais frequentes entre o Ocidente e o Oriente 

explicam quão urgente é a regulamentação de tais direitos. A verdade é que, a 

pretexto de integrar, a Internet acaba por servir ao propósito daqueles que pretendem 

destruir indiscriminadamente a cultura do Oriente e do Ocidente, promovendo uma 

uniformização dos padrões comportamentais norte-americanos em todo o planeta. 

 

Os direitos humanos fundamentais podem ser compreendidos, como sendo 

verdadeiros instrumentos para não só garantir os principais direitos dos indivíduos 

como os principais deveres do Estado, bem como um meio de defesa e proteção deste 

mesmo indivíduo em face do Estado. 

 

André de Carvalho Ramos classifica os direitos humanos, segundo suas 

funções como sendo direitos de defesa, direitos a prestações e direitos a 

procedimentos e instituições.223 Verificaremos essa classificação na sequência. 

Vejamos: 

 

[...] direitos de defesa constituem um conjunto de prerrogativas do indivíduo 
voltado para defender determinadas posições subjetivas contra a intervenção 
do Poder Público ou mesmo outro particular, assegurando que: 1) uma 
conduta não seja proibida; 2) uma conduta não seja alvo de interferência ou 
regulação indevida por parte do Poder Público; e 3) não haja violação ou 
interferência por parte de outro particular. [...] direitos à prestação são aqueles 
que exigem uma obrigação estatal de ação, para assegurar a efetividade dos 
direitos humanos. [...] direitos à procedimentos e instituições são aqueles que 
tem como função exigir do Estado que estruturem órgãos e corpo institucional 
apto, por sua competência e atribuição, a oferecer bens ou serviços 
indispensáveis à efetivação dos direitos humanos 224. 

 

 

A opção do legislador originário da Constituição Federal de 1988 foi a de, além 

de subdividir os citados direitos no Título II "Dos Direitos e Garantias Fundamentais" 

em: 1- direitos e deveres individuais e coletivos; 2- direitos sociais; 3- direitos de 

nacionalidade; 4- direitos políticos; 5- partidos políticos; deixou bem claro que tal rol 

não   era  exaustivo   e  sim   meramente  exemplificativo   e,   portanto,   há   direitos 

 
 
 
 

223 CARVALHO RAMOS, op. cit., 2015. p. 59. 
224 CARVALHO RAMOS, op. cit., 2015. p. 59-60. 
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fundamentais esparsos na própria Constituição Federal e decorrentes do sistema e 

de tratados de direitos humanos celebrados pelo Brasil. 

 

Em todo regime democrático, toda e qualquer pessoa deve ter a sua dignidade 

respeitada e a sua integridade protegida, independentemente de sua raça, condição 

econômica, origem, raça, etnia, convicção política, etc. O indivíduo deve ser livre para 

fazer suas opções, desde, obviamente, respeitando os próprios limites impostos pelo 

Estado. 

 

Como visto de forma oportuna, os direitos humanos são os direitos 

fundamentais da pessoa humana. E, sendo assim, em um Estado Democrático de 

Direito, toda pessoa deve ter a sua dignidade respeitada e a sua integridade protegida. 

Todos seus direitos civis, políticos, econômicos, culturais e ambientais resguardados. 

 

Como sabemos na visão ocidental de democracia a escolha dos governantes 

é efetuada pelo povo periodicamente. Entretanto, existem limitações a esse direito de 

escolha que devem ser observadas, inclusive com a previsão de direitos humanos 

fundamentais do cidadão. No dizer de Canotilho: 

 

“a função de direitos de defesa dos cidadãos sob uma dupla perspectiva: (1) 
constituem, num plano jurídico-objectivo, normas de competência negativa 
para os poderes públicos, proibindo fundamentalmente as ingerências destes 
na esfera jurídica individual; (2) implicam, num plano jurídico-subjectivo, o 
poder de exercer positivamente direitos fundamentais (liberdade positiva) e 
de exigir omissões dos poderes públicos, de forma a evitar agressões lesivas 
por partes dos mesmos (liberdade negativa)”. 225 

 

 

O papel da Constituição Federal é organizar a forma de Estado e os poderes 

que exercerão as funções estatais, consagrando os direitos fundamentais exercidos 

pelos indivíduos, principalmente contra eventuais ilegalidades e arbitrariedades. 

 

Podemos chegar à conclusão de que o objetivo dos direitos humanos 

fundamentais é o de promover a tutela da dignidade da pessoa humana, possibilitando 

a todo ser humano o direito a uma vida digna, a um mínimo existencial, permitindo o 

desfrute de um padrão aceitável e tolerável, a fim de que condições mínimas   sejam 

 
 

 

225 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 2a. ed. 
Coimbra: Almedina, 1993. p. 541. 
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satisfeitas e permitam uma boa qualidade de vida a todos os cidadãos, em todas as 

searas que merecerem respaldo por parte do Estado. 

 

 

2.5 - DEFESA DAS MINORIAS E AÇÕES AFIRMATIVAS 
 
 

A defesa da liberdade individual está intimamente associada ao que se pode 

denominar uma verdadeira profissão de fé com relação aos direitos das minorias. Mill 

introduz esse tema Da Liberdade ao abordar as razões pelas quais a sociedade deve 

abster-se de interferir na ação de terceiros quando estas não lhe dizem respeito 

diretamente. 

 

Em primeiro lugar, a sociedade não deve interferir porque ela já possui 

instrumentos suficientes de educação e aprimoramento dos indivíduos. Além de seus 

membros poderem abster-se da companhia daquelas cujas atitudes reprovam, ela 

também é senhora daquela época da vida em que as pessoas ainda não são 

consideradas adultas. Nessa época Stuart Mill226 escreve: 

 

A sociedade teve absoluto poder sobre eles durante toda a primeira porção 
da existência; teve todo o período da existência da menoridade em que lhe 
foi possível experimentar se lhe era facultado torná-los capazes de conduta 
racional na vida”. (Mill, 1963, p. 93). 

 

 

Mais a frente novamente aponta o autor: 
 

 
A sociedade deixar qualquer número considerável de seus membros 
desenvolver-se como simples crianças, incapazes de reagirem à 
consideração racional de motivos distantes, terá de culpar-se a si mesma 
pelas consequências (Mill, 1963, p. 94). 

 

 

Aparecida Maria Abranches227 diz que: 

 

 
A Inglaterra no tempo de Mill oferecia inúmeros exemplos de imposição da 
opinião pública sobre as minorias. Costumes remanescentes de antigas 
perseguições religiosas, como a obrigação de confissão religiosa em 
tribunais, denunciaram  a interferência na liberdade dos indivíduos de    não 

 

226 MILL, Stuart. Da liberdade. São Paulo: Ibrasam, 1963. p. 93. 
227 

FERREIRA, Lier Pires; GUANABARA, Ricardo; JORGE, Vladimyr Lombardo. Curso de ciência 
política: grandes autores do pensamento político moderno e contemporâneo. 3a. ed. [S.l.: s.n.], 2013. 

p. 319. 
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professarem fé alguma; leis proibitivas de consumo e de venda de bebidas 
alcoólicas, sob o pretexto de defesa dos “direitos sociais” era elaboradas; 
perseguições aos mórmons em virtude de sua doutrina admitir a poligamia 
eram exemplos de interferência na liberdade mesmo em uma nação ciosa do 
grau a que teria alcançado em termos de tolerância para com a diferença.. 

 

 

É na defesa dos direitos das mulheres que talvez Mill mais se destaque na 

memória dos estudiosos contemporâneos no que diz respeito às minorias. Em Da 

Liberdade, há duas menções. Uma, no contexto em que o autor defende a liberdade 

mesmo quando esta conduz a escolhas que são contrárias às suas próprias opiniões. 

Ao defender o direito dos seguidores da religião mórmon de exercitá-la livremente, diz 

reprovar o fato de que nesta religião, as mulheres constituíam a metade subjugada 

daquela comunidade enquanto a outra, os homens, era emancipada. Essa situação 

seria um flagrante da infração do princípio da liberdade. Em outra referência, critica o 

“poder quase despótico dos maridos sobre as mulheres”, pedindo a “remoção desse 

mal” por meio da concessão às mulheres dos mesmos direitos que os homens e 

proteção da lei. 

 

No tocante a população negra e consequente acesso à educação, Pinto228 

(1987) diz que: 

 

[...] a história da escolarização da população negra no Brasil, e em São Paulo 
em particular, é um processo pouco conhecido e pouco explorado no conjunto 
das pesquisas sobre relações raciais. Um dos fatores é a precariedade, ou 
mesmo ausência de dados oficiais sobre a cor/raça da população escolar; 
além disso, a bibliografia sobre “a educação do negro” é pouco 
sistematizada ou voltada  para “análises de outras dimensões 

 

 

Analisando trajetórias de docentes negros na Universidade Federal de Minas Gerais 
(UFMG), Miguel Arroyo229 diz que: 

 

[...] indica a necessidade de buscar traços nas trajetórias humanas, escolares 
e profissionais que marcam a condição comum de pertencer ao coletivo 
negro, atentando, ao mesmo tempo, para a  emergência  de  
especificidades. No caso do Ensino Superior, isso significa perseguir as 
“marcas  que  conferem  às  narrativas  um  realismo  cru,  de  tentativas  de 

 
 
 
 

228 PINTO, Regina Pahim. Educação do negro: uma revisão da bibliografia. Cadernos de Pesquisas. 
São Paulo, n. 62, p. 7, ago. 1987. 
229 ARROYO, Miguel. Narrativas do sistema escolar desde a condição de negro. In: PRAXEDES, 
Vanda; et.al (Org.). Memórias e percursos de professores negros e negras na UFMG. Belo 

Horizonte: Autêntica, 2009. (Coleção Cultura Negra e Identidades). p. 175. 
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ascensão social e profissional dentro de uma instituição regulada por valores 
seletivos de mérito e sucesso (ARROYO, 2009, p. 175). 

 

 

A leitura da narrativa de docentes negros (as) deve contemplar a história da 

população negra brasileira em tempos diversos de classificação e segregação 

sociorracial, desvelando suas persistências e avanços, e trazendo para o plano 

analítico a solidão, solidariedade, realização pessoal e coletiva que marcam as 

travessias  de  sucesso acadêmico. 

 

Miguel Arroyo230 propõe que: 

 

 
[...] considerar as narrativas docentes “desde a condição  de  negro”  (p. 
176). Ou seja, considerar que avançar na escolarização não é garantia de 
supressão da origem racial que, aliás, torna-se uma companhia constante 
que delineia a trajetória escolar de modo contingencial. 

 

 

Marília Pinto de Carvalho e Viviane Angélica Silva231 dizem que: 

 

A Professora Eunice Prudente aponta a ausência de docentes e discentes 
negros/as na USP como reflexo do chamado racismo institucional. 
Analisando esse conceito, Wiervioka (2007) indica que racismo institucional 
não diz respeito apenas a doutrinas, ideologias, argumentos científicos ou 
não, utilizados para justificar atos racistas, pois o racismo pode ser percebido 
por meio de outras vias, no próprio funcionamento da sociedade. O racismo 
passa a ser entendido como elemento estrutural, inscrito nos processos 
rotineiros. Está no esqueleto do cotidiano, que assegura um lugar 
permanente de inferioridade negra, cujo deslocamento é moroso e esbarra 
em impedimentos não declarados. Assim, o racismo aparece como um 
sistema generalizado de discriminações, que se alimenta de outras 
discriminações. 

 
Esse conceito traz a possibilidade de imaginar que as classes dominantes 
podem não ter total consciência de suas atitudes de dominação, e ter uma 
consciência compatível com ideias antirracistas. Asseguram, assim, um 
racismo camuflado, invisível, despersonalizado, ao passo que tiram 
vantagem dele. As causas do racismo são camufladas, mas seus efeitos, 
concretos. A força do conceito é fazer evidente que o declínio das doutrinas 

 
 
 
 
 
 

230 AZEVEDO, Daniel Alves de. A Justiça e as cores: a adequação constitucional das políticas públicas 

afirmativas voltadas para negros e indígenas no ensino superior a partir da teoria discursiva do Direito. 
Disseratção (Mestrado em Direiro) – Faculdade de Direito, Universidade de Brasília, Brasília, 2007. p. 
176. 
231 CARVALHO, Marília Pinto de; SILVA, Viviane Angélica. Ser docente negra na USP: gênero e raça 

na       trajetória       da       Professora       Eunice       Prudente.       p.       49-50.       Disponível    em: 

<http://www.portaldeperiodicos.unisul.br/index.php/Poiesis/article/view/2169/1562>. 

http://www.portaldeperiodicos.unisul.br/index.php/Poiesis/article/view/2169/1562
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científicas não implica o desaparecimento do próprio racismo. O autor aponta 
a necessidade de contrariar a tendência das instituições, pois, do contrário, a 
população negra continuaria a ocupar lugares subalternos. A fraqueza do 
conceito é seu paradoxo: o grupo dominante é exterior ao racismo, 
beneficiando-se dele. Se a responsabilidade passa a ser das instituições, 
exonera-se a todos da suspeita de racismo e, ao mesmo tempo, 
responsabiliza-se a todos por sua ocorrência. O racismo institucional é um 
conceito que desafia a enxergar além da opacidade dos mecanismos das 
instituições, que favorecem setores restritos da população, os quais se 
beneficiam do racismo sem que isso lhes afete a consciência. 

 
 
 

Pedro232 diz que: 

 

 
“Nos anos de 1970, no Brasil, grupos feministas de orientação marxista 
tiveram maior espaço de representatividade nos encontros dentro do 
movimento”. Ao final da década acontece a criação de entidades, como o 
Coletivo de Mulheres, que entendia o feminismo como um movimento 
libertário no qual não deveria caber a distinção entre lutas gerais ou de classe 
versus lutas tidas como específicas, como a das mulheres, muitas vezes 
subestimadas. 

 
Além disso, dentro do feminismo caberia refletir sobre o lugar ocupado pelas 
reivindicações das mulheres negras, camponesas, idosas, lésbicas e 
homossexuais”. 

 

 

O que quero chamar atenção aqui é que essa inspiração para os núcleos no 

Brasil é extremamente parcial: em nenhum momento as críticas ao racismo que 

estavam sendo feitas nos Estados Unidos ao feminismo ocidental, desde pelo menos 

1981, nos serviram de inspiração. 

 

Fica claro no desconhecimento entre nós das produções de mulheres negras 

nos Estados Unidos - não existem traduções entre nós destas produções. Mas a 

parcialidade da inspiração aparece, sobretudo, na ausência desta discussão entre nós 

mesmos. 

 

Esta dicotomia tende a engessar concepções sobre o que devem ser 

atribuições de um professor e de uma professora, perpetuando assimetrias de gênero, 

aqui reconfiguradas em termos étnico-raciais. 

 
 
 
 
 
 
 

 

232 PEDRO, Joana Maria. Narrativas fundadoras do feminismo: poderes e conflitos  (1970-1978). 

Revista Brasileira de História, São Paulo, v. 26, n. 52, p. 249-72, 2006. 
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O Feminismo Negro é um movimento social e um segmento protagonizado por 

mulheres negras, com o objetivo de promover e trazer visibilidade às suas pautas e 

reivindicar seus direitos. No Brasil, seu início se deu no final da década de 1970, a 

partir de uma forte demanda das mulheres negras feministas: o Movimento Negro 

tinha sua face sexista, as relações de gênero funcionavam como fortes repressoras 

da autonomia feminina e impediam que as ativistas negras ocupassem posições de 

igualdade junto aos homens negros; por outro lado, o Movimento Feminista tinha sua 

face racista, preterindo as discussões de recorte racial e privilegiando as pautas que 

contemplavam somente as mulheres brancas. 

 

O problema da mulher negra se encontrava na falta de representação pelos 

movimentos sociais hegemônicos. Enquanto as mulheres brancas buscavam 

equiparar direitos civis com os homens brancos, mulheres negras carregavam nas 

costas o peso da escravatura, ainda relegadas à posição de subordinadas; porém, 

essa subordinação não se limitava à figura masculina, pois a mulher negra também 

estava em posição servil perante a mulher branca. 

 

Sandro Cesar Sell ensina que: 
 

 
A ação afirmativa pode ser entendida como um conjunto de estratégias 
políticas, cuja finalidade é, em última análise, promover a igualdade de 
oportunidades sociais, mediante um tratamento preferencial daqueles que 
historicamente têm sido os perdedores na disputa pelos bens escassos de 
nossa sociedade (empregos, vagas em universidades, participação política 
etc.). Também pode ser definida como políticas de discriminação “positiva” 
dispensada aos segmentos populacionais que, devido ao preconceito que 
sofrem, encontram-se em posição de desvantagem na disputa pelas 
oportunidades sociais. Em termos práticos, esse conceito tem sido traduzido 
pela reivindicação ou adoção de políticas de cotas para minorias sociológicas 
(negros, mulheres, deficientes físicos, judeus etc.) em universidades, 
empresas, órgãos públicos etc. 

 

A origem da política que resultou nos procedimentos de Ação Afirmativa pode 
ser encontrada em 1941, quando o presidente norte-americano Franklin D. 
Roosevelt emitiu um ato executivo pelo qual as empresas de material bélico 
deveriam abrir vagas para trabalhadores negros. Para garantir a efetividade 
dessa norma, criou-se o Fair Employment Practices Comittee, órgão que 
seria responsável pela fiscalização de condições igualitárias aplicadas aos 
trabalhadores americanos independentemente de sua origem racial. Em 
grande parte, esse ato era mais uma política de governo contra a falta de 
mão-de-obra nos EUA, em função da Segunda Grande Guerra, do que uma 
preocupação altruísta com o fim da negativa de emprego às pessoas negras. 
De qualquer forma, o Committee fiscalizava se a presença negra tornava-se 
efetiva nas indústrias. 
A expressão “ação afirmativa” (affirmative action) é atribuída ao Presidente 
Kennedy (1961-63), quando determinou a adoção de “medidas positivas” às 
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empresas que quisessem contratar com o governo no que se refere a uma 
representação mais equitativa das diversas raças na constituição de seu 
corpo de empregados. Isso era uma grande inovação, sobretudo num país 
que só em 1954 foi declarada inconstitucional a segregação racial nas 
escolas. Isso por um pronunciamento da Suprema Corte. Em âmbito 
legislativo, só em 1964, com a Lei dos Direitos Civis, a discriminação baseada 
na raça, sexo, religião e origem social foi formalmente banida dos EUA 233. 

 

 

A partir dessa percepção, a conscientização a respeito das diferenças 

femininas foi ganhando cada vez mais corpo. Grandes nomes da militância feminina 

negra foram fazendo história, a exemplo de Lélia Gonzalez e Sueli Carneiro. A atenção 

e a produção de conteúdo foram dedicadas a discussões de raça e classe, buscando 

romper uma zona de conforto que o ativismo feminista branco cultivava especialmente 

aquele que limitava sua ótica aos problemas das mulheres de boa condição financeira 

e acesso à educação. 

 

Ronald Dworkin diz que: 
 

 
A ação afirmativa faz uso provisório de critérios raciais, para com isso 
possibilitar um grau de cidadania mínima aos excluídos, de forma que esses 
atinjam condições de serem efetivamente beneficiados por políticas públicas 
gerais, - ou seja, não racialmente orientadas 234. 

 

 

Isto não foi suficiente para que o Feminismo Hegemônico passasse a 

reconhecer as ativistas negras e resgatasse as memórias das mulheres que lutaram 

na linha de frente de diversos movimentos sociais. Para as meninas e mulheres que 

vêm a conhecer os movimentos pelos direitos da mulher, há um vácuo de modelos 

negros nos quais se espelhar, mas não por falta de pessoas atuantes e sim por causa 

da indivisibilidade. É preciso que haja a iniciativa de buscar figuras inspiracionais, caso 

contrário os nomes mais celebrados serão extremamente limitados. 

 

Damião Alves de Azevedo235 diz que: 

 

 
Ao afirmar que” ninguém é índio, ninguém é negro e ninguém é branco, pois 
somos todos apenas humanos, é uma forma ainda mais autoritária de subtrair 
do indivíduo sua subjetividade, forçando-o a reconhecer-se unicamente com 

 
 
 

233 SELL, Sandro Cesar. Ação afirmativa e democracia racial: uma introdução ao debate no Brasil. 

Florianópolis: Fundação Boiteux, 2002. p. 9-10. 

234 DWORKIN, Ronald. Uma questão de princípio. São Paulo: Martins Fontes, 2000.p. 439. 
235 AZEVEDO, op. cit., p. 16-17. 
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uma coletividade ainda mais ampla e muito mais abstrata. Acusando as ações 
afirmativas de imporem a criação de uma nação bicolor, não se percebe que 
se está a sustentar a ideia de uma nação monocromática. É como se ninguém 
pudesse ser negro ou branco, mas fôssemos obrigados a ser morenos. 
A genética de populações tem revelado a semelhança da estrutura química 
intramolecular dos grupos humanos, pondo em evidência os equívocos das 
antigas teorias acerca da superioridade racial e apontando que não existe 
qualquer relação entre genética e raça236. Tem surgido até mesmo alguma 
polêmica acerca de tentativas de classificar os resultados de testes clínicos 
em função de critérios étnicos ou raciais. De uma forma ou de outra, é 
inevitável que o desenvolvimento da biologia molecular exerça algum impacto 
sobre o problema das identidades étnico-raciais. Não obstante, recorrer à 
biologia para demonstrar a inexistência de raças e, por consequência, 
demonstrar a inadequação e ilegitimidade de políticas racialmente orientadas 
é uma falácia. 
Em primeiro lugar porque esse recurso tem a pretensão de poder resolver um 
problema social por meio de um pretenso método científico. Desconsidera, 
no entanto, que o problema social não diz respeito à existência ou 
inexistência de raças no sentido biológico; mesmo porque a biologia não 
confere ao termo raça qualquer sentido técnico; mas à existência ou 
inexistência de práticas discriminatórias motivadas por elementos que, como 
a cor, estão na aparência do indivíduo e são compartilhados por grupos 
socialmente identificáveis. Ou, mais simplesmente, o fato de existir ou não 
existir uma classificação biológica capaz de identificar adequadamente os 
indivíduos em grupos nada tem a ver com o fato de alguns grupos serem 
identificados socialmente e discriminados por isso. “Embora seja hoje 
considerado cientificamente errado segmentar a humanidade em raças, 
historicamente as pessoas receberam, e ainda recebem, tratamentos 
diferentes em razão de sua origem ou da cor de sua tez”. 

 

 

Mais a frente assinala o mesmo autor:237
 

 

 
“A reserva de cotas na universidade para alunos da rede pública não se 
presta a nenhum objetivo semelhante. Ações afirmativas raciais se 
pretendem um meio de mudar uma atitude ou mentalidade difusa na 
sociedade. Já as cotas incolores para alunos de escolas públicas não se 
constituem como meio, mas como um fim em si mesmas. Como medida 
racialmente neutra, tais cotas deveriam pelo menos ter algum impacto direto 
para a melhoria no ensino fundamental e médio. Mas não podem fazê-lo, pois 
atingem um público que não mais é usuário dessa rede. Cotas são programas 
voltados para quem já saiu do ensino médio e, portanto, não trazem qualquer 
melhoria às escolhas cujos alunos foram beneficiados. Elas não melhoram as 
instalações da escola, não capacitam os professores e nem melhoram o 
ensino dos alunos. Por isso não podem se prestar ao objetivo de melhoria da 
rede de ensino básico, embora possam ser pensadas como um meio de 
integração de grupos sociais discriminados, reservando espaços sociais 
estratégicos a grupos que em razão do racismo sempre estiveram ausentes”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

237 AZEVEDO, op. cit., p. 76. 
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Bernard Boxil, professor de filosofia política da Universidade da Carolina do 

Norte, informa que os argumentos em favor da Ação Afirmativa podem ser divididos 

em dois grupos: 

 

“O primeiro grupo é o dos argumentos que sustentam o caráter de justiça da 
Ação Afirmativa entendendo-a como uma compensação pelos prejuízos 
históricos sofridos pelas minorias cuja situação se quer inverter. Podemos 
denominar esse conjunto de argumentos de compensatórios. Já o segundo 
grupo é formado pelos argumentos que defendem a Ação Afirmativa pelos 
benefícios de longo prazo que poderá gerar. Chamaremos esse segundo 
grupo de argumentos de consequencialistas. 

 
Entre os argumentos do primeiro grupo está o de que a Ação Afirmativa seria 
uma política compensatória à espoliação histórica sofrida pelos negros. No 
passado, os negros ajudaram a construir as grandes fortunas através de seu 
trabalho escravo. Tais fortunas – e o prestígio e respeito social que lhes são 
agregadas-foram transmitidas à descendência branca. Agora seria a hora de 
ações compensatórias aos negros. Ao facilitar desta forma as conquistas 
sociais dos negros, a sociedade estaria tão e simplesmente realizando a 
justiça comutativa. Fez um empréstimo compulsório aos negros no passado, 
transmitiu seus frutos a sua descendência que agora tem de resgatá-lo. 

 
Na prática, esse argumento enfrenta muitas críticas, dentre elas, a de que 
indivíduos brancos pobres descendentes de outros brancos igualmente 
pobres (e assim sucessivamente) seriam chamados a “pagar” da mesma 
forma que os herdeiros das grandes fortunas escravocratas. Alguns críticos 
consideraram que esse argumento é uma espécie de Lei de Talião piorada: 
mesmo que um branco tenha sido tão mal tratado quanto os escravos pela 
sociedade no passado, ele é chamado a responder pela dívida social 
contraída por sua “raça”.238 

 

 

Miguel Reale ensina que: 
 

 
Mais complexo do que se pensa é problema racial no Brasil, pois ele envolve, 
além de elementos de natureza étnica, outros não menos relevantes de 
ordem social, histórica, econômica e geográfica. 
Antes de mais nada, cabe analisar o fator histórico, sendo preciso ter 
presente que a Abolição da Escravidão no Brasil aconteceu tardiamente, em 
maio de 1888, na iminência da queda do regime imperial e o advento da 
República (novembro de 1889), de tal modo que não foi possível tomar, nesse 
período de crise, as providências adequadas para dar assistência a milhões 
de escravos que, até então, bem ou mal, como instrumentos de produção, 
eram mantidos por seus senhores, em geral desprovidos de recursos para 
admiti-los depois na qualidade de assalariados. O desemprego em massa 
nos campos determinou, então, o primeiro afluxo de negros e mulatos para 
as cidades, em habitações precárias, ao mesmo tempo que imigratórias, 
cujos membros, por serem culturalmente mais habilitados, preencheram logo 
os claros deixados pela extinção do trabalho servil. Eis aí um aspecto 
econômico-social relevante que iria gerar grave desequilíbrio, com efeitos que 
duram até hoje. Verifica-se, a essa luz, que o preconceito racial foi fator 
menos decisivo do que o econômico, acabando por cavar um abismo entre a 

 

238 BOXILL, Bernard. R. Equality, discrimination and preferential treatment. In: SINGER, Peter (Org.). A 
companion to ethics. London: Blackwell, 1997. p. 333-42. 
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classe branca dos proprietários e a dos negros reduzidos a miséria, por falta 
de condições no mercado de trabalho. É natural que tal situação gerasse ou 
consolidasse ressentimentos e preconceitos próprios da escravatura. 
Não se pense, porém, que, na época do regime servil, estavam fechadas 
todas as vias de acesso aos negros, cuja emancipação tinha resultado de 
diversas leis, que aqui não posso analisar, bem como era decorrência da 
crescente miscigenação. Mesmo numa sociedade essencialmente agrícola, 
como era então a brasileira, mulatos houve que, por seus próprios méritos, 
ascenderam às mais altas posições do Império. Nesse sentido, bastará 
lembrar que eram mulatos Machado de Assis, figura máxima até hoje da 
literatura brasileira; Tobias Barreto, o maior mestre de Direito e pensador da 
época imperial, ou André Rebouças, engenheiro e economista de imenso 
prestígio social; sem falar na projeção de compositiores e músicos mestiços, 
desde o padre João Maurício a Dorival Caymmi, pois a arte musical foi 
sempre um campo de natural expansão dos negros e seus descendentes. 
Nem se olvide que o Brasil colonial já nos dera o maior de nossos escultores 
o mulato Antonio Francisco Lisboa, o Aleijadinho 239. 

 

 

Mais a frente destaca o mesmo autor: 
 

 
Tudo somado, considerando-se a questão na sua globalidade, não haverá 
erro em se afirmar que no Brasil o preconceito racial é menor do que o 
existente na maioria dos países, tanto assim que, de conformidade com os 
nossos últimos recenseamentos, a população brasileira é 
predominantemente “parda’, uma denominação sui generis dada à mistura 
do branco, do negro e do vermelho, pois não pode ser esquecido o índio 
nesse imenso melting-pot em que se transformou a nação brasileira, já agora 
com participação também de japoneses e coreanos. 
Donde se conclui que o grande problema com que nos defrontamos é, a bem 
ver, o do desenvolvimento cultural, inclusive porque somente a educação 
poderá tornar, no Brasil como nos outros países, mais cordial e sem 
preconceitos o convívio entre pessoas de raças diferentes. Além do mais, 
com o desenvolvimento, negros, mulatos e pardos verão, outrossim, 
aumentadas suas possibilidades de plena afirmação social, o que demonstra 
que o lema de nossa bandeira, “Ordem e progresso”, tem também um alto 
sentido de comunhão espiritual 240. 

 

 

Com relação às reservas indígenas, Miguel Reale ensina que: 
 

Infelizmente, o que tem prevalecido é uma interpretação do texto 
constitucional que conflita com seu espírito, conferindo-se às tribos 
remanescentes a totalidade das terras presumidamente ocupadas por seus 
antepassados, qualquer que seja o número de seus felizardos herdeiros. A 
luz desse entendimento, perniciosamente perfilhado pela FUNAI, teria a 
conclusão de que, se tivesse sobrado apenas um ianomâmi ou um 
menkragnoti, a ele deveriam ser outorgados milhões de hectares... 
É óbvio que no texto constitucional está implícito o critério de 
proporcionalidade entre as áreas tradicionalmente ocupadas no passado e as 
que, no presente, os índios efetivamente habitam em caráter permanente, 
pois o adjetivo “permanente” é empregado prudentemente duas vezes: uma, 
para qualificar a ocupação (§1º do citado art.231), e outra, a posse (§2°). 

 
 

239 REALE, Miguel. De olhos no Brasil e no mundo. [S.l.]: Expressão e Cultura, 1997. p.11-12. 
240 REALE, op. cit., 1997. p.13. 
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Além dessa referência, é declarado que as glebas em apreço deve ser “as 
utilizadas pelos índios para suas atividades produtivas, as imprescindíveis 
(note-se) à preservação dos recursos naturais necessários a seu bem-estar 
e as necessárias (note-se ainda) à sua reprodução física e cultural, segundo 
seus usos, costumes e tradições”. 
Donde se conclui, a olhos vistos, que as áreas não necessárias nem 
imprescindíveis às finalidades supra-indicadas não podem nem devem ser 
atribuídas aos indígenas, sob pena de locupletamento ilícito, em detrimento 
do patrimônio territorial dos Estados ou dos particulares que tenham sobre 
elas títulos de domínio e posse, tudo com menosprezo de milhões de 
brasileiros sem terra”.241 

 

 

Jurgen Habermas ensina que: 
 

 
The problem of “born” minorities can be explained by the fact that citizens, 
even when viewed as legal subjects, are not abstract individuals who are cut 
off from their origins. By intervening in ethical-political issues, the law affects 
the integrity of the forms of life in which each person´s conduct of life is 
embedded. In addition to moral considerations, pragmatic deliberations, and 
negotiable interests, this aspect of the law brings strong evaluations into play 
that depend on intersubjectively shared, but culturally specific, traditions. 
Legal orders as wholes are also “ethically imbued” in that they interpret the 
universalistic content of the same constitucional principles in different ways, 
namely, against the background of the experiencies that make up a national 
history and in light of a historically prevailing tradition, culture, and form of live. 
Often the regulation of culturally sensitive matters, such as the official 
language, the public school curriculum, the status of churches and religious 
communities, and the norms of criminal law (e.g., those regulating abortion), 
but also of less obvious matters such as the status of the family and marriage- 
like partnerships, the acceptance of security standards, or the demarcation of 
the private from the public realm, is merely a reflection of the ethical-political 
self-understanding of a majority culture that has achieved dominance for 
contingent, historical reasons. Such implicitly overwhelming regulations can 
also spark a cultural struggle by disrespected minorities against the majority 
culture even within a republican polity that guarantees formally equal civil 
rights, as is shown by numerous examples such as the Francophones in 
Canada, the Walloons in Belgium, and the Basques and Catalans in Spain. 

 
A nation of citizens is composed of persons who, as a result of socialization 
processes, also embody the forms of life in which they formed their identities, 
even if as adults they renounce the traditions in wich they were brought up. In 
virtue of the constitution of their character, persons are so to speak nodal 
points in an ascriptive network of cultures and traditions. The contingent 
composition of the citizen body – in Dahl´s terminology, the “political unit” – 
also implicitly determines the evaluative horizon within which cultural conflicts 
and ethical-political discourses of self-interpretation are played out. This 
evaluative horizon also changes with shifts in the social composition of the 
citizenry. For example, political questions that depend on a culture-specific 
background are not necessarily treated differently after a secession, though 
the outcomes of votes are different; new majorities are not always the result 
of new arguments. 

 
Of course, a minority that suffers discrimination can achieve equal rights 
through secession only on the improbable condition that its members are 
geographically concentrated. Otherwise the old problems merely recur under 

 

241 REALE, op. cit., 1997. p. 29-30. 
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new banners. In general, discrimination can be eliminated not through national 
independence but only through a process of inclusion that is sufficiently 
sensitive to the cultural background of individual and group-specific 
differences. The problem of born minorities, endemic to all pluralistic 
societies, becomes more acute in multicultural societies. But when the latter 
are organized as democractic constitucional states, several different routes to 
the elusive goal of a “difference-sensitive”inclusion are at any rate available: 
federalist delegation of powers, a functionally specified transfer or 
descentralization of state competences, above all guarantees of cultural 
autonomy, group-specific rights, compensatory policies, and other 
arrangements for effectively protecting minorities. In this way the body of 
citizens who participate in the democratic process in particular territory or in 
particular policy domains changes without affecting its principles 242. 

 

 

2.6 – O APERFEIÇOAMENTO DA DEMOCRACIA NO MUNDO. 
 
 

Não podemos deixar de trazer à baila as lições de Robert Dahl243, emérito 

professor de ciências políticas da Universidade de Yale, nos EUA, que afirmava a 

existência de diversos loci de poder diferentes, partindo de uma análise da realidade 

política norte-americana. Esses diversos loci deveriam operar em situações tanto de 

conflito quanto de compromisso entre si. E é isso, Dahl assevera que constitui a 

democracia ou, pelo menos, a poliarquia.244
 

 

Dahl tornou-se mundialmente conhecido por seu conceito de “poliarquias”, 

segundo o qual a verdadeira democracia baseia-se em diversos loci de poder 

diferentes, sendo que mesmo grupos minoritários deveriam ter respeitado seu direito 

a participar do processo de decisão em uma dada localidade. A primeira e primordial 

lição diz, pois, respeito à consecução de uma poliarquia, ainda que possa parecer 

utópico (e se existe alguma real poliarquia no mundo, ela provavelmente está em 

países com milhões de eleitores, como Finlândia, Suécia, Suíça, Dinamarca e 

Noruega e não em países de dezenas ou centenas de milhões de eleitores, como 

Alemanha, EUA ou o Brasil). Em muitos aspectos, cabe ressaltar, o Brasil está na 

frente de países com sistemas políticos bipartidários, como os EUA e a Grã Bretanha. 

 
 
 

242 HABERMAS, Jurgen. The Inclusion of the other studies in political theory. 3a. ed. [S.l.:s.n.] 
2001. p. 145-6. 
243 DAHL, Robert A. Can international organizations be democratic? A Skeptik view, in Democracy’s 

Edges. Cambridge: Cambridge University Press. 
244 Conceito formulado por Dahl para se referir ao ordenamento institucional que prevê a formação de 
governos através da realização de eleições realizadas em contextos competitivos e inclusivos de vários 
loci, ainda que não se alcancem os ideais mais exigentes de absoluta supremacia popular. 
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Já na introdução de sua obra On Political Equality245, a mais utilizada para a 

elaboração do presente texto, Dahl aborda a recente discussão da igualdade política 

como componente fundamental de uma democracia. Trata de como, especialmente 

até o final do século XVIII, a Democracia era uma forma de governo praticamente 

proscrita, tendo ganhado fôlego desde então. 

 

John Keane explica que a influência da mídia hoje é muito significativa, 

influenciando nas decisões democráticas, senão vejamos: 

 

This new term “mediacracy” is more than just a fun pun. It delves critically into 
a hidden world not normally covered by journalist, or spoken about by 
politicians or seen naked with public eyes. The word spotlights the point that 
the age of organized political fabrication is upon us, and that all popularly 
elected governments are today engaged in clever, cunning struggles to kidnap 
voter mentally through the manipulation of appearances, with the help of 
accredited journalists and other public relations curators. Mediacracy is a new 
form of political oligarchy, top-down power that is heavily mediated, especially 
through the press, radio and television, a new method of governing through 
invisible webs of back-channel contacts and closed information circuits. In 
Britain and the United States, as much as in the new democracies of central- 
eastern Europe, India and Japan, undercover media management skills and 
heavily manipulated, aggressively sensationalist and fast-changing publicity 
cycles in high-level politics have become routine. In each of these cases, 
governments from across the political sprectrum daily strive to wrap 
themselves publicy in seamless symbolism, articulated to publics as bundles 
of messages that pretend to contain only logical truths, honest 
announcements, valid inferences and calculations designed to dampen 
controversy. The drift towards mediacracy is merely a political tendency; but 
there are signs that its grip is extending ever deeper into the nooks and 
crannies of everyday life. Utilising new media algorithms borrowed from the 
world of retail business and credit card companies, both governments and 
their opponents feed like parasites upon acess to information about the 
personal lives of citizens 246. 

 

 

Questionando, em seguida, a possibilidade de real verificação de igualdade 

política, Dahl parte de duas premissas básicas quais sejam, a existência de uma 

igualdade essencial entre os seres humanos e da capacidade de cada um de participar 

direta ou indiretamente do processo democrático e de decisões fundamentais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

245 DAHL, Robert A., On political equality. New Haven: Yale University Press, 2006. cap. 4. 
246 KEANE, op. cit., 2013. p. 171-2. 
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Aqui, cabe tecer um comentário baseado em outra obra de Dahl, que analisa a 

constituição e a realidade democrática norte-americanas e termina por concluir que a 

incensada Lei Magna dos EUA não é, na verdade, exatamente democrática.247
 

 

Isso acontece até por circunstâncias históricas, visto que os índios eram vistos 

como obstáculos para a extensão territorial das 13 colônias em direção ao Pacífico e 

ainda havia o instituto da escravidão (este abolido por Emenda Constitucional pouco 

menos oitenta anos após a promulgação da Constituição da Filadélfia). 

 

Há, ainda, o problema do chamado Colégio Eleitoral, que elege o Presidente 

do país, apesar de, muitas vezes, uma vitória no Colégio Eleitoral não signifique uma 

vitória também no voto popular, como mostrou a primeira eleição de George H. W. 

Bush em 2000. Também os representantes do Senado não são escolhidos pela 

maioria popular, sendo eleitos pelo sufrágio das Câmaras Estaduais. São institutos 

que derivam do temor dos chamados founding fathers, os constituintes americanos, 

em relação a um excessivo poder popular, algo natural no final do século XVIII, quando 

os EUA se tornaram uma democracia e havia pouquíssimas outras no mundo 

(democracias representativas, nos moldes de muitos países de hoje, estavam 

virtualmente proscritas). 

 

Um antigo temor de filósofos, juristas e cientistas políticos vai no sentido de que 

a existência de vários diferentes loci de poder levaria à excessiva fragmentação da 

sociedade, em diversas facções. Na verdade, esse argumento é infundado pois uma 

democracia mais plural, representando diversos grupos de interesse, permitiria que 

vários cidadãos com interesses mais ou menos comum se unissem em busca de seus 

interesses e direitos, ao contrário do que acontece nos EUA, com seu sistema 

essencialmente bipartidário. 

 

Quando da Reforma Política, há que se limitar o número de partidos para que 

não existam meras legendas de aluguel, mas abrir a possibilidade de que cidadãos 

que tenham interesses parecidos formem novos partidos. Só assim, com a 

representação de diversos interesses, a poliarquia, viveríamos em uma   democracia 

 

 
 

 
247 DAHL, Robert A. How democratic is the american constitution? New Haven: Yale University 
Press, 2006. 
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realmente representativa. Mas há, claro, problemas nos quais os cidadãos brasileiros 

e seus representantes devem prestar atenção. 

 

Robert Dahl248 informa que: 

 

 
[...] sentimentos como ciúmes e inveja podem ser naturais complicadores da 
busca pela igualdade política em meios democráticos”. Trata também da 
liberdade do poder de racionalizar os problemas humanos, dos problemas da 
simpatia e da empatia por outros (ambos anuviam nosso melhor julgamento), 
das diferenças entre inteligência cognitiva e inteligência social (a segunda 
preferível para a igualdade política e a primeira muitas vezes danosa) e da 
possível revolta de estratos privilegiados das sociedades em não terem um 
maior poder de barganha político. 

 

 

Para este estudioso, por vezes há a tentação de se decidir tudo através de 

maiorias simples dos cidadãos, o famoso método de 50% do eleitorado + 1, excluindo- 

se votos nulos, que devem ser um direito da população. Muita gente pode pensar que 

no Brasil falsas maiorias ganham eleições, como acontece nos EUA, mas, usando um 

critério mais absoluto, a Presidente Dilma Roussef não obteve a maioria dos votos no 

último mês de outubro, apenas teve mais votos que o candidato derrotado, Aécio 

Neves. 

 

Robert Dahl249 ensina que: 

 

 
Pode-se afirmar ser esta uma das distorções possíveis em nosso atual 
sistema eleitoral, mas há outras piores. Muitas vezes, a maioria dos cidadãos 
quer que seja tomada alguma decisão ou postura pelo Governo. Ocorre que 
os direitos e bem-estar das minorias também devem ser protegidos, para que 
não ocorra a situação chamada de “Ditadura da Maioria”, que também pode 
ser conceituada como Despotismo de Base de Massa. 

 

 

Aponta o mesmo autor250 que: 

 

 
Por fim, podemos abordar a necessidade de que não apenas os sistemas 
políticos e eleitorais, mas, também outros aspectos de nossa vida diária 
sejam tornados mais democráticos. Portanto, é necessário que a imprensa 
seja livre e possa informar os cidadãos de maneira eficiente e imediata, sem 
censuras  descabidas  por  parte  dos  donos  do  poder,  que  muitas vezes 

 
 
 

248 DAHL, op. cit., 2006, cap. 4. 
249 DAHL, Robert A., A preface to economic democracy, Wilmington: Quantum Books, 1986. 
250 Idem Sobre a democracia. Brasília: Editora da UnB, 2001. 
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buscam sua perpetuação na direção dos rumos das sociedades nas quais 
estão inseridos. 

 

 

Maria Victoria de Mesquita Benevides251 diz que: 

 

 
A democracia atual, portanto, deixou de ser exclusivamente representativa 
para ser participativa e, em melhor grau, deliberativa. Ninguém pensa, é claro, 
em abolir as eleições, nem a representação e os partidos, essenciais na vida 
política. O que se quer é justamente corrigir os conhecidos vícios da 
democracia representativa pela ação oxigenada e vitaminada da participação 
direta do principal interessado no desenvolvimento da sociedade, o povo. É 
evidente, ademais, que essa participação popular terá condições de ser 
exercida democraticamente se os eleitos, no Executivo e no Legislativo, 
estiveram efetivamente comprometidos com os valores republicanos e 
democráticos. 

 

 
Em nosso Brasil, uma ampla e efetiva Reforma Política, republicana e 
democrática, se impõe. 
Depois de vinte anos da desgraça militar, a longa e penosa conquista do 
Estado de Direito foi, certamente, muito positiva, embora seja evidente que o 
fim da ditadura não significou a consolidação da democracia nem a 
eliminação de violações dos direitos humanos da maioria dos brasileiros. 
Sabemos que democracia e direitos humanos são processos e, portanto, 
estão sempre ocorrendo em dinâmica histórica e como metas para as lutas 
políticas e sociais, com a participação da sociedade organizada, do povo nos 
movimentos e associações. Não há um ponto de chegada, mas um rumo e 
uma caminhada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

251 BENEVIDES, Maria Victoria de Mesquita; BERCOVICI, Gilberto; MELO, Claudineu de. Direitos 
humanos, democracia e república. São Paulo, 2009. p. 727. 
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3. FATORES DE DETERIORAÇÃO DA FIGURA PARTIDÁRIA: O PROBLEMA DA 

CORRUPÇÃO. 

 

 
Segundo o Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa e o Dicionário da Língua 

Portuguesa Contemporânea, da Academia das Ciências de Lisboa, este substantivo 

tem por significado: 

 

 
a) deterioração, decomposição física, orgânica de algo ou putrefacção; 

b) modificação, adulteração das características originais de algo; 

c) no sentido figurado pode significar degradação dos valores morais, hábitos 

ou costumes; 

d) ato ou efeito de subornar uma ou mais pessoas em causa própria ou alheia; 

e) emprego, por parte de um grupo de pessoas de serviço público e/ou 

particular, de meios ilegais para, em benefício próprio, apropriar-se de 

informações privilegiadas. 

 

A Corrupção, é portanto, o ato ou efeito de se corromper, oferecer algo para 

obter vantagem em alguma negociação ou transação comercial onde se favorece uma 

pessoa e prejudica outra. Trata-se de obter vantagem através do poder atribuído. 

“Corrupção” vem do latim corruptus, que significa “quebrado em pedaços”. 

 

Paulo Henrique Briante Alonso ensina que: 
 

 
A evolução do tema no Brasil vem desde 1999 quando o Brasil assume 
compromissos junto a organismos internacionais ao ratificar convenções de 
combate à corrupção. Em 2000, através do decreto 3.678, promulga a 
convenção sobre o combate da corrupção de funcionários públicos 
estrangeiros em transações comerciais internacionais. 
Já em 2010, foi apresentado pelo poder executivo o projeto de lei n° 6.826 e 
que veio a tornar-se a lei n° 12.846, sancionada e publicada no diário oficial 
em agosto de 2013. 
A Lei n° 12.846 se destina as sociedades empresárias e sociedades simples, 
independentemente da forma de organização ou modelo societário adotado, 
ou seja, quaisquer fundações, associações de entidades ou pessoas, ou 
sociedades estrangeiras, que tenham sede, filial ou representação no 
território brasileiro, mesmo que só possua: departamento comercial no Brasil, 
loja de varejo, representantes, investimento em empreendimento no Brasil 
sem ser o principal acionista ou operação temporária relacionada à Copa do 
Mundo ou Olimpíadas. 
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A lei brasileira responsabiliza primeiramente a pessoa jurídica nas esferas 
civil e administrativa pelos atos contra a administração pública, nacional ou 
estrangeira. 
A Lei n° 12.846 dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de 
pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, 
nacional ou estrangeira 252. 

 

 

Cabe ainda mencionar que tal fenômeno, por ser um ilícito pluriobjetivo, permite 

a reprovação de vários ramos do Direito. Assim, cabe responsabilização do agente 

público que age motivado pela corrupção, sob a ótica do Direito Penal, já que constitui 

crime, sob a ótica civil, porque obriga a reparação do dano ou prejuízo, sob o enfoque 

exclusivamente funcional pelo fato de ser encarada como uma falta funcional, além 

de permitir outras sanções com outras naturezas, como é o caso da aplicação das 

sanções previstas pela Lei de Improbidade Administrativa, que como será visto em 

momento oportuno, possui natureza difusa. 

 

Pode-se relatar que a corrupção não é um fenômeno exclusivo de uma 

sociedade ou de um momento histórico, muito embora certa seja a afirmação de que 

a partir de sua constatação originaram muitas das teorias evolucionistas ou 

modernizantes. 

 

Tenha-se presente que conforme Carmem Lúcia Antunes Rocha: 
 

 
[...] os políticos brasileiros herdaram da colonização portuguesa, dentre 
outras coisas, esta sífilis política que é a voluntarização do seu desempenho 
no espaço governamental, a particularização do poder e a conversão dos 
palácios em suas casas sem lei que não a do seu próprio interesse e a da 
sua própria vontade 253. 

 

 

Certo é considerar que o fenômeno da corrupção se mostra indissociável de 

qualquer Estado ou regime político e não constitui privilégio de tiranias ou 

democracias, pois se apresenta em toda sociedade organizada, que quanto mais bem 

organizada, mais hábil será no seu enfrentamento ou na sua repressão. 

 
 

 

252 ALONSO, Paulo Henrique Briante. A lei anticorrupção (n.12.846): uma proposta de ações de baixo 
custo de implantação no ambiente de pequenas e médias empresas brasileiras. 2015. Dissertação 
(Mestrado Profissional em Controladoria Empresarial) – Universidade Presbiteriana Mackenzie, São 
Paulo, 2015. p.30-31. 
253ROCHA, Carmem Lúcia Antunes. O Ministério Público, os movimentos sociais e os poderes públicos 
na construção de uma sociedade democrática. Boletim de Direito Administrativo, São Paulo, n. 8, 
ago. 1998. p. 499. 
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Cabe esclarecer, que esse mal denominado “corrupção” não deve ser 

considerado próprio de países do Terceiro Mundo ou em estágio de desenvolvimento 

menos avançado. 

 

Constate-se, ainda, que o Estado Democrático de Direito não deve ser visto 

como sinônimo de Estado permissivo da corrupção. Na verdade, este é o único regime 

hábil a viabilizar, de forma efetiva, a sua repressão. 

 

O Estado de Direito, descaracterizado pelo componente ético-político da 

democracia, se mostra totalmente incapaz de repelir os atos de desonestidade que 

acarretam na corrupção, dando margem para que sejam prevalentes as regras 

absolutamente dissonantes de valores morais e éticos. 

 

A democracia, ao se fazer presente no Estado de Direito, torna-o vinculado a 

valores sociais harmônicos com a dignidade humana e a igualdade entre os homens, 

dando ensejo ao direito de participação política dos cidadãos. 

 

Há quem entenda ser a expressão improbidade administrativa sinônima de 

corrupção. Embora haja certas diferenças específicas entre as mencionadas 

expressões, o certo é que ao ser identificada certa correspondência entre tais termos, 

é possível valer-se da contribuição dada pela doutrina a fim de dirimir esse mal da 

sociedade. 

 

Conforme entendimento de Emerson Garcia: 
 

 
[...] a corrupção configura tão somente uma das faces do ato de improbidade, 
o qual possui um espectro de maior amplitude, englobando condutas que não 
poderiam ser facilmente enquadradas sob a epígrafe dos atos de corrupção. 
Improbidade e corrupção relacionam-se entre si como gênero e espécie, 
sendo esta absorvida por aquela 254. 

 

 

Interdisciplinaridade, esta que se demonstra imprescindível para a repressão à 

corrupção administrativa, na medida em que possibilita trocas de informações que 

instrumentalizam o ordenamento jurídico para o fim dos atos ímprobos e 

inconsequentes realizados por alguns agentes públicos. 

 
 

 
254 GARCIA, Emerson. Improbidade administrativa. 3a. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris,. 2006.p. 5. 
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Note-se, outrossim, que o Brasil, atualmente, possui um sistema normativo 

capaz de reprimir a improbidade administrativa, os ilícitos do colarinho branco, ou seja, 

a corrupção em todas as suas formas. 

 

Nem sempre está assertiva se mostrou atuante, na medida em que, manteve o 

Estado brasileiro, em tempos pretéritos, triste associação da corrupção como 

sinônimo de enriquecimento ilícito do agente público, e apenas a partir do advento da 

Constituição Federal de 1988 ampliou-se o rol da prática do ilícito, sobretudo em razão 

da Lei nacional n°. 8.429, de 1992, que concebeu outras duas modalidades de atos 

de improbidade. 

 

São modalidades de improbidade os atos resultantes de enriquecimento ilícito, 

dano ao erário, bem como a violação de princípios da Administração. 

 

Pode-se então concluir ser a improbidade administrativa o conjunto de atos de 

corrupção realizados por agentes públicos, no exercício de sua função, podendo ou 

não ensejar consequências patrimoniais. 

 

O ex Procurador-Geral da República ARISTIDES JUNQUEIRA ALVARENGA 

observa com propriedade que a corrupção é um dos fatores impeditivos da realização 

dos objetivos do Estado brasileiro postos no art. 3o da Constituição Federal e que: 

 

A corrupção lesa cada um de nós, cidadãos, que somos, enquanto povo, o 
único titular do Poder, já que os governantes são meros representantes 
nossos no exercício do nosso poder de legislar, de executar e de judicar. 
Porque somos os lesados não podemos permanecer inertes ou nos 
contentar, apenas, em sentir indignação. Agir é preciso, pois só assim o 
conceito de cidadania, fundamento do Estado brasileiro (art. 1, II, da 
Constituição Federal) e os objetivos antes referidos deixarão de ser mero 
discurso retórico, totalmente divorciado da realidade. E preciso que a nossa 
Constituição escrita seja uma Constituição real e não obra de ficção 255. 

 

 

A corrupção administrativa pode ainda ser descrita como sendo a ofensa ao 

princípio da moralidade na administração pública, constituindo séria afronta jurídica à 

própria  Constituição  Federal,  que  no  caput  do  seu  art.  37  sintetiza,  todos    os 

 
 
 
 
 

255 ALVARENGA, Aristides Junqueira. Cidadania aviltada. Folha de São Paulo, São Paulo, 24 jun. 

1996. p.1-3. 
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parâmetros que o Estado deve perseguir no exercício da função pública, como poderá 

ser melhor verificado ao tratar dos princípios constitucionais da Administração Pública. 

 

Por essa razão, a afronta ao princípio da moralidade é a conduta corrupta por 

excelência, como efeito de natureza jurídica, tendo inclusive previsão própria no  art. 

11 da Lei nº 8.429/92, independentemente de outras implicações materiais que 

possam advir do mesmo fato. 

 

No que tange a esfera estatal, a corrupção pode ser vista como o mau uso do 

poder delegado ao agente público, que o usa em busca de uma vantagem indevida 

para si ou para outrem, esquecendo-se de resguardar o direito da coletividade. Neste 

diapasão, os desperdícios, os desvios de investimentos necessários, bem como a 

inversão de valores podem somar-se ao descrédito e à baixa eficiência do serviço 

público, quando acometida de improbidade administrativa. 

 

José Arthur Rios disciplina, mediante a este contexto, que: 
 

 
[...] o custo social da corrupção é imensamente maior do que seu custo 
financeiro, pois não se contabiliza em moeda, mas em tempo-trabalho, o que 
ensejaria a necessidade de trabalho produtivo e reparador de gerações, 
sendo ainda impossível aquilatar o desgaste institucional 256. 

 

 

Como bem preceitua o parágrafo único do art. 1º da Constituição Federal “Todo 

poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou 

diretamente, nos termos desta Constituição” e, dessa forma, a Administração Pública 

deve exercer a função pública motivada pelos princípios constitucionais previstos para 

o seu bom desempenho. Por fim, a corrupção administrativa quebra esse vínculo, 

pois ofende os postulados ditados pelo legislador originário que desde o princípio 

previu o agir hígido do Estado, tornando espúrio e intolerável o seu comportamento. 

 

Segundo a lição sempre precisa de Seabra Fagundes: 
 
 
 
 
 
 

 
256 RIOS, José Arthur. A fraude social da corrupção. In: LEITE, Celso Barroso (Coord.). Sociologia da 
corrupção. [S.l.:s.n.],1987. p. 99. 
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[...] a legitimidade do poder (político), nascida no processo de escolha, só se 
consolida com a eficiência e com a elevação moral, sendo esta última a 
adequação aos padrões que a sociedade tem como essenciais 257. 

 

 

Observe-se, no entanto, que o poder para ser legítimo deve ser exercido em 

conformidade com os anseios e necessidades sociais, segundo a qual será o 

verdadeiro instrumento de reforma e de legitimação de um governo, detentor de um 

poder. 

 

A primeira lei merecedora de destaque que tinha o intuito de sancionar aqueles 

que cometessem atos de improbidade administrativa, ficou conhecida como Lei 

Pitombo-Godoi Ilha. Essa Lei regulava o sequestro e o perdimento, em favor da 

Fazenda Pública, de bens adquiridos pelo servidor público, por influência ou abuso do 

cargo ou função pública, ou de emprego em entidade autárquica, como previsto 

expressamente em seu art. 1º. Os efeitos práticos e imediatos da mencionada lei 

estavam limitados pelo fato de possuir incidencia restrita à Administração Pública e 

autarquias. 

 

MIGUEL SEABRA FAGUNDES nos fala das práticas corruptas das elites 

políticas nestes termos: 

 

Na América Latina, deploravelmente, a corrupção nas altas esferas de 
governo se tem mostrado endêmica. As ditaduras, militares ou personalistas, 
que marcam a história de quase todos os países de origem hispânica, em 
alternações breves com governos de origem representativa, não deixam 
rastro positivo no equacionamento dos problemas dos povos, porém situam, 
ora ditadores em pessoa (Batista, Pinilla, Perez Jimenez, Perón), ora famílias 
que passam os governos de pais a filhos (os Trujillos, os Somozas, etc.), 
como beneficiários de fortunas fabulosas; às vezes convertidos praticamente, 
em donos únicos da riqueza territorial dos respectivos países 258. 

 

 

Não se pode deixar de dizer que esta lei muito contribuiu para que houvesse 

uma maior incidência do principio da moralidade na administração pública,embora 

houvesse pouca aplicabilidade devido à referida limitação, visto que previu, naquela 

época, o registro público obrigatório dos valores e bens daqueles que exerciam 

 
 

 
257 FAGUNDES, Miguel Seabra. A infração à ética política como fator de desprestígio do Poder 
Legislativo. In: LEITE, Celso Barroso (Coord.). Sociologia da corrupção. [S.l.: s.n.], 1987. p. 153. 
258 FAGUNDES, Miguel Seabra. Instrumentos institucionais de combate à corrupção. Revista de 
Direito Público, São Paulo, v. 17, n. 71, p. 15-22, jul/set. 1984. 
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funções públicas da União e entidades autáquicas (art. 3º) e outorgando a titularidade 

da ação ao Ministéio Público e a qualquer pessoa do povo (art. 1º, § 2º). 

 

Em complementação à Lei acima citada, foi editada a Lei Federal n° 3502/58, 

conhecida como Lei Bilac Pinto. Esta lei regulava o sequestro e o perdimento de bens, 

nos casos de enriquecimento ilícito, por influência ou abuso do cargo ou função. 

 

Cumpre destacar que o novel diploma legal em análise, em relação com a lei 

anterior, é mais abrangente, porque, além de alcançar os servidores da Administração 

Pública direta e indireta, explicitava, em seu art. 2º, quais eram os casos de 

enriquecimento ilícito. 

 

As citadas leis n° 3.164/57 e n° 3.502/58, precursoras no combate à 

improbidade no Brasil, censuravam apenas o enriquecimento ilícito dos agentes 

públicos. 

 

A lei n° 8429/92 estendeu, por sua vez, a tutela para alcançar, além destes, 

também os atos que causam prejuízo ao erário e aqueles que atentem contra os 

princípios de regência da Administração Pública. Um rol exemplificativo de situações 

ou condutas acompanha, no texto legal, cada uma das modalidades de improbidade, 

previstas pelos arts. 9o, 10 e 11, respectivamente. 

 

Segundo Marino Pazzaglini Filho, Márcio Fernando Elias Rosa e Waldo Fazzio 

Júnior: 

 

[...] o fato de não contemplar o enriquecimento sem causa e as dificuldades 
que estipula para a caracterização do enriquecimento ilícito tornaram a Lei 
Bilac Pinto diploma de rara incidência. Talvez as suas impropriedades, 
incertezas e lacunas sirvam para explicar, em parte, a grande onda de 
corrupção e impunidade disseminada no país no período de sua vigência. De 
qualquer forma, foi um passo inicial, embora isquêmico, no caminho do 
combate aos pecados administrativos que proporcionam o enriquecimento 
indevido 259. 

 
 
 
 
 
 
 
 

259 PAZZAGLINI FILHO, Marino; ELIAS ROSA, Márcio Fernando; FAZZIO JÚNIOR, Waldo. 
Improbidade administrativa: aspectos jurídicos da defesa do patrimônio público. 3a. ed. São Paulo: 
Atlas, 1999. p. 33. 
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Note-se desta feita, que essas duas legislações conviveram no ordenamento 

jurídico até meados do ano de 1992 e, embora conferissem legitimidade ativa ao 

Ministério Público, acabaram não se revelando muito eficazes no combate à 

corrupção, porque, para que incidissem, exigiam do autor a comprovação do dano, 

bem como do nexo de causalidade existente entre o ato praticado pelo agente passivo 

da corrupção e seu consequente enriquecimento. 

 

Somente após a entrada em vigor da Lei Federal n° 8429/92 é que se pode 

dizer existir um eficaz mecanismo de combate à malversação do dinheiro público. 

Essa lei acabou com a imprecisão existente com a expressão “atos de improbidade 

administrativa”, na medida em que acabou por classificar tais atos em enriquecimento 

ilícito, danos ao erário, atos que violem os princípios gerais da administração pública. 

 

Na lei n° 8429/92 surgiu no ordenamento jurídico brasileiro como decorrencia 

do art. 37, § 4º da CF, tendo como meta que, os agentes públicos de qualquer nivel 

de hierarquia sejam obrigados a zelar pela estrita obediência ao regime jurídico- 

administrativo, o qual é composto pelos princípios da legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade, eficiencia, dentre outros, os quais poderão ser vistos de 

forma detalhada na sequência deste trabalho. 

 

Todas as Constituições Federais do Brasil consagraram a responsabilização 

do Chefe do Estado por infração à probidade administrativa. Saliente-se que, embora 

a Carta de 1824 tenha previsto a total irresponsabilidade do Imperador em seu art. 99, 

buscou reprimir, ainda que de forma indireta, os atos ímprobos, tal como ocorre com 

seu art. 133 que disciplinou que “os Ministros dos Estados seriam responsabilizados: 

[...] II –por peita, suborno ou concussão; III- por abuso de poder; IV-pela falta de 

observância da lei. [...]”. 

 

É oportuno observar que a Constituição Federal de 1988 empregou o termo 

“improbidade administrativa” em vários momentos, embora não tenha definido o 

conceito desta expressão. Certo é afirmar, entretanto, que o significado de 

“improbidade administrativa” deverá ser extraído do próprio texto constitucional, 

através de uma interpretação teleológica. Importante ainda deixar consignado que a 

improbidade administrativa não se confunde com imoralidade administrativa. 
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Em relação ao que foi afirmado, José Afonso da Silva entende que 

improbidade administrativa é uma imoralidade administrativa qualificada, 

conceituando-a como: 

 

[...] uma imoralidade qualificada pelo erário e correspondente vantagem ao 
ímprobo ou a outrem”, corrobora dizendo ainda que a improbidade “é tratada 
com mais rigor, porque entra no ordenamento constitucional como causa de 
suspensão dos direitos políticos dos ímprobo [...] 260. 

 

 

Marcelo Figueiredo, no mesmo sentido disciplina que “a probidade, no 

contexto constitucional, é forma qualificada de moralidade administrativa”.261
 

 

Certa, pois é a assertiva de que a improbidade administrativa é uma espécie 

do gênero imoralidade administrativa, sendo qualificada pela desonestidade do agente 

público no exercício de suas funções, devido ao cometimento de atos que originam o 

enriquecimento ilícito, obtenção de vantagem indevida ou dano ao erário público. 

 

Cumpre frisar que todo ato e qualquer ato danoso ao patrimônio público ofende 

o princípio constitucional da moralidade. 

 

Nem toda lesão ao patrimônio poderá ser classificada como ato de improbidade 

administrativa. Isso porque para se enquadrar como ato de improbidade a conduta do 

agente causador da lesão deverá ter sido realizada mediante dolo ou culpa, além de 

estar marcada pela desonestidade. 

 

Em conformidade com o acatado Marcelo Figueiredo diz que: 
 

 
[...] não nos parece crível punir o agente público ou equiparado, quando o ato 
acoimado de improbidade é, na verdade, fruto de inabilidade, de gestão 
imperfeita, ausente o elemento de desonestidade, ou de improbidade 
propriamente dita 262. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

260 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 16a. ed. São Paulo: Malheiros; 
1999. p. 648-9. 
261 FIGUEIREDO, op. cit., 1999. p. 51. 
262   FIGUEIREDO, op. cit., 2004. p. 42. 
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Posta assim a questão, é de se dizer que a conduta de um agente público 

poderá infringir a moralidade administrativa sem, contudo, poder inserir no conceito 

de ato ímprobo, pela ausência do atributo do comportamento desonesto. 

 

Pode-se então concluir que o comportamento desonesto do agente público é o 

que distingue a espécie “improbidade” do gênero “imoralidade”. 

 

Ao ser imprescindível a verificação do comportamento desonesto, certo é 

concluir que todo ato de improbidade administrativa deverá ser cometido mediante 

dolo ou culpa, posto que o conceito de desonestidade está atrelado ao conceito de 

má-fé. 

 

Importante ainda a constatação de que quando a conduta administrativa lesiva 

ao patrimônio público não possui a qualificadora acima mencionada que enseja no ato 

de improbidade administrativa, a Constituição Federal prevê, como direito e garantia 

individual, a ação popular no art. 5º, LXXIII que dispõe expressamente que: 

 

[...] qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a 
anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado 
participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio 
histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas 
judiciais e do ônus da sucumbência. 

 

 

No tocante à sanção que pode advir da ação supramencionada, cabe dizer que 

esta deve se ater à nulidade do ato ilegal causador da lesão patrimonial e a 

consequente reparação do dano. 

 

No que se refere à ação a ser ajuizada sempre que for constatado ato de 

improbidade administrativa, pode-se dizer, apesar de haver certa polêmica na 

doutrina, que está tem natureza de ação civil pública, visto que é voltada à tutela dos 

direitos difusos e coletivos e, portanto, o patrimônio público e social está abrangido 

pela Lei n° 7347/85. 

 

Consuelo Yatsuda Moromizato Yoshida diz que: 

 

Se a ação civil pública se presta à tutela jurisdicional de qualquer direito e 
interesse difuso e coletivo, repita-se, não há dúvida que a ação fundada na 
Lei   8429/92   é   também   ação   civil   pública,   tem   a   natureza jurídico- 
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constitucional dessa ação, na medida em que os atos de improbidade 
administrativa definidos nessa lei, abrangendo os atos que importam em 
enriquecimento ilícito (art. 9º), que causam prejuízo ao erário (art. 10) e que 
atentam contra os princípios da Administração Pública (art. 11), atingem bens 
e interesses de natureza difusa: o erário público e à moralidade 
administrativa, considerados, respectivamente, patrimônio público w social de 
toda a coletividade formada por brasileiros e estrangeiros aqui residentes 263. 

 
 

Em relação aos atos de improbidade administrativa o art. 37, § 4º da CF dispõe 

que: 
 

 

[...] os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos 
direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o 
ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo 
da ação penal cabível. 

 

 

O dispositivo constitucional transcrito é uma norma constitucional de eficácia 

limitada, haja vista que necessita de complementação do legislador infraconstitucional 

para se tornar exequível. Tal norma possui aplicabilidade mediata e reduzida, já que 

para poder produzir todos os seus efeitos haveria de ser editada norma posterior. 

Dessa forma, em 03 de junho de 1992 foi publicada, entrando em vigor na mesma 

data, a Lei n° 8429/92, também conhecida como a “Lei de Improbidade 

Administrativa”, a qual passou a dispor, consoante a sua ementa, sobre as “sanções 

aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de 

mandato, cargo, emprego ou unção na Administração Pública direta, indireta ou 

fundacional e dá outras providências”. 

 

Interessante notar que a ementa da Lei n° 8429/92 faz referência à 

Administração direta, indireta e fundacional. Ocorre que esta redação é idêntica ao 

art. 37, caput da CF, vigente em 03 de junho de 1992, data da publicação da referida 

lei. 

 

Posteriormente, com a Emenda Constitucional 19/98, o dispositivo 

constitucional em análise ganhou nova redação, sendo suprimida a referência à 

Administração Fundacional. Note-se, entretanto, que a mencionada alteração em 

 
 
 
 
 

263YOSHIDA, Consuelo Yatsuda Moromizato. Tutela dos interesses difusos e coletivos. São Paulo: 
Editora Juarez de Oliveira; 2006.  p. 180. 
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nada modificou o conteúdo do art. 37, caput, na medida em que a Administração 

Indireta abrange a administração fundacional. 

 

O mencionado art. 37, caput da CF passou a dispor que: 
 

 
A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios 
da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência [...] 

 

 

Pode-se entender ser ato que ofenda a probidade administrativa todo aquele 

que é praticado por agente público, no exercício de suas funções, com infringência 

aos princípios que norteiam a Administração Pública. 

 

Em linhas gerais, cabe salientar que os atos de improbidade administrativa, 

descritos mais precisamente pelos artigos 9º, 10 e 11 da Lei n° 8429/92, englobam 

condutas que se mostram incompatíveis com os princípios regentes da Administração 

Pública, os quais já foram pormenorizadamente analisados em momento oportuno. 

 

Em relação ao conceito de ato administrativo, o Prof. Alexandre de Moraes 

ensina que: 

 

Atos de improbidade administrativa são aqueles que, possuindo natureza civil 
e devidamente tipificados em lei federal, ferem direta ou indiretamente os 
princípios constitucionais e legais da administração pública, 
independentemente de importarem enriquecimento ilícito ou de causarem 
prejuízo material ao erário público 264. 

 

 

Como se nota, o ato de improbidade se refere ao ato afrontoso ao dever de 

probidade, praticado durante o exercício da função pública. 

 

Por iguais razões, cabe destacar que todo e qualquer ato praticado por agente 

público, no exercício de sua função, com infringência aos princípios que regem a 

Administração Pública, deve ser conceituado como ato de improbidade. 

 

Registre-se, ainda que Marcelo Caetano ensinou que: 
 

 
[...] o primeiro aspecto do dever de probidade do agente público consiste no 
dever de guardar com fidelidade e de dar o destino traçado por lei aos 

 

264 MORAES, Alexandre de. Direito constitucional administrativo. São Paulo: Atlas. p.320. 
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dinheiros, documentos, valores ou coisas que recebe ou lhe estejam 
confiados em virtude das funções exercidas, abstendo-se de usar ou utilizar 
em seu proveito esses bens, ou de lhe proceder de forma a diminuir o seu 
valor, danificá-los ou destruí-los 265. 

 

 

Como já mencionado, é a Lei Federal n° 8429/92 que reprime os atos de 

improbidade administrativa nas modalidades de enriquecimento ilícito, prejuízo ao 

erário e atentado aos princípios da Administração Pública, sendo descritos 

respectivamente pelos arts. 9º, 10 e 11. 

 

Importa notar que o art. 9º da Lei n° 8429/92, como já mencionado trata dos 

atos de improbidade administrativa que implica em enriquecimento ilícito, dispõe que 

“constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito auferir 

qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, 

mandato, função, emprego ou atividade nas entidades mencionadas no art. 1º desta 

Lei, e notadamente [...]”. 

 

O art. 10 diz que “constitui dano ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa 
ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, 
malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas 
no art. 1º desta Lei [...] 

 

 

Já, o art. 11 dispõe que “constitui ato de improbidade administrativa que atenta 

contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os 

deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições [...]”. 

 

Torna-se necessário, neste momento, o entendimento de que a classificação 

de sujeitos ativos e passivos, em matéria de improbidade, pode sofrer variação, a 

depender do prisma que se tome para apontá-los. 

 

Os autores que partem do prisma positivo, isto é, do dever de probidade 

administrativa, tendem a considerar as entidades públicas ou privadas, desde que 

beneficiadas por recursos públicos, como sujeitos ativos desta relação. A par disso, 

os agentes públicos e terceiros são tomados como potenciais sujeitos passivos. 

 
 
 
 
 

265 CAETANO, Marcelo. Manual de direito administrativo. Rio de Janeiro: Forense, 1994. v.1. 
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Em contrapartida, para aqueles que privilegiam o prisma negativo, ou seja, que 

estudam o dever de moralidade a partir do ato de improbidade, os pólos se invertem 

266. 

 
Para facilitar o estudo da responsabilização do agente público pelo 

cometimento do ato de improbidade, melhor será direcionar o estudo pelas regras 

impostas pelo segundo posicionamento. 

 

Segundo o art. 2º da Lei n° 8429/92 “reputa-se agente público, para os efeitos 

desta Lei, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, 

por eleição, nomeação, designação, contratação, ou qualquer outra forma de 

investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades 

mencionadas no artigo anterior”. 

 

Conforme a lição sempre precisa de Emerson Garcia: 
 

 
[...] a concepção de agente público não foi construída sob uma perspectiva 
meramente funcional, sendo definido o sujeito ativo a partir da identificação 
do sujeito passivo dos atos de improbidade, havendo um nítido 
entrelaçamento entre as duas noções267. 

 

 

O art. 1º, por sua vez, diz que “os atos de improbidade praticados por qualquer 

agente público, servidor ou não, contra a Administração direta, indireta ou fundacional 

de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, 

de Território, de empresa incorporada ao patrimônio público ou de entidade para cuja 

criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com mais de cinquenta por 

cento do patrimônio ou da receita anual, serão punidos na forma desta Lei. Parágrafo 

único: estão também sujeitos às penalidades desta Lei os atos de improbidade 

praticados contra o patrimônio de entidade que subvenção, benefício ou incentivo 

fiscal ou creditício, de órgão público bem como daquelas para cuja criação ou custeio 

o erário haja concorrido ou concorra com menos de cinquenta por cento do patrimônio 

ou da receita anual, limitando-se, nestes casos, a sanção patrimonial à repercussão 

do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos”. 

 
 
 

266 MARTINS JUNIOR, Wallace Paiva. Probidade administrativa. São Paulo: Saraiva. 2001. p. 37. 
267 GARCIA, op. cit. 2006. p. 222. 
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Estabelece a lei que, são sujeitos do dever de probidade administrativa o 

agente público, seja ele servidor ou não. Há que se esclarecer que a noção de agente 

público adotado, pois, supera o conceito de funcionário público, presente no art. 327 

do Código Penal. 

 

Pode-se dizer resumidamente que estará sujeito às sanções legais, conforme 

dispõe o art. 1o da lei n° 8.429/92, qualquer agente público que venha a praticar atos 

de improbidade contra a administração pública, contra entidade majoritariamente 

custeada pelo erário ou contra entidade subvencionada ou beneficiada de qualquer 

forma pelo poder público. 

 

Mister é notar que estão sujeitos às sanções da Lei n° 8429/92, tanto os 

agentes que exerçam atividades junto á administração direta ou indireta, como 

aqueles que não possuem qualquer vínculo com o Poder Público, exercendo atividade 

eminentemente privada junto a entidades que recebam numerários originados da 

Administração Pública. 

 

Como bem observou Fabio Medina Osório: 
 

 
[...] neste campo, ocorre aquilo que se denomina de convergência entre os 
direito público e privado, pois as entidades privadas são atingidas pela 
legislação, na medida em que estiverem em contato com o dinheiro público, 
pouco importando que suas atividades ficassem enquadradas nas normas 

privatísticas 268. 

 
 

Observe-se, ainda, que o legislador infraconstitucional apenas apontou as 

pessoas que poderiam ser responsabilizadas por atos de improbidade administrativa. 

Encarregou-se, de igual forma, de conceituar “agente público”, como pode ser visto 

pela transcrição feita acima do art. 2o, conceituando-o como todo aquele que exerce, 

ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, 

contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, 

emprego ou função nas entidades anteriormente referidas. 

 

É de se verificar a amplitude do preceito imposto pela norma, pois o 

mencionado art.  2º relacionou todas as relações e  possíveis vínculos  dos   sujeitos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

268 OSÓRIO, op. cit., 1998. p. 99. 
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ativos e terceiros, visando abranger todos aqueles que se relacionam com a 

Administração Pública. 

 

Interessante ainda notar que o vínculo com o Estado ou a forma de investidura 

junto à Administração são aspectos secundários, na medida em que, por preceito 

constitucional, qualquer pessoa física ou entidade privada que utilize, arrecade, 

guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a 

União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária, 

tem o dever de prestar contas, sujeitando-se aos rigores da lei, caso tenha agido de 

forma irregular, conforme previu expressamente o art. 70 do Texto Constitucional. 

 

Marcelo Figueiredo, em relação ao tema diz que: 
 

 
Há, portanto, equiparação ou ficção legal. Para os efeitos da lei, é indiferente 
se o sujeito ativo é agente político, servidor contratado por tempo 
determinado (art. 37, IX da CF), ocupante de cargo em comissão, sujeito ao 
regime da CLT. Todos estão abrangidos pela Lei 269. 

 

 

Ocorre o ato de improbidade com o uso indevido da função, atingindo os bens 

ou interesses de qualquer esfera de governo, de todos os poderes de Estado e de 

todas as suas entidades. Pouco importa, pois, seja o servidor civil ou militar, agente 

político ou administrativo, honorífico, delegado, credenciado, convocado, requisitado, 

dentre outras possibilidades. O que interessa é estar a serviço da Administração, 

ainda que eventualmente, para originar o dever de probidade. 

 

O romper deste dever pode ser compreendido como o fato gerador do ato de 

improbidade, surgindo, no caso concreto, o sujeito ativo de mencionado ato e, por 

conseguinte, as sanções advindas pela sua prática. Neste momento, convém ressaltar 

que a incidência abrange, de igual forma, o particular que colabora com a 

Administração, como tabeliães, jurados, mesários, concessionários de serviços 

públicos, dentre outros, desde que os atos atacados tenham correlação com o poder 

delegatário. 

 

De igual forma, o mandamento legislativo alcança os detentores de mandatos 

eletivos, membros do Judiciário e do Ministério Público. 

 
 

269 FIGUEIREDO, op. cit., 1999. p. 45-6. 
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As prerrogativas constitucionais, por sua vez, tais como as imunidades e 

garantias funcionais de independência, devem ser vistas com uma certa reserva, pois 

não lhes aproveita no sentido de eximi-los das consequências de infrações graves que 

denotem afronta à moralidade, no desempenho da função pública. Inclusive o 

Presidente da República, pode estar sujeito às sanções decorrentes da prática de ato 

de improbidade, com exceção da perda da função pública e da suspensão dos direitos 

políticos, consequências regidas por normas especiais, expostas pelo próprio texto 

constitucional e atinentes aos crimes de responsabilidade definidos pela lei federal nº 

1079/50. 

 

Considerando que a lei se destina a alcançar os entes que disponham de um 

tratamento diferenciado do Poder Público, sempre com o objetivo de atingir 

determinado fim de interesse público, é possível afirmar que os benefícios, incentivos 

e subvenções não deverão ter sido concedidos em caráter genérico. 

 

O recebimento destes benefícios sempre deverá estar associado à consecução 

de determinado fim específico, determinante para sua concessão. De outra forma, 

todas as microempresas do País, por isentas do imposto sobre a renda e proventos 

de qualquer natureza, seriam sujeitos passivos imediatos dos atos de improbidade, o 

mesmo ocorrendo com as pessoas físicas que recebem rendimentos no espectro da 

faixa de isenção. 

 

Não se pode deixar de lembrar que devido o art. 174 da CF, o Estado, desde 

que observado o disposto em lei, está autorizado a fornecer incentivos a empresas do 

setor privado com o fim de promover o desenvolvimento da atividade econômica, o 

que também poderá representar importante fator de prosperidade em uma região que 

pouco interesse tenha despertado aos investidores. 

 

O terceiro ou particular que induz ou concorre para a prática de ato de 

improbidade é visto pela lei como partícipe e, por esta razão, também pode ser 

responsabilizado. 

 

A respeito disso, o art. 3º da Lei de Improbidade Administrativa diz que “as 

disposições desta Lei, no que couber, àquele que, mesmo não sendo agente público, 

induza ou concorra para a prática do ao de improbidade ou dele se beneficie sob 

qualquer forma direta ou indireta”. 
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A Lei n° 8429/92, ao contrário da Lei n° 3502/58 que só tipificava a conduta de 

quem era servidor público, ou de quem indiretamente intervinha em sua conduta, 

possui uma visão mais ampla e, por isso, passou a ser aplicada, logicamente no que 

couber àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra para a 

prática do ato de improbidade, ou que haja comprovação de que, ao menos, se 

beneficiou sob qualquer forma, direta ou indiretamente. 

 

Cabe assinalar que, como dito nos comentários dos artigos 1º e 2º da referida 

Lei, a intenção do legislador infraconstitucional ao editar a legislação que objetivava 

punir àqueles que cometessem prejuízo ao erário, devendo tomar essa expressão de 

forma ampla a inclui as demais modalidades expressamente previstas, era o de 

desestimular ao máximo as práticas delituosas e, para tanto, buscou endurecer as 

sanções a ampliar a abrangência da norma. 

 

Vale fazer a ressalva de que já no sistema anterior, clara era que a lei, pois 

assim como no sistema vigente, não possuía natureza penal, na medida em que, 

independentemente da punição da lei de improbidade, haveria, se caso fosse, a 

aplicação da sanção do Código Penal. Mas ao voltar à análise da lei, pode-se dizer, 

antes de tudo que, as suas disposições, alcançam, de igual forma, todos aqueles que, 

de forma direta ou indireta, se beneficiaram pelos atos de improbidade. 

 

Tanto as pessoas físicas, como as jurídicas, ainda que estranhas aos quadros 

da Administração, mas que de algum modo tenham influenciado, auxiliado, 

colaborado, ou seja, desde que tenham tomado parte do ato de improbidade ou 

auferido qualquer tipo de vantagem ou benefício em razão do ato ímprobo contra a 

moralidade administrativa, devem também ser responsabilizadas. 

 

O Senador PEDRO SIMON declarou recentemente que: 
 

 
[...] a imprensa internacional publicou matéria sobre pesquisas que colocam 
o Brasil como o quinto país onde se praticam as mais variadas formas de 
corrupção em uma lista de quarenta e um". Para encerrar, e a fim de que se 
tenha uma melhor ideia dos diversos tipos de corrupção e sua generalizada 
manifestação em vários países, transcreveremos o rol dos casos recentes 
apurados por MÁRIO BARROS JÚNIOR103, comentados em seu livro "A 
Fantástica Corrupção no Brasil" como segue. "CORRUPÇÃO NO ÂMBITO 
INTERNACIONAL Um negócio de bilhões de dólares. Nos Estados Unidos, 
uma fantástica mordomia de 130 bilhões de dólares. Como entrevistar a 
esposa do presidente dos Estados Unidos por mil dólares e dois relógios. As 
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finanças do cardeal de Chicago estão sob investigação. Senador norte- 
americano é condenado por corrupção 270. 

 

 

Na hipótese de participação será necessário identificar o ato ou omissão que 

guarde relação estreita com a conduta do agente ímprobo, sendo mesmo útil a teoria 

de relação de causalidade para apontar esta participação. 

 

Cumpre ressaltar que quando se fala em terceiro puramente beneficiário, não 

se exige qualquer evidência de que tenha participado efetivamente do ato, liame este 

de complicada comprovação. 

 

Basta, assim, que se comprove que houve o aproveitamento, ainda que reflexo, 

das consequências do ato de improbidade, com repercussões positivas para a esfera 

dos interesses daqueles. A imposição das sanções cabíveis dependerá da 

demonstração do nexo existente entre o benefício experimentado e o ato de 

improbidade administrativa. 

 

A intenção do legislador ao ampliar a incidência da lei, como visto acima, 

embora tenha sido admirável é, de igual modo, um tanto quanto perigosa, na medida 

em que poderá levar a uma situação de injustiça. Isso porque poderá incluir pessoas 

que nem ao menos tinha conhecimento da prática delituosa, mas que, por estar tão 

somente acompanhando o real infrator em uma reunião de natureza duvidosa, poderá 

ser visto como partícipe. 

 

Note-se que a legislação atual não se preocupa em encontrar a verdade real 

dos fatos, contentando-se com a mera verdade formal, o que é plenamente perigoso, 

além de ir contra as premissas de um Estado Democrático de Direito. 

 

Especificamente no caso do beneficiário, reclama atenção o fato de que 

qualquer valor de dinheiro público injetado na iniciativa privada implica na inserção da 

pessoa jurídica beneficiada no raio de incidência da lei de improbidade. 

 

Conclui-se, portanto, que um ato de desonestidade comprovado ou um ato de 

má aplicação de recursos por parte de entidade que receba, do poder público, 

qualquer tipo de subvenção, benefício ou incentivo, fiscal ou creditício, pode sofrer o 

 

270 SIMON, Pedro. Bem-aventuranças. Jornal Folha de São Paulo, São Paulo, 25 out. 1995. 
p. 1-3. 
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enquadramento da lei em análise. Além disso, certa é a afirmação de que tal ato pode 

ser praticado por um particular, mesmo não sendo agente público. 

 

Porém, vale firmar o entendimento de que o particular, isto é, aquele que não 

está inserido dentro do conceito amplo de “agente público”, conforme intenção 

legislativa, somente poderá ser co-autor ou partícipe na conduta ilícita. Isso se faz 

lógico ao se entender que somente o servidor público é quem dispõe, de forma efetiva, 

de meios e condições de realizar a conduta material do ato de improbidade. 

 

Nada impede de que o particular ou terceiro contribua de outra forma para o 

sucesso do ato ímprobo, sendo, por exemplo, o mentor intelectual da ação de 

improbidade. Mas a norma é clara, pois as condutas para os terceiros circunscrevem- 

se a duas ações somente, que são as condutas de induzir ou concorrer. 

 

A censura do comportamento do terceiro não pode prescindir do conceito de 

boa-fé. Quem age por dolo ou culpa, extraindo proveito de situações jurídicas 

ilegítimas, deve ser responsabilizado. Mas, se atua de boa-fé, não sendo possível ou 

razoável lhe exigir maior cautela, não pode ser atingido pelas sanções da lei, ainda 

que inegável o benefício. Mas o que se torna difícil é a prova da boa-fé, na medida em 

que o legislador procurou identificar o dolo e a culpa em quase todas as possíveis 

ações do particular. Quase se pode dizer haver uma tentativa de inversão do ônus 

probandi. 

 

Há ainda que se firmar entendimento no sentido de que a boa-fé não pode estar 

assentada na frequente alegação de desconhecimento da lei ou dos procedimentos 

rotineiros da Administração, como os processos licitatórios, os concursos públicos, o 

dever de prestação de contas, o interesse público como finalidade de qualquer ato 

administrativo, dentre outros atos que são de conhecimento de toda coletividade. 

 

Fabio Medina Osório, por sua vez entende que: 
 

 
[...] bastaria uma culpa levíssima, permitida a expressão, ou índicos de culpa, 
para que se fizessem presentes requisitos autorizadores de demanda cível 
de improbidade, cabendo ao interessado provar que agiu diligentemente e, 
mesmo assim, não lhe foi possível ter ciência da ilicitude da conduta do 
administrador.  A  culpa,  aqui,  bem  entendido,  refere-se  ao  alcance    da 
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potencial consciência da ilicitude, na medida em que tal consciência deve ser 
alcançada pelos agentes públicos, como regra 271. 

 

 

Os sujeitos passivos dos atos de improbidade são as pessoas jurídicas 

indicadas pela lei e que podem sofrer os efeitos destes atos. 

 

Ao ser violado o preceito proibitivo previsto na norma, ter-se-á a lesão ao bem 

juridicamente tutelado e, por conseguinte, ao direito de outem. Em tais situações, o 

titular do bem jurídico ameaçado ou violado pela conduta ilícita descrita na norma, 

vem a ser denominado “sujeito passivo”. 

 

A identificação do sujeito passivo deve preceder à própria análise da condição 

do agente, pois somente serão considerados atos de improbidade272, para os fins da 

Lei n° 8429/92, aqueles praticados em detrimento das pessoas referidas 

expressamente na lei. 

 

É sabido que o escopo da lei n° 8.429/92 é o de proteger a Administração 

Pública. Assim, sempre que a Administração venha a ser alvo de corrupção, má 

gestão, malversação dos recursos públicos, dentre outras ações prejudiciais à 

coletividade, é imprescindível que o sujeito passivo dos atos de improbidade deva 

coincidir com qualquer pessoa ou entidade que seja nutrida, total ou parcialmente, por 

recursos do erário. 

 

Segundo os termos da legislação em análise, pode-se dizer, estar ser sujeito 

passivo os órgãos da Administração direta; os órgãos da Administração indireta; a 

empresa ou entidade para cuja criação o erário haja concorrido ou concorra com mais 

de 50% do patrimônio ou da receita anual; a empresa ou entidade que receba 

subvenção, benefício ou incentivo, fiscal ou creditício, de órgão público, bem como 

daquelas para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido com menos de 50% do 

patrimônio ou da receita anual. 

 

No que tange à última hipótese, não se pode deixar de dizer que a sanção 

patrimonial estará limitada à repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres 

 
 
 
 

271 OSÓRIO, op. cit., 1998. p. 117. 
272 GARCIA, op. cit., 2006. p. 197. 
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públicos. Isto, evidentemente, não inibe a aplicação das demais sanções de caráter 

não patrimonial. 

 

Conforme o art. 8º da Lei n° 8429/92 “o sucessor daquele que causar lesão ao 

patrimônio público ou se enriquecer ilicitamente está sujeito às cominações desta Lei 

até o limite do valor da herança”. 

 

O art. 8o acima transcrito prevê, por fim, a transmissibilidade das sanções 

derivadas da improbidade administrativa. Certo é notar que tais sanções se limitam 

aos valores ilicitamente acrescidos e ao ressarcimento integral do dano. 

 

Em sendo aplicadas ao agente ímprobo as sanções previstas pelo art. 12 da 

Lei n° 8429/92, arcará o sucessor com as penas de natureza pecuniária, tais como 

com o pagamento de multa, ressarcimento integral do dano e perda de bens e de 

valores acrescidos de maneira ilícita ao patrimônio do ímprobo. 

 

Destaque-se que de acordo com o art. 5º, XLV da CF “nenhuma pena passará 

da pessoa do condenado, podendo a obrigação de repara o dano e a decretação do 

perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles 

executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido”. 

 

À luz desse dispositivo, o art. 8º da Lei de Improbidade Administrativa pode ser 

interpretado no sentido de que apenas e tão somente as penas de natureza 

patrimonial é que seriam transmitidas aos seus herdeiros, o que limita a aplicabilidade 

do dispositivo, visto que em interpretação literal culminaria em sujeitar o sucessor do 

ímprobo a todas as cominações da lei. Em que pese não ter referido o Texto 

Constitucional à multa, que não possui o intuito de excluir sua transmissibilidade aos 

sucessores273, desde que sua aplicação tiver resultado da prática de um ato de 

improbidade administrativa. 

 

No que concerne à demais sanções cominadas pelo mencionado art. 12, tais 

como a perda da função pública, suspensão dos direitos políticos e proibição de 

contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais, não serão 

 
 
 

 

273 GARCIA, op. cit., 2006. p. 241. 
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elas passíveis de transmissão, salvo em situações muito específicas, as quais serão 

averiguadas nesse momento. 

 

Segundo a regra, a pena não passará da pessoa do condenado, salvo se esta 

tiver natureza patrimonial. Contudo, mesmo não possuindo tal natureza poderá 

perquirir a responsabilidade pessoal e direta dos herdeiros do agente ímprobo, 

conforme vislumbra o mencionado art. 3º da Lei n° 8429/92. 

 

No ensejo da conclusão deste item, o herdeiro poderá ser responsabilizado 

pessoa e diretamente no caso de, além de sucessor do agente ímprobo, for também 

seu coautor ou partícipe. 



210 
 

 

CONCLUSÃO: 
 
 

A fim de concluir o presente trabalho, cabe afirmar que os chamados direitos 

humanos que, para parte da doutrina em nada se diferenciam com os direitos 

fundamentais são basilares para o próprio exercício do princípio da dignidade 

humana, sendo resguardados tanto pelo Direito Internacional como pelo Direito 

Interno. 

 

Convém observar, que os direitos humanos fundamentais nasceram com o 

objetivo de limitar e controlar os abusos do poder do Estado, assegurando, por 

conseguinte, aos indivíduos uma vida mais digna e segura. 

 

Não podemos nos esquecer que o pensamento jusnaturalista, foi muito 

importante para a prevalência dos direitos humanos fundamentais, na medida em que 

se dizia que o simples fato do ser humano existir, faria dele um sujeito de direitos 

naturais. Ademais, apenas e tão somente para fins didáticos, os direitos fundamentais, 

no seu período de evolução e transformação, foram divididos em gerações ou 

dimensões. Isso pelo fato de que como a sociedade em geral vai se modificando, 

outros direitos passam a ser imprescindíveis. Porém, não é porque um direito passa 

a ser necessário que outro deixa de ser. O rol dos direitos tende a se ampliar e não 

diminuir. 

 

A Constituição de 1988 foi essencialmente inovadora. Não só pela nova 

alocação dos direitos que passaram a ser antepostos, mostrando a sua importância e 

essencialidade, bem como ao elencar inúmeros direitos fundamentais, e considerá- 

los cláusulas pétreas. 

 

No que tange à interpretação dos Direitos Humanos Fundamentais e à própria 

previsão do Texto Constitucional, cabe notar que devem ser interpretados de modo 

que os direitos nela dispostos possam ser exercidos e a solução pacifica das 

controvérsias deva ser prezada. 

 

Certa é a afirmação de que o direito ao sufrágio universal é inequivocamente 

um direito fundamental. Posta assim a questão, as principais formas de asseverar a 

efetivação dos direitos humanos fundamentais será a conscientização, a informação, 
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a educação, e a participação pública, além é claro de um judiciário forte e de um 

Ministério Público que não meça esforços para salvaguardar os direitos ora em 

estudo.  
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