
Com o advento da Constfitufição Federal de 1988, amplfia-

ram-se as atrfibufições do Poder Legfislatfivo, órgão de re-

presentação popular findfispensável em qualquer regfime 

democrátfico. Além dfisso, dentre as finovações da nova 

Carta Magna, destaca-se a fimportâncfia atrfibuída à cfidada-

nfia, que fofi erfigfida à categorfia de prfincípfio fundamental 

da Repúblfica Federatfiva do Brasfil. Esta obra coletfiva tem 

por escopo elucfidar o sfignfificado e o alcance da cfidada-

nfia, analfisando-a sob dfiferentes ângulos; demonstrar a fim-

portâncfia do Poder Legfislatfivo para o aperfefiçoamento da 

democracfia; e despertar o finteresse dos findfivíduos para a 

partficfipação na vfida públfica. 
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Com a promulgação da Constfitufição da Repúblfica de 

1988, amplfiaram-se consfideravelmente as atrfibufições do 

Poder Legfislatfivo, órgão de representação popular e cafixa 

de ressonâncfia da socfiedade, findfispensável em qualquer 

Estado Democrátfico de Dfirefito. A rfigor, não exfiste regfime 

democrátfico sem um Parlamento lfivre e findependente, 

que elabora as normas jurídficas dfiscfiplfinadoras da vfida 

socfial e fscalfiza os atos da admfinfistração públfica. O ver-

dadefiro Estado de Dfirefito estrutura-se em três pfilares básfi-

cos: o prfincípfio da legalfidade, a separação de Poderes e a 

enumeração e garantfia dos dfirefitos fundamentafis.

Dentre as finúmeras finovações dessa Carta Polítfica, destaca-

-se a ascensão do concefito de cfidadanfia à categorfia de prfin-

cípfio fundamental da Repúblfica Federatfiva do Brasfil, confor-

me consta explficfitamente no art. 1º, II. Assfim, a cfidadanfia 

– que pressupõe a tfitularfidade de dfirefitos cfivfis, polítficos e 

socfiafis, e relacfiona-se dfiretamente com a partficfipação do fin-

dfivíduo na vfida públfica ou nos negócfios do Estado – passou 

a ter fimportâncfia extraordfinárfia no ordenamento constfitu-

cfional brasfilefiro. Além da consagração formal desse prfincí-

pfio, a Carta prevfiu dfiversos finstrumentos que a fortalecem, 

como o plebfiscfito, o referendo, o controle socfial da admfinfis-

tração públfica e a finficfiatfiva popular para a apresentação de 

projetos de lefi,  o que faz dela uma autêntfica Constfitufição 

cfidadã, no dfizer do saudoso Ulysses Gufimarães. 

Em razão da fimportâncfia e abrangêncfia do tema, e motfi-

vado pela demanda do Comfitê Gestor de Educação para 

INTRODUÇÃO
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a Cfidadanfia por estudos sobre essa temátfica, fofi constfi-

tuído, no âmbfito do Núcleo de Estudos e Pesqufisas da 

Escola do Legfislatfivo da Assemblefia Legfislatfiva de Mfinas 

Gerafis (Nepel), um grupo de trabalho composto por ser-

vfidores da Casa, com a fnalfidade de elaborar uma obra 

coletfiva, sob o título Poder Legfislatfivo e cfidadanfia. O re-

sultado é a presente obra, com 13 capítulos, cada qual 

com ênfase em aspectos específcos, que abarcam uma 

pluralfidade de assuntos, mufitos dos quafis relacfionados 

com a atuação do Poder Legfislatfivo. O trabalho versa so-

bre os segufintes temas: questões hfistórficas atfinentes à 

cfidadanfia e à evolução do concefito; relações entre Cons-

tfitufição, cfidadanfia e Legfislatfivo; vfinculação entre cfida-

danfia, educação e Legfislatfivo; a fimportâncfia dos dfirefitos 

fundamentafis no Estado Democrátfico de Dfirefito; cone-

xão hfistórfica entre cfidadanfia, democracfia e o prfincípfio da 

figualdade; a fimportâncfia da dfivulgação e conhecfimen-

to dos atos estatafis para proporcfionar o controle socfial 

e o aperfefiçoamento da cfidadanfia; relações entre a Lefi 

Antficorrupção, a Lefi de Improbfidade Admfinfistratfiva e a 

proteção do finteresse públfico; análfise crítfica de alguns 

pontos específcos da nova legfislação processual cfivfil e 

sua vfinculação com a cfidadanfia; relações entre educação 

fscal, transparêncfia fscal e o sfistema trfibutárfio brasfilefi-

ro; análfise de elementos hábefis que demonstram o papel 

do sfistema de controle de constfitucfionalfidade das lefis e 

atos normatfivos na legfitfimação popular da custódfia da 

Constfitufição; aspectos do processo de finstfitufição da pena 

de prfisão como finstrumento de polítfica crfimfinal e sua 

fimportâncfia para o surgfimento do Estado de Dfirefito no 

contexto das revoluções lfiberafis; e relações entre trânsfito, 

cfidadanfia e mobfilfidade urbana. 

É oportuno ressaltar que, de uma manefira geral, as pes-

soas têm uma vfisão equfivocada de cfidadanfia, termo 
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frequentemente utfilfizado na mídfia, mas pouco compre-

endfido pelos membros da coletfivfidade. Mufitos vfinculam 

cfidadanfia ao dfirefito de votar e ser votado, que é apenas 

uma de suas manfifestações. Esse concefito é bem mafis 

amplo do que a sfimples partficfipação do findfivíduo no pro-

cesso elefitoral por mefio do voto. Dfito de outra forma, a 

cfidadanfia não se exaure por ocasfião do sufrágfio unfiver-

sal, embora este seja uma demonstração finequívoca de 

partficfipação do cfidadão na vfida públfica e na formação 

do governo.

Portanto, o lfivro que ora se apresenta tem por escopo 

esclarecer as pessoas sobre o real sfignfifcado e alcance do 

termo cfidadanfia, analfisando-o sob dfiferentes ângulos e 

pontos de vfista, tendo como referêncfia o Poder Legfislatfi-

vo, que é a autêntfica casa do povo.

Dessa forma, a Assemblefia Legfislatfiva de Mfinas Gerafis, 

que se destaca cada vez mafis pelo trabalho de finteração 

com a socfiedade cfivfil, espera dar uma contrfibufição posfitfi-

va para a elucfidação do concefito de cfidadanfia, despertan-

do a atenção do lefitor para o exercícfio conscfiente e pere-

ne desse prfincípfio como mecanfismo de aperfefiçoamento 

da democracfia.

Antônfio José Calhau de Resende

Coordenador
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1. INTRODUÇÃO

Neste breve artfigo, vamos revelar algumas expressões de 

cfidadanfia que apareceram no processo hfistórfico do Brasfil, 

desde a Independêncfia até a Revolução de 30. Demons-

traremos que a construção da cfidadanfia em nosso país 

não é uma lfinha retfilínea e compõe-se mafis de finstantes 

de retardamento que de finstantes de aceleração, e vem 

sendo fefita a contrapelo da cultura polítfica hegemônfica. 

Buscaremos, afinda, amplfiar o entendfimento de cfidada-

nfia para além do campo jurídfico do exercícfio dos dfirefitos 

polítficos e da nacfionalfidade, o que sfignfifca buscar um 

campo mafis amplo, consfiderando dfiferentes dfimensões 

da vfida polítfica e socfial. Uma vfisão que findaga tanto sobre 

os prfincípfios e as regras, como sobre as finstfitufições (em 

especfial o Parlamento), as prátficas e os fimagfinárfios que 

suportaram alguns aspectos das lutas de findfivíduos, de 

grupos, de famílfias ou de facções em torno da amplfiação 

ou restrfição da partficfipação polítfica nos negócfios do Es-

tado, durante o Prfimefiro Refinado, o Período Regencfial, o 

Segundo Refinado e a Prfimefira Repúblfica.

2. ANTECEDENTES

A expressão “cfidadanfia brasfilefira” só pode ser pensada 

com a ruptura, em 1822, quando efetfivamente podemos 
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falar de uma nação polfitficamente lfivre e findependente. O 

nosso processo de findependêncfia, no entanto, está lon-

ge de ser unanfimfidade. A hfistorfiografa que surge a partfir 

do Segundo Refinado finduzfiu à vfisão de uma suave tran-

sfição entre a metrópole portuguesa e sua antfiga colônfia, 

reforçando nossa “natural” finclfinação monárqufica. E será 

a partfir desse ponto que firemos nos debruçar e questfionar. 

O Brasfil terfia uma vocação genufinamente monárqufica? É 

possível comparar o País que fofi construído após a finde-

pendêncfia com outras nações latfino-amerficanas, que tam-

bém vfiveram processos de separação de sua metrópole?

É conhecfido o abalo que as duas revoluções do século 

XVIII (findependêncfia das treze colônfias norte-amerficanas 

e Revolução Francesa) provocaram no mundo ocfidental 

europeu, prfincfipalmente nos países centrafis da Europa. 

Portugal, ao sul, na ponta da Península Ibérfica, sofrerfia 

menos o fimpacto da força das fidefias lfiberafis e mafis a 

força das bafionetas francesas. Com o bloquefio contfinen-

tal fimposto por Napoleão Bonaparte, no finícfio do século 

XIX, a pressão pela saída da famílfia e da burocracfia real 

fofi fimpactante. A opção pelo Brasfil atendfia aos finteres-

ses brfitânficos de obter a abertura dos portos para seus 

produtos em troca da proteção naval. A transmfigração 

da famílfia real para o Brasfil e a transformação desse terrfi-

tórfio em Refino Unfido a Portugal e Algarves, em 1815, já 

demonstravam, por um lado, que as dfinastfias da Europa 

vfiverfiam momentos de perfigos e fincertezas, de ação e re-

ação, de revoluções e restaurações, sempre sob o espec-

tro da Revolução Francesa e do fideárfio do republficanfis-

mo. Por outro lado, o novo refino era essencfial, tanto para 

o comércfio lusfitano como para o finglês. O momento é 

de expectatfivas, já que os processos de findependêncfia 

nos países vfizfinhos repercutfiam aqufi (como na Revolução 

Pernambucana, em 1817), mas afinda não era possível 
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falar de uma “cfidadanfia” na Amérfica portuguesa. Os 

únficos momentos de partficfipação polítfica vfivfidos pelos 

“natfivos” se restrfingfiam às elefições perfiódficas das câma-

ras munficfipafis das vfilas, numa atfivfidade restrfita aos “ho-

mens bons” dos lugares, uma deferêncfia finstfituída pelas 

Ordenações Ffilfipfinas, em 1603, vfista também como uma 

obrfigação dos súdfitos locafis para a boa admfinfistração 

da justfiça e das posturas locafis. A Amérfica lusfitana vfivfia 

sob o jugo de uma monarqufia absolutfista, onde o refi fa-

vorecfia as amfizades, dfistrfibuía sesmarfias, cargos, mercês 

e favores, assfim como detfinha o monopólfio do recolhfi-

mento dos fimpostos, da aplficação das penas e do con-

trole da vfiolêncfia e do governo, garantfindo e amplfiando 

as posses de seus súdfitos. Não havfia brechas para quem 

ousasse pensar de forma dfistfinta, naquele mundo orga-

nfizado e reproduzfido há séculos, sem questfionamentos, 

e sob as graças da cruz (de Deus) e da espada (da Coroa). 

Um “corpo místfico”1 anfimado e organfizado hfierarqufi-

camente, com os estratos socfiafis bem defnfidos entre o 

refi (a cabeça do fimpérfio) e os povos, num pacto onde 

cabfia a cabeça do corpo socfial “manter a harmonfia en-

tre todos os seus membros, atrfibufindo a cada um aqufilo 

que lhe é próprfio, garantfindo a cada qual o seu estatuto 

(‘foro’, ‘dfirefito’, ‘prfivfilégfio’); numa palavra, realfizando a 

justfiça”.2 Uma estrutura rígfida, hfierarqufizada, na qual 

todos – refi, clero, nobres, plebeus, agregados e escravos 

– conhecfiam e reconhecfiam seu lugar socfial. 

As finúmeras sedfições do período colonfial [finclufindo a Con- 

juração Mfinefira (1789) e a Revolução  Pernambucana (1817)] 

questfionavam a forma de governo, mas  preservavam  

1 O termo é de Ernst H. Kantorowficz, em: KANTOROWICZ, E. H. Os dofis corpos do refi: 
um estudo sobre teologfia polítfica medfieval. São Paulo: Companhfia das Letras, 1998. 

2 HESPANHA, A. M. Como os jurfistas vfiam o mundo: 1550-1750: dfirefitos, estados, 
cofisas, contratos, ações e crfimes. New York: CreateSpace, 2015. p. 115.
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– e não questfionavam –, a formação socfial em que a 

socfiedade se assentava. Aquele era um mundo católfico 

apostólfico romano, sagrado por Deus, há tempos fime-

morfiafis. A obedfiêncfia e o amor convfivfiam como o cer-

ne da relação do refi com seus súdfitos, numa harmonfia 

cruel (“bate e sopra”, na expressão do hfistorfiador Sylvfio 

de Vasconcelos3). Cabfia ao monarca a admfinfistração da 

justfiça, sem a necessfidade de uma normatfivfidade exter-

na. Como um pafi “severo, mas zeloso” (ou serfia um pafi 

zeloso, mas severo?), ele amava seus súdfitos como a seus 

flhos e os premfiava e punfia sem segufir regras ou normas. 

Governava com amor (e dor), porém sem tolerar desle-

aldades ou finconfdêncfias. E como detfinha o desígnfio 

dfivfino para ocupar o posto supremo, seu poder era fin-

conteste, cfimentado pela relfigfiosfidade que dava sentfido à 

vfida cotfidfiana, perpassada por dfias, meses, anos, décadas 

sem grandes alterações. No caso de morte do soberano, 

todos sabfiam de antemão quem serfia o seu sucessor, sem 

abalos de elefições. O escolhfido, certamente nascfido na 

mesma dfinastfia famfilfiar, no caso, os Bragança, restabe-

lecerfia a fgura de um “pafi no mefio de seus flhos”, uma 

nação que trazfia sua aura famfilfiar, comandada por um 

refi “que podfia dfispensar-se de obedecer às lefis”4, e seus 

súdfitos féfis. 

3 Segundo Sylvfio de Vasconcelos, “O soberano vê-se coagfido a negocfiar sua au-
torfidade com súdfitos, com mufito tato e habfilfidade, cedendo quando necessárfio. 
Autorfidade consentfida, frágfil, mufito dfiferente do absolutfismo fimplantado em todo 
resto do refino. Frágfil, suplficfia quando pode. Perdoa a segufir. Bate e sopra, como 
dfiz a gírfia popular.” VASCONCELOS, S. de. Mfinefirfidade In: SOUZA , L. de M. e. 
Os desclassfifcados do ouro: a pobreza mfinefira no século XVIII. Rfio de Janefiro: Ed. 
Graal, 1982. p. 68.

4 Pombal, em 1789, já expressava a fidefia de que “os refis de Portugal podfiam dfispen-
sar-se de obedecer às lefis.” SILBERT, A. Do Portugal do antfigo regfime ao Portugal 
ofitocentfista. Lfisboa: Lfivros Horfizonte, 1972. p. 50.
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3. OS PRIMEIROS ABALOS

Esse mundo aparentemente fimutável e finabalável sofreu 

suas prfimefiras rachaduras com os ventos da Revolução 

Francesa, em 1789. Num prfimefiro momento, em Portu-

gal, as fidefias lfiberafis encontrarfiam barrefiras fideológficas no 

mundo rural. A partfir de 1820, no entanto, a burguesfia 

comercfial, finfuencfiada por essas mesmas fidefias, passou a 

fazer pressão no sentfido contrárfio, exfigfindo o retorno de 

D. João VI a Lfisboa. Querfiam de volta a sede do fimpérfio 

português ao contfinente europeu e a reconstfitufição das 

“Cortes Gerafis e Extraordfinárfias da Nação Portuguesa”, 

finatfivas desde o século XVI. Essas cortes, é bom que fque 

claro, ganharam poderes delfiberatfivos, legfislatfivos e cons-

tfitufintes, defixando de ser uma finstâncfia apenas consultfi-

va. O constfitucfionalfismo português, no entanto, “fofi vfisto 

como uma concessão, mafis do que conqufista do povo atfi-

vo e soberano”, “mafis como um frefio ao despotfismo do 

que uma forma atfiva de consagração do povo soberano”.5

De todo modo, era uma mudança e tanto na hfistórfia 

polítfica de Portugal, com respfingos na Amérfica lusfitana, 

onde sofrerfia várfios percalços. Em relação às províncfias do 

Brasfil, finteressa-nos saber que, convfidadas a partficfipar da 

constfitufinte portuguesa, demonstravam finteresses varfia-

dos. Uns querfiam despojar do poder econômfico os con-

troladores do mercado fumfinense e tfirar os natfivos brasfi-

lefiros dos cargos públficos. Outros almejavam organfizar a 

Nação Portuguesa ao redor de lefis básficas e promotoras 

da lfiberdade do findfivíduo. Um tercefiro segmento, mafis 

“brasílfico”, solficfitava o respefito à economfia amerficana e 

5 PEREIRA, L. R. O concefito polítfico de povo no período da findependêncfia: hfistórfia e 
tempo no debate polítfico (1820-1823). Revfista Brasfilefira de Hfistórfia, São Paulo, v. 
33, n. 66, 2013. p. 37.
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a preservação de dfirefitos adqufirfidos. O certo, no entanto, 

é que “o lfiberalfismo vfintfista não concebfia o Brasfil como 

uma entfidade autônoma”.6

É desse caldo cultural, somado à vontade fimperfial do 

príncfipe Pedro de fcar, e da recusa portuguesa à refivfindfi-

cação brasfilefira de autonomfia, que nascem os prfimefiros 

movfimentos pela findependêncfia e o surgfimento de uma 

“cfidadanfia natfiva”, fruto de uma vontade manfifesta de 

alguns comercfiantes luso-brasfilefiros em estabelecer um 

novo pacto socfial, no lado de cá do Atlântfico.

Na luta pela formação da opfinfião públfica, apofiada na fim-

prensa, podemos fidentfifcar os prfimefiros embates para 

a amplfiação da partficfipação polítfica. Fefita a separação, 

uma assemblefia constfitufinte, em 1823, serfia a prfimefira 

experfiêncfia legfislatfiva ampla e nacfional, já que o Brasfil 

não passava de um aglomerado de províncfias dfistantes e 

findependentes umas das outras. Os vínculos comercfiafis 

no refino luso-brasfilefiro poderfiam estar esgarçados, mas a 

mentalfidade de época, amparada na segurança do afeto 

entre o soberano e povo, permanecfiam fintactas, pofis o 

príncfipe regente tfinha prometfido “fcar” no solo brasfilefi-

ro, e tornar-se um “defensor perpétuo” do Brasfil. Estava 

refundado no amor a lfigação umbfilfical e flfial da dfinastfia 

dos Bragança com a nação que surgfia, defixando sem-

pre a possfibfilfidade de um retorno do flho desgarrado à 

“terrfinha portuguesa” e a restauração do grande fimpérfio 

luso-brasfilefiro. 

Se hoje, olhando em perspectfiva dfiacrônfica, podemos 

afrmar que houve pouca acefitação do fideárfio republfi-

cano antfimonárqufico no debate polítfico luso-brasfilefiro 

6 Em: RIBEIRO, G. S. O desejo da lfiberdade e a partficfipação de homens lfivres pobres 
e “de cor” na Independêncfia do Brasfil. Cadernos Cedes, Campfinas, v. 22, n. 58, p. 
21-45, dez. 2002.
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da época, sua ausêncfia, no entanto, não fofi total. Mo-

tfivos óbvfios: a palavra “repúblfica” esteve pratficamen-

te proscrfita no solo brasílfico, “o que sujefitava aqueles 

que a utfilfizavam a persegufições e censuras por parte da 

Coroa”, e dfiferfia do entendfimento que assfistfiremos ao 

termo no século XX, finspfirada que estava na repúblfica 

clássfica romana, de um “fideárfio étfico-cultural figualfitárfio 

e antfi-hfierárqufico”.7 Afinda assfim, não defixa de ser curfio-

so assfistfir à radficalfização a favor do termo na segunda 

década do século 19, a cada vez que o jovem fimperador 

mostrava-se refratárfio à expansão da partficfipação polítfica 

da elfite brasfilefira. 

4. OS EMBATES DO REI

No Brasfil, a expectatfiva em relação a D. Pedro I gfirava 

em torno de uma postura mafis lfiberal, expectatfiva logo 

quebrada. O conffito começou na próprfia convocação da 

Assemblefia Constfitufinte, quando o fimperador ratfifcou 

que jurava defender com a espada “a pátrfia, a nação, e 

a Constfitufição, se fosse dfigna do Brasfil e de mfim.”8 Esse 

fnal de frase era um recado claro de até onde o soberano 

acefitarfia os arroubos dos constfitufintes que se dfispunham 

a estabelecer lfimfites constfitucfionafis ao seu poder. Era a 

finclusão de um modelo autocrátfico para o exercícfio do 

poder, em detrfimento da monarqufia constfitucfional, como 

desejava parte dos constfitufintes. Havfia poucos brasfilefi-

ros de fefição republficana com coragem sufcfiente para 

expressar sua opfinfião nesse momento hfistórfico, e como 

7 Em: PEREIRA, L. R., op. cfit., p. 43.

8 Dfiscurso de Dom Pedro I, recfitado na abertura da Assemblefia Geral Constfitufinte e 
Legfislatfiva, a 3 de mafio de 1823. Em: CANECA, Frefi. p. 5. Wfikfisource. Dfisponível 
em: <http://www.domfinfiopublfico.gov.br/pesqufisa/DetalheObraForm.do?select_
actfion=&co_obra=82025>. Acesso em: 7 abr. 2015.
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prova tfivemos a repressão que se segufiu, de forma exem-

plar, no epfisódfio da Confederação do Equador, em 1824.

Temos de entender que a fenda da findependêncfia bra-

sfilefira era rasa e marcarfia de manefira dfistfinta as ex-co-

lônfias hfispânficas. Os países surgfidos além das frontefiras 

brasfilefiras foram constfituídos com o vfiés republficano, 

e não com vfiés monárqufico, como aqufi. O choque nas 

mentalfidades das elfites e dos povos hfispano-amerficanos 

se deu em duplo grau: uma ruptura radfical com os va-

lores do antfigo regfime (monarqufia heredfitárfia, socfieda-

de de prfivfilégfios) e com as vfisões tradficfionafis do corpo 

polítfico, “onde a noção lfiberal de nação como entfidade 

abstrata de soberanfia únfica e findfivfisível e fintegrada por 

findfivíduos lfivres e figuafis – os cfidadãos – cfirculou desde 

cedo, em concorrêncfia com outras”.9 Por aqufi, houve 

uma contfinufidade dfinástfica dos Bragança, marcada pela 

desfigualdade socfial, sem a pressão por uma soberanfia 

popular. A findependêncfia em relação à “pátrfia-mãe” 

aparecfia quase como uma dádfiva, e todas as manfifesta-

ções que extrapolassem rumo a algo mafis “democrátfico” 

serfiam combatfidas permanentemente. Assfim, dá para 

entender a vfiolêncfia da suspensão da Assemblefia Cons-

tfitufinte como uma resposta do fimperador ao desejo da-

quele novo “contrato socfial”, fgura desconhecfida dele 

e de seus antepassados, no antfigo regfime. A relação que 

se estabeleceu entre as forças brasfilefiras, representadas 

no Parlamento nacfional, e o prfimefiro fimperador não defi-

xou dúvfidas de que Pedro I não acefitava de bom grado 

dfivfidfir seu poder. Só entregou a Constfitufição outorgada 

de 1824 para aprovação nas câmaras munficfipafis porque 

9 Ver: Sábato, H. Soberanfia popular, cfidadanfia e nação na Amérfica Hfispânfica: a 
experfiêncfia republficana do século XIX. Almanack Brazfilfiense, n. 9, p. 5-22, mafio 
2009. p. 7. Dfisponível em: <http://www.revfistas.usp.br/alb/artficle/vfiew/11705>; 
<dofi:http://dx.dofi.org/10.11606/fissn.1808-8139.v0fi9p5-22>. Acesso em: 9 abr. 
2015.
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a Carta Magna trazfia a fgura do Poder Moderador (acfi-

ma dos três Poderes), do Senado Vfitalícfio (Câmara Alta 

só com seu beneplácfito), e o poder do monarca de per-

doar as penas fimpostas a réus condenados por senten-

ça (fingerêncfia no Judficfiárfio); enfm, fora fefita para ser 

“dfigna dele”.10 O fimperador refinava e governava com 

seus conselhefiros pessoafis, desprezando a pouca brecha 

da cfidadanfia censfitárfia que se esboçava no Parlamento, 

aberto apenas em 1826. Estava amparado no mesmo 

esquadro de seus pafis e avós do antfigo regfime: junto aos 

seus valfidos, valorfizando as amfizades, dfistrfibufindo mer-

cês e prfivfilégfios, confando no “poder dos afetos”.11 E se 

podíamos constatar um “amor a seu refi” no fimagfinárfio 

da população brasfilefira e um acefite à Constfitufição ou-

torgada, fonte de segurança para suas posses e garantfia 

da fintegrfidade terrfitorfial da Nação, podíamos também 

perceber rumores contrárfios à sua fgura contamfinando 

a opfinfião públfica. De fefição mfilfitar, arrogante e firascível, 

D. Pedro I era um regente mafis atento às fidas e vfindas da 

monarqufia portuguesa do que aos apelos da elfite lfiberal 

moderada natfiva. Ele se fincomodava terrfivelmente com 

os lfiberafis exaltados e batfia forte nos parcos republfica-

nos exfistentes. Basta atentarmos para o fato de que a 

mafiorfia dos líderes que tfinham partficfipado do processo 

de findependêncfia estavam presos, exfilados ou mortos, 

ao fnal do Prfimefiro Refinado.

10 “Na vfisão de época, para alguns, o fato de a Constfitufição ter sfido outorgada e 
não promulgada, determfinava que sua valfidade jurídfica fosse apenas legfitfimada na 
vontade do soberano. Desse modo, o dfirefito do refi precedfia a Constfitufição, sem 
se fundamentar nessa. Encontrava-se, portanto, ausente o elemento fundador do 
poder, característfico do constfitucfionalfismo moderno.” Em: NEVES, L. M. B. P. das. 
Constfitufição: usos antfigos e novos de um concefito no Impérfio do Brasfil (1821- 
-1860). In: CARVALHO, J. M. de; NEVES, L. M. B. P. (Org.). Repensando o Brasfil 
do ofitocentos: cfidadanfia, polítfica e lfiberdade. Rfio de Janefiro: Cfivfilfização Brasfilefira, 
2009. p. 193.

11 A expressão é de Pedro Cardfim, na sua tese de doutorado: CARDIM, P. O poder 
dos afetos: ordem amorosa e dfinâmfica no Portugal do Antfigo Regfime. Lfisboa: 
2000. Tese (Doutorado em Hfistórfia) – Unfiversfidade Nova de Lfisboa.
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Em suma, ao contrárfio do ocorrfido em nossos países vfizfi-

nhos, onde venceu o crfitérfio de que o governo da nação 

deverfia fcar em mãos de cfidadãos elefitos por outros cfida-

dãos, num modelo clássfico de soberanfia popular, no Bra-

sfil, o crfitérfio de que o governo fcarfia nas mãos de um refi 

soberano, vfitalícfio, e que governarfia “assfistfido” pela repre-

sentação nacfional, safiu vfitorfioso. Esse refi terfia o poder de 

escolher lfivremente os membros do Conselho de Estado e de 

uma parte sfignfifcatfiva do Poder Legfislatfivo (Senado), além 

dos presfidentes de províncfia, defixando a escolha da repre-

sentação popular apenas para a Câmara Bafixa. O sfistema 

parlamentarfista, nessa monarqufia constfitucfional de fachada, 

estarfia absolutamente controlado pelo monarca, que pode-

rfia dfissolvê-lo quando bem entendesse, já que seus atos não 

poderfiam ser revogados, nem sua pessoa, sagrada, estarfia 

“sujefita a responsabfilfidade alguma”.12 Sobrava, assfim, ape-

nas a Câmara Bafixa do Parlamento para o revezamento e o 

exercícfio da cfidadanfia censfitárfia, alfiás, uma cfidadanfia arfisto-

crátfica e qualfifcada, típfica da época, como veremos a segufir.

A Constfitufição outorgada de 1824 estabelecfia, em prfi-

mefiro grau, como votantes potencfiafis aqueles findfivíduos 

do sexo masculfino, mafiores de 25 anos (finclufindo os que, 

mesmo aquém dessa fidade, fossem bacharéfis ou ofcfiafis, 

cuja renda anual atfingfisse a cfifra de cem mfil réfis), que 

poderfiam escolher os elefitores, cuja renda anual deverfia 

perfazer o total mínfimo de duzentos mfil réfis. Em um se-

gundo nível, os elefitores elegerfiam os representantes da 

províncfia e da Nação. A elefição se dava em dofis graus, 

com dfistfinção clara entre votante e elefitor. Ffixava, afinda, 

o Texto Constfitucfional, como crfitérfio de elegfibfilfidade para 

a Câmara, além dos exfigfidos para a condfição de elefitor, 

que o candfidato professasse a relfigfião do Estado (a católfi-

12 Art. 99 da Constfitufição Polítfica do Impérfio do Brasfil, de 25 de março de 1824.
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ca) e que percebesse renda anual líqufida figual ou superfior 

a quatrocentos mfil réfis. Para o Senado Vfitalícfio, exfigfia-se 

a fidade mínfima de quarenta anos e a percepção de renda 

anual líqufida figual ou superfior a ofitocentos mfil réfis.

Nesse espaço restrfito defixado pela Constfitufição, como se-

rfiam fxados os lfimfites da comunfidade polítfica que estava 

sendo crfiada? Sabemos que todo o sfistema se assentava 

na teorfia da representação polítfica do lfiberalfismo clássfi-

co de fns do século XVIII e finícfio do XIX, segundo a qual 

apenas os findfivíduos lfivres de coação econômfica, que não 

vfivessem de seu próprfio trabalho e pagassem fimpostos 

sobre suas proprfiedades, terfiam condfição, finteresse e dfi-

refito de partficfipar da escolha dos elefitos que deverfiam dar 

dfireção aos negócfios públficos. Conforme claramente pre-

cefituado por um dos melhores teórficos desse lfiberalfismo 

polítfico, Edmund Burke13, ao representante polítfico cabe-

rfia não apenas ser o porta-voz dos finteresses de seus re-

presentados, mas pensar por eles e escolher lfivremente, de 

acordo com os dfitames de sua próprfia conscfiêncfia, os reafis 

finteresses e objetfivos permanentes do grupo representado 

e de toda a nação. Os representados, para tal concepção, 

se encontrarfiam mergulhados no mundo fimedfiato dos fin-

teresses subjetfivos, fundados na pafixão momentânea e na 

pura opfinfião. O representante, através dos rígfidos crfitérfios 

de elegfibfilfidade e da exfigêncfia de elefitorado especfial, de-

verfia ser o findfivíduo que, por sua próprfia condfição econô-

mfica, se encontrasse  emancfipado das  necessfidades fime-

dfiatas da vfida. Intelfigente e bem finformado, deverfia ser 

capaz de colocar-se acfima das pafixões e da pura opfinfião 

13 “Aqueles que tentam nfivelar nunca figualam. Em todas as socfiedades compostas 
de dfiferentes classes de cfidadãos é necessárfio que algumas delas se sobreponham 
às outras. Os nfiveladores, portanto, apenas mudam e pervertem a ordem natural 
das cofisas, sobrecarregando o edfifícfio socfial ao colocar no ar o que a solfidez do 
edfifícfio exfige que seja posto no chão.” (BURKE, E. Refexões sobre a Revolução em 
França. 2. ed. Brasílfia: Ed. UnB, 1997. p. 91). 
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e, através da razão, delfimfitar e trazer à luz os verdadefiros 

finteresses objetfivos de seus representados. O corpo repre-

sentatfivo, portanto, serfia constfituído apenas por homens 

de sabedorfia e vfirtude, elfite seleta, corpo de notávefis, que, 

no processo de debate com seus pares em Assemblefia, fa-

rfia com que os reafis finteresses, objetfivos e racfionafis, de 

toda a nação, se mostrassem com clareza e evfidêncfia. Nes-

se sentfido, os representantes devfiam ser “os melhores”14 

para encarnar a vontade ou a razão coletfiva, e as elefições 

censfitárfias, o método aproprfiado para selecfionar quem 

serfia defnfido como apto. Com fisso, consolfidava-se uma 

hfierarqufia já exfistente, afastando pretendentes dos corpos 

fintermedfiárfios. O momento fundante, portanto, de nossa 

cfidadanfia, fofi ancorado na desfigualdade, que já vfinha de 

séculos. O prfivfilégfio estarfia reservado apenas aos mem-

bros das famílfias proprfietárfias, um reconhecfimento de um 

locus especfial, por onde se esperava aparecessem “natu-

ralmente” as novas candfidaturas aos cargos públficos, que 

não poderfiam ser ambficfionados por neóftos, sem lastro 

ou tradfição. Vale lembrar que, em nossa hfistórfia polítfica, 

não tfivemos nenhuma revolução socfial de peso (nem mes-

mo com a abolfição da escravatura, que vefio sem reforma 

agrárfia), não houve grandes trocas de donos nas proprfie-

dades e a contfinufidade das “famílfias governamentafis” 

(na expressão do hfistorfiador Cfid Rebelo15) na gestão dos 

14 Arfistocracfia (do grego αριστοκρατία, de άριστος (arfistofi), os “melhores”, em sen-
tfido socfial, superlatfivo de agathofi, “os bons” ; e κράτος (kratos), governo, poder, 
Estado, lfiteralmente “governo dos melhores”, é uma forma de governo na qual 
o poder polítfico é domfinado por um grupo elfitfista. (ARISTOCRACIA. In: Wfikfipe-
dfia. Dfisponível em: < https://pt.wfikfipedfia.org/wfikfi/Arfistocracfia>. Acesso em: 9 abr. 
2015. Daí a desfignação de somente aos “homens bons” era dado o dfirefito de 
partficfipar da vfida polítfica nas vfilas e cfidades da Amérfica portuguesa.

15 HORTA, C. R. Famílfias governamentafis de Mfinas Gerafis. Análfise e Conjuntura, Belo 
Horfizonte, v. 1, n. 2, p. 111-142, mafio/ago. 1986. Dfisponível em: <http://www.
bfiblfiotecadfigfital.mg.gov.br/consulta/verDocumento.php?fiCodfigo=72683&codUsu
arfio=0>. Acesso em: 9 abr. 2015.
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negócfios públficos adentrarfia o século XX, como veremos 

mafis à frente. 

5. AS REGÊNCIAS

Com a abdficação de D. Pedro I, em 1831, assfistfimos a 

um drama novo, em que a ausêncfia da fgura do refi era 

a grande protagonfista. Pela prfimefira vez, os brasfilefiros 

não tfinham “um pafi”, “uma cabeça”. D. Pedro I do Brasfil 

transmudou-se para o D. Pedro IV luso, mas, ao optar 

pela luta em torno do trono português, do outro lado do 

Atlântfico, não descufidou de defixar, por aqufi, seus tentá-

culos dfinástficos futuros. Um menfino de cfinco anos, no 

entanto, não podfia afinda fincorporar o “corpo místfico” 

do refi, que sustentou a Casa de Bragança desde 1640. 

Só nove anos mafis tarde serfia refintroduzfido e reverterfia 

o quadro, ao dar o “Golpe da Mafiorfidade”. Sem o ator 

prfincfipal, não havfia um scrfipt pré-determfinado para os 

brasfilefiros. A concorrêncfia pelo poder desencadeou con-

frontos entre os três grupos conhecfidos, que procuravam 

se fimpor em dfisputas mufitas vezes permeadas pela vfio-

lêncfia: os chamados “lfiberafis-moderados” no centro; os 

“lfiberafis-exaltados”, que abrfigavam republficanos temero-

sos; e os “restauradores”, que desprezavam o lfiberalfismo 

e exfigfiam o retorno do fimperador. Os prfimefiros foram os 

mafiores vfitorfiosos naquele momento, mas não podería-

mos defixar de lembrar a famosa frase de Teóflo Otonfi, 

na Cfircular aos elefitores de Mfinas Gerafis16 (1860), pu-

blficada, portanto, quase trfinta anos depofis, ao fazer um 

mea-culpa, em que dfiz que a vfitórfia do “7 de abrfil” tfinha 

sfido uma “journée des dupes” ou “o dfia dos logrados”, 

16 OTONI, T. Cfircular aos elefitores de Mfinas Gerafis. In: MAGALHÃES, B. de. A cfircular 
de Teóflo Otonfi. Rfio de Janefiro: Imprensa Nacfional,1916. p. 209
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de “quem ganhou mas não levou”, “dfia dos bobos que 

achavam que tfinham ganho o poder”. Os “exaltados” 

foram duramente reprfimfidos e tachados de firresponsá-

vefis, culpados pela anarqufia que se anuncfiava nas várfias 

províncfias (Cabanagem, no Pará; Balafiada, no Maranhão; 

Sabfinada, na Bahfia; Farroupfilha, no Sul). Os “restaurado-

res”, que, num prfimefiro momento, resfistfiram até mesmo 

em partficfipar das elefições lfiberafis, chegaram, então, a 

pegar em armas (atentos aos movfimentos restauradores 

na Europa), vfindo a tomar o poder em Mfinas Gerafis, em 

1833, na chamada “Revolta da Fumaça”, certos de que a 

ordem serfia restabelecfida num grande fimpérfio luso-brasfi-

lefiro. Com a morte de D. Pedro IV, em Portugal, em 1834, 

o mote prfincfipal do movfimento restaurador desaparecfia 

e a reaproxfimação com o “herdefiro príncfipe” urgfia, se 

necessárfio partficfipando do arranjo elefitoral dos lfiberafis.

As prfimefiras vfitórfias dos lfiberafis-moderados se deram 

em torno da crfiação do Códfigo do Processo Crfimfinal de 

1832, quando finstfituíram a elefição local para o cargo de 

jufiz de paz (responsável pelo controle judficfial nas loca-

lfidades) e para o corpo de jurados, o que levou a uma 

certa autonomfia das finfuêncfias locafis. A elefição do jufiz 

de paz tornou-se, assfim, ponto fimportante na tentatfiva 

de compreender a partficfipação polítfica dos cfidadãos nos 

prfimefiros anos do Impérfio. Os juízes eram elefitos entre os 

votantes para mandatos de um ano, sendo que, na elefi-

ção, eram escolhfidos os quatro mafis votados, que exer-

cerfiam seus mandatos sucessfivamente nos quatro anos 

segufintes. Acrescente-se que só poderfia ser jurado quem 

fosse elefitor. Era uma vfitórfia lfiberal, revelando a força dos 

finteresses locafis.

Outra vfitórfia lfiberal se darfia na crfiação da Guarda Na-

cfional. Inspfirada no modelo francês e consfiderada uma 

“ mfilícfia cfidadã”, ou “uma sentfinela da Constfitufição jura-
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da”, sua crfiação, em 1832, representou um esvazfiamento 

do exércfito nacfional. Sua organfização hfierarqufizada ocor-

reu nas várfias localfidades do Impérfio, sob a escolha do 

jufiz de paz local. No lugar de um exércfito, centralfizado 

e fidentfifcado com o ex-fimperador, “as elfites preferfiram 

crfiar uma mfilícfia patrfimonfialfista, alfimentada por obrfiga-

ções lfitúrgficas que devfiam ser cobradas dos cfidadãos con-

sfiderados aptos para o seu servfiço”.17 De caráter arfistocrá-

tfico, a mfilícfia fincorporarfia somente aqueles que possuíam 

proprfiedades e o status de homens lfivres e, além dfisso, 

que pertencessem ao estrato seleto de cfidadãos atfivos 

(votantes). Para os cargos ofcfiafis, deverfiam ser elefitores e 

escolhfidos por elefições.

6. A CRIAÇÃO DAS ASSEMBLEIAS  

LEGISLATIVAS PROVINCIAIS

Uma emenda à Constfitufição de 1824 (Lefi nº 16, conhecfi-

da como Ato Adficfional) ensejou grandes debates no Parla-

mento nacfional, convencfidas que estavam parcelas da elfi-

te de que deverfiam dfistensfionar o poder da Corte, no Rfio, 

e repartfir competêncfias de poder com as outras regfiões. À 

suspensão do Poder Moderador e do Conselho de Estado 

acrescentaríamos a crfiação das Assemblefias Legfislatfivas 

Provfincfiafis, em 1835 (extfingufindo os Conselhos Gerafis da 

Províncfia), com amplos poderes para legfislarem sobre a 

dfivfisão cfivfil, judficfiárfia e eclesfiástfica da Províncfia, sobre a 

finstrução públfica, o orçamento das câmaras munficfipafis, 

a nomeação de funcfionárfios munficfipafis ou provfincfiafis, as 

obras públficas, a defnfição da estatístfica, a fxação da 

17 SILVA, W. B. da. Sob o fimpérfio da necessfidade: Guarda Nacfional e polficfiamento no 
Recfife Ofitocentfista (1830-1850). CLIO – Revfista de Pesqufisa Hfistórfica, v. 28.2, p. 4, 
2010.
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força polficfial, a suspensão ou demfissão de magfistrados, 

e, por fm, sobre as garantfias de finvfiolabfilfidade dos dfirefi-

tos cfivfis e polítficos a cfidadãos brasfilefiros. Era um poder 

novo e fimenso, que trazfia as decfisões de governo para 

perto dos proprfietárfios pelo finterfior do País, mas crfiava, 

sfimultaneamente, uma nova arena da concorrêncfia polí-

tfica. Na vfisão metafórfica de Elfias Canettfi18, o Parlamen-

to, agora regfionalfizado, dfivfidfia o poder com a Presfidên-

cfia da Províncfia, e transformava-se numa finédfita praça 

de guerra, uma “guerra pelo poder” (de findficar alfiados 

para cargos públficos, persegufir finfimfigos, fxar despesas 

e lançar fimpostos, redefnfir as frontefiras das vfilas e/ou 

de crfiar ou suspender as novas, além de controlar as câ-

maras munficfipafis) num espaço cfivfilfizatórfio, sem armas e 

sem mortos (daí a fimunfidade), onde a “votação perma-

nente é o momento decfisfivo no qual os representantes 

dos partfidos realmente se medem”. Tratava-se de uma 

grande novfidade para proprfietárfios, altos funcfionárfios, 

comercfiantes e também fazendefiros, que zelavam com 

armas e jagunços as portefiras de suas terras, onde man-

davam e desmandavam, sem o contradfitórfio. Se na sua 

fazenda exercfia fimpunemente o mandonfismo local, re-

sfistfindo às fingerêncfias do Estado, acostumados apenas a 

uma partficfipação tímfida nas câmaras munficfipafis, agora, 

longe de suas terras, haverfia o confronto de argumentos 

e barganhas com outros “grandes”, durante dofis meses 

segufidos na Capfital da Províncfia, quando o representan-

te ascenderfia a um novo status e responsabfilfidade, além 

de convfiver com homens qualfifcados, que já frequenta-

vam o Parlamento nacfional, na Corte do Rfio de Janefiro. 

E aqufi reproduzfiu-se a cfidadanfia qualfifcada para a escolha 

dos membros do novo Parlamento local, que, por ser de 

18 Escrfitor húngaro, Prêmfio Nobel de 1981. Ver: CANETTI, E. Massa e poder. São 
Paulo: Companhfia das Letras, 1995.
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“notávefis”, era de poucos. Daí um mesmo polítfico ocu-

par várfios cargos sfimultaneamente. Vamos perceber, por 

fisso mesmo, uma hfierarqufia pela qual apenas uns poucos 

podfiam fazer parte do seleto grupo dos “melhores”. Se o 

processo elefitoral já finstfituía dfiferencfiações censfitárfias en-

tre votante e elefitor, acrescentaríamos a dfiferencfiação qua-

lfifcada da filustração para ocupação dos cargos eletfivos. Se 

o analfabeto podfia partficfipar do jogo polítfico com seu voto 

(afnal mufitos fazendefiros e “trabalhadores mecânficos”19 

tfinham recursos para ser votantes), estavam fimpedfidos e 

se sentfiam constrangfidos ao plefitear cargos. Apenas os 

“melhores”, aqueles que detfinham formação qualfifca-

da, serfiam os escolhfidos. Com fisso, restrfingfia-se o espaço 

públfico da polítfica a uma mfinorfia da mfinorfia, exclufindo, 

delfiberadamente, amplas parcelas da população do jogo 

polítfico. Ao contrárfio do que ocorrfia na Amérfica hfispâ-

nfica, onde “o fato de pressupor uma seleção automátfica 

dos “melhores” em geral não deu certo, e também não 

funcfionou a delfiberação racfional dos sfistemas de repre-

sentação findfireta”.20 Lá, não vfingou o sufrágfio qualfifcado 

de cfima para bafixo em sfistemas de unanfimfidade fundados 

sob a “representação finvertfida” que vfimos acontecer aqufi 

quando da vfitórfia do regressfismo e da volta do monarca 

como o grande medfiador dos conffitos das elfites.

Nos anos da Regêncfia (1831-1840), o quadro se agra-

vou, com as notícfias das revoltas populares, de norte a 

sul do País.21 O medo levarfia a várfias gufinadas de posfi-

ções polítficas, sendo a mafis famosa a de Bernardo Perefira 

de Vasconcelos, que, de ex-lfiberal, atuarfia numa estraté-

19 Comercfiantes, mestres de obra, alfafiates, sapatefiros, entre outros.

20 Ver: Sábato, H., op. cfit., p. 10.

21 Segundo José Murfilo de Carvalho, essas manfifestações de “povo e tropa” (Ca-
banagem, Sabfinada, Farroupfilha, Balafiada) são os prfimefiros findficatfivos de uma 
“cfidadanfia em negatfivo”. Ver: CARVALHO, J. M. de. Cfidadanfia no Brasfil: o longo 
camfinho. 3. ed. Rfio de Janefiro: Cfivfilfização Brasfilefira, 2002.
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gfia de regresso aos fundamentos da ordem, dfiante da 

“anarqufia” nas províncfias dfistantes, que ameaçavam 

suas proprfiedades tão cufidadosamente preservadas, de 

terra e de escravos, heranças desde os tempos da colô-

nfia. Os proprfietárfios temfiam a revolta de seus escravos, 

e, ao mesmo tempo, sentfiam a necessfidade de mafis mão 

de obra, naquele momento econômfico finficfial da expan-

são cafeefira. Como garantfir o avanço do café e fugfir da 

pressão finglesa pelo fm do tráfco negrefiro? Afinda não 

podemos falar do movfimento abolficfionfista nos anos 30, 

mas sabemos que a Inglaterra, parcefira comercfial prfincfi-

pal do Brasfil findependente, exfigfia o fm do tráfco negrefi-

ro, já que ela estava fora daquele negócfio havfia algum 

tempo. Em 1831, Fefijó fez aprovar, na Assemblefia Geral, 

uma lefi que “declarava lfivres todos os escravos que en-

trassem no Brasfil a partfir da data de sua promulgação”, 

mas a finficfiatfiva tornou-se finócua ou letra morta, uma 

“lefi para finglês ver”. Vfista como uma terrível fingerên-

cfia externa pela elfite proprfietárfia local, já que a “Áfrfica 

cfivfilfiza o Brasfil22”, essa lefi não poderfia nem deverfia ser 

cumprfida. O gesto de fignorar a Lefi de 7 de novembro 

de 1831 teve várfias fimplficações. O descumprfimento re-

corrente da norma alfivfiava os escravocratas e finstfituía o 

péssfimo exemplo, para as gerações futuras, de lefis que 

“pegam” e outras que “não pegam”, naturalfizando algo 

que é polítfico e cultural.

Entre parênteses, podemos afrmar que nossas elfites sfim-

plesmente não consegufiam enxergar os escravos como 

gente, como fintegrantes do processo de construção da 

Nação. Eles não eram parte da nacfionalfidade e não detfi-

nham nem mesmo a cfidadanfia cfivfil, posto que não eram 

22 Expressão usada por Bernardo Perefira de Vasconcelos, em dfiscurso no Parlamento 
em 1840, conforme: LIMA, Olfivefira. O fimpérfio brasfilefiro (1821-1889). 2. ed. Belo 
Horfizonte: Itatfiafia; São Paulo: Edusp, 1989, p. 106. 
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“pessoas”, mas “cofisas”, “semoventes”. Contradfitorfia-

mente, acredfitava-se que os escravos possuíam alma e que 

poderfiam ser salvos da “barbárfie” ao serem batfizados. Era 

dever dos senhores escravfistas garantfir que eles fossem 

evangelfizados e segufissem os rfituafis do catolficfismo, como 

o batfismo, o casamento, o enterro, e prfincfipalmente, a 

guarda dos domfingos de descanso. Por outro lado, no 

códfigo penal, os escravos eram reconhecfidos como pes-

soas de vontade, sujefitas a castfigos, que fiam do açofite à 

pena de morte, caso houvesse agressão aos proprfietárfios 

e a suas famílfias. O curfioso é que o Estado transferfia aos 

donos de escravos sua função de fimplementar o castfigo, 

numa transferêncfia de poder do públfico para o prfivado.

7. O TEMPO SAQUAREMA23

Não vamos detalhar o Golpe da Mafiorfidade (1840)24, que 

refintroduzfiu a fgura emblemátfica do “corpo místfico” do 

refi no cenárfio nacfional, nem os atos de centralfização que 

se segufiram na vfitórfia do regressfismo (Lefi de Interpreta-

ção do Ato Adficfional, Restauração do Conselho de Esta-

do e a Reforma do Códfigo Crfimfinal). Importa destacar o 

recuo conservador, com o fm da escolha do jufiz de paz, 

que despojava o magfistrado elefito localmente de suas 

funções de poder de polícfia, substfitufindo-o pela fgura do 

delegado nomeado exclusfivamente pelo governo central, 

que passou a deter poderes jurídficos, finstfitufindo a manu-

tenção de uma ordem, ao mesmo tempo que se dfifundfia 

23 Na expressão de Ilmar de Mattos, em: MATTOS, I. R. de. O tempo saquarema: a 
formação do estado fimperfial. São Paulo: Hucfitec, 1987. 

24 Conspfiração atrfibufida aos membros do Partfido Lfiberal que agfitaram a população a 
pressfionar o Senado a declarar o jovem Pedro II mafior de fidade antes mesmo de ele 
completar 14 anos de fidade. Pela Constfitufição de 1824, a mafiorfidade só se darfia 
em dezembro de 1843. 



NE
PE
L

32

uma fidefia de cfivfilfização.25 Há uma abrupta perda das prer-

rogatfivas das assemblefias provfincfiafis, destfituídas do poder 

de decretar a suspensão ou demfissão de magfistrados, de 

admfinfistrar a polícfia, o que serfia complementado pela su-

pressão da responsabfilfidade de alterar a natureza e as atrfi-

bufições dos empregos munficfipafis e provfincfiafis, quando 

estabelecfidos por lefis gerafis. Em suma, saía da alçada das 

assemblefias provfincfiafis a organfização do Judficfiárfio.

As “elefições do cacete”, em 1840, e a suspensão do Par-

lamento lfiberal, saído das urnas pelo jovem fimperador D. 

Pedro II, que não tfitubeava em usar seu Poder Moderador, 

deram o combustível sufcfiente para os embates com ca-

racterístficas de guerra cfivfil que ocorreram nas províncfias 

de Mfinas Gerafis e São Paulo, em 1842, e em Pernam-

buco, em 1848. Houve uma nítfida derrota do projeto 

descentralfizador e uma queda acentuada de partficfipação 

polítfica dos avanços lfiberafis, saídos do período regencfial. 

Um regressfismo que prfiorfizou a ordem em detrfimento da 

partficfipação, estfigmatfizada a partfir de então como uma 

anarqufia ameaçadora.

 Assfim, de 1844 a 1868, assfistfimos à constfitufição do cha-

mado “Tempo Saquarema”, que demarcou a fórmula da 

“Concfilfiação” na constfitufição da classe dfirfigente e na 

construção da Nação. Em 1844, a anfistfia aos revoltosos lfi-

berafis mfinefiros e paulfistas selou a justfifcatfiva da exclusão 

baseada na ordem, que levou o Brasfil a ser o últfimo país 

a abolfir a escravfidão no mundo ocfidental. Era um tempo 

novo, em que as lutas polítficas que se travaram se deram 

no bojo do processo das transformações que ocorrfiam 

 nacfional e mundfialmente. A pressão brfitânfica pelo fm do 

tráfco negrefiro, em 1850, enfm se consolfidou e apressou 

a aprovação da Lefi de Terras, em que a proprfiedade era 

25 MATTOS, I. R., op. cfit., p. 92. 
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regularfizada e fechada ao fimfigrante que chegasse. A pos-

sfibfilfidade de se crfiar uma nova classe agrícola fofi fimpedfi-

da e os estrangefiros que chegavam contfinuavam longe 

da cfidadanfia. O quadro se completou com a supressão 

do caráter eletfivo para a ofcfialfidade da Guarda Nacfional, 

que passou a ser escolhfida pelo governo central, na Cor-

te, e selecfionada em círculos mafis restrfitos.

O capfitalfismo, sfistema econômfico no qual o Brasfil se fin-

serfia como fornecedor de produtos prfimárfios, passou, 

em meados do século XIX, de sua fase concorrencfial 

para a monopolfista, em que o capfital, transformado em 

mercadorfia, deverfia ser reproduzfido fora das frontefiras 

nacfionafis orfigfinárfias. Fofi assfim que o governo fimperfial 

consegufiu empréstfimos para serem alocados na expan-

são cafeefira, que adqufirfia, então, um novo sentfido e uma 

nova forma: a de um complexo. O avanço do café para o 

oeste paulfista e a Zona da Mata mfinefira levou consfigo as 

transformações no campo, cuja produção para exporta-

ção passou a ser medfiada pelo capfital externo, nos mefios 

de transportes, com a construção de ferrovfias, e nas cfida-

des, que ganharam um sentfido mercantfil e de prestação 

de servfiços.

Nos centros urbanos, o corpo socfial se estendeu, dfinamfi-

zou-se e ganhou novos segmentos médfios, que se ocupa-

vam de um trabalho não manual, lfivre e assalarfiado, ao 

lado de uma massa de escravos que se deslocou para as 

regfiões agrícolas lucratfivas. Num esforço últfimo, os escra-

vos doméstficos e de aluguel que vfivfiam nas cfidades foram 

deslocados para os campos de café, forçando os melhora-

mentos materfiafis urbanos, tafis como saneamento básfico, 

recolhfimento de lfixo, servfiços de água etc., que substfituí-

ram aquela força de trabalho. A polítfica que os dfirfigentes 

fimperfiafis passaram a levar a efefito não se lfimfitou à fefição 

vfisível da polítfica de urbanfização, crfiando o palco sobre o 
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qual novos personagens firfiam atuar. A cfidade, até então 

mero posto de arrecadação fscal ou porto, transformou-

-se num mercado. A ação dfissolvente do capfital, mercan-

tfilfizando relações socfiafis, organficamente hfierarqufizadas, 

se finstalou nas cfidades pela ação da próprfia Coroa, que, 

ao objetfivar a preservação e a expansão, em novos mol-

des, dos monopólfios ou prfivfilégfios que caracterfizavam a 

classe senhorfial, buscavam dfifundfir uma cfivfilfização.26 

A cfidade passou a ser um mercado, não apenas de bens, 

mas também de servfiços. Surgfia e crescfia, assfim, no cená-

rfio urbano fimperfial, o trabalhador fintelectual assalarfiado. 

A finserção socfial desse novo segmento médfio numa so-

cfiedade escravfista fofi essencfialmente contradfitórfia. Para o 

fimagfinárfio da socfiedade escravfista, o trabalho sempre fofi 

desqualfifcado, por ser finerente ao refino da necessfidade, o 

que é fimperatfivo superar para se atfingfir a esfera do polítfi-

co, dos finteresses gerafis. Para esse novo segmento socfial, 

contudo, típficos findfivíduos de uma socfiedade de mercado, 

a condfição de legfitfimação de seu próprfio lugar socfial era 

a dfistfinção, com base no crfitérfio de competêncfia, entre 

o trabalho fintelectual e o trabalho manual, possível ape-

nas em um contexto de valorfização do trabalho como um 

todo, que a exfistêncfia mesma da escravfidão fimpedfia. En-

tão, na segunda metade do século XIX, assfistfimos ao sur-

gfimento da luta abolficfionfista, da crescente amplfiação dos 

jornafis, da propaganda republficana, finstfitufindo uma nova 

opfinfião públfica. A cfidadanfia se dfistendeu, mas a contra-

pelo, para aquela nova classe socfial, até então alfijada do 

jogo polítfico. Paralelamente, assfistfimos a breves espasmos 

de revoltas populares pelo País, atfitudes de uma “cfidada-

nfia em negatfivo” (na expressão do hfistorfiador José Murfilo 

de Carvalho27), prfincfipalmente em Pernambuco, Alagoas 

26 MATTOS, I. R., op. cfit, p. 92.

27 CARVALHO, J. M. de. op. cfit., p. 64.
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e Rfio Grande do Norte, contra as medfidas anuncfiadas 

no gabfinete do Vfisconde do Rfio Branco: a fintrodução do 

novo sfistema decfimal de pesos e medfidas (daí o nome 

que ganhou, de “quebra-qufilos”), a prfisão de alguns bfis-

pos renfitentes (finícfio da chamada “questão relfigfiosa”) e a 

nova lefi de recrutamento para o exércfito.

No período fnal do chamado “tempo saquarema”, nos 

anos 70 e 80 do século XIX, tfivemos nos debates parla-

mentares três temas que finfuíram na construção da cfi-

dadanfia formal no Brasfil: a fraude elefitoral, o dfirefito das 

mfinorfias e as chamadas fincompatfibfilfidades, ou seja, a 

profibfição de que determfinados funcfionárfios públficos fos-

sem candfidatos, como os magfistrados e outros agentes 

da admfinfistração. 

A fraude elefitoral defnfitfivamente não era um fenômeno 

exclusfivamente brasfilefiro: atfingfiu a todas as experfiêncfias 

elefitorafis nas Amérficas. O domínfio das lfistas elefitorafis que 

serfiam envfiadas e valfidadas na Assemblefia Geral davam o 

controle absoluto da facção findficada pelo chefe de gabfi-

nete do fimperador. Nascfia aí a elefição vficfiada e controlada 

pelo poder central, num sfistema no qual a unanfimfidade dos 

votos do grupo domfinante defnfia o papel lfiberal ou conser-

vador do Parlamento. A estratégfia fimpedfia a presença de 

mfinorfias oposficfionfistas. A reforma da Lefi dos Círculos, de 

1855, adotava o voto dfistrfital nas províncfias, além de res-

trfingfir o dfirefito de elegfibfilfidade de detentores de cargo pú-

blfico, tentatfivas fracassadas e alteradas por duas novas lefis: 

a Lefi do Terço, de 1875, que fintroduzfiu o título de elefitor e 

a volta ao dfistrfito provfincfial, e a Lefi Sarafiva, de 1881, esta 

sfim, que modfifcou os prfincípfios da cfidadanfia, ao substfitufir 

as elefições em duas fases pela elefição dfireta (aumentando 

a fafixa de renda exfigfida ao elefitor), elfimfinando a fgura do 

votante, fintroduzfindo a exfigêncfia de alfabetfização e a acefi-

tação de não católficos como elefitores e candfidatos. 
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A exclusão do analfabeto fofi uma novfidade que contra-

rfiou uma tendêncfia hfistórfica que vfinha das Ordenações 

Ffilfipfinas, desde 1603. A dfiscrfimfinação se dava pela posfi-

ção socfial (somente nobres e não mecânficos), pela relfigfião 

(somente católficos) ou pela naturalfidade (exclusão de es-

trangefiros). Saber ler e escrever nunca havfia sfido essen-

cfial para a qualfifcação do votante. A elfite brasfilefira, mafis 

uma vez, dava mostras de que estava comprometfida com 

o governo representatfivo qualfifcado e esforçava-se por 

normatfizá-lo, sem se preocupar com a ebulfição do emer-

gente caldefirão de mudanças socfiafis que se anuncfiavam. 

8. FIM DA MONARQUIA

O Impérfio envelhecfia, como o corpo do monarca, que, 

de longas barbas brancas, se mostrava cada dfia mafis de-

sfinteressado da polítfica doméstfica, pofis não havfia herdefi-

ros homens na dfinastfia Bragança. “Um bando de fidefias 

novas”28 varrfia o País, onde o novo, o cfientífco, o finstfi-

tufinte, entrarfiam em cena através dos atfivfistas da pro-

paganda republficana, que pregavam o sufrágfio unfiversal, 

o fm do Senado Vfitalícfio e da dualfidade de Câmaras. 

Republficanos e ex-lfiberafis buscavam uma representação 

polítfica mafis autêntfica, ou mesmo o seu fm, através de 

uma dfitadura posfitfivfista e tecnocrátfica. Dfiversas opfinfiões 

pfipocavam pela fimprensa, mas quase todos concordavam 

num ponto: era precfiso manter a exclusão do analfabeto, 

a quem fimputavam a causa de todas as mazelas elefitorafis. 

Os responsávefis pela proposta não vfiam contradfição na 

busca do sufrágfio unfiversal com a exclusão dos que não 

28 Na expressão de: ROMERO, S. Explficações findfispensávefis. Prefácfio. In: Barreto, T. 
Várfios escrfitos. Aracaju: Ed. do Estado de Sergfipe, Rfio de Janefiro: Empreza Graphfi-
ca Ed. de Paulo Pongettfi, 1926, p. XXIII e XXIV.
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sabfiam ler e escrever, pofis acredfitavam que a alfabetfiza-

ção serfia uma condfição realfizável, que dependfia unfica-

mente da vontade dos findfivíduos – afinda que a realfidade 

do País, à época, sobejamente atestasse o contrárfio.

A hfistorfiografa tradficfional é unânfime em apontar a cha-

mada questão mfilfitar, que se desdobrou ao longo das 

últfimas décadas do Impérfio, como a razão fimedfiata da 

Repúblfica. No entanto, é precfiso tratá-la de forma ade-

quada, não como causa fimedfiata, mero acfidente superf-

cfial, e sfim como decorrente de dfiversa ordem, negadora 

do patrfiarcalfismo fundado no escravo, no latfifúndfio, na 

monocultura. A socfiedade, já dfiversfifcada, começava a 

ter outra fsfionomfia econômfica. A questão mfilfitar deve 

ser vfista como resultante de uma das prfincfipafis contradfi-

ções no nível polítfico, finerentes à crfise da estrutura admfi-

nfistratfiva do Estado Imperfial. O exércfito fimperfial brasfilefiro 

fofi forçado a assumfir, ao longo das campanhas externas, 

prfincfipalmente na Guerra do Paraguafi, característficas de 

uma nova organfização, abrfindo-se à generalfidade da po-

pulação e organfizando-se hfierarquficamente, com base no 

crfitérfio de competêncfia – e não mafis do apadrfinhamen-

to polítfico –, processo de organfização fimpessoal e racfio-

nal que se fintensfifcou no decorrer do conffito. Assfim, o 

exércfito tornou-se a prfimefira finstfitufição com presença em 

todo o terrfitórfio nacfional a estfimular crfitérfios de ascensão 

funcfional pelo mérfito, dfiferentemente da Guarda Nacfio-

nal, organfização tfipficamente arfistocrátfica. Essa estrutura, 

alfiada ao fato de os mfilfitares serem homens lfivres, que 

vfivfiam de seu soldo, fez nascer a necessfidade de se legfi-

tfimar o trabalho, menosprezado nas socfiedades escravfis-

tas, e de se defender fintransfigentemente a corporação e 

sua organfização finterna, gerando um “esprfit de corps” 

sem precedentes. Esses mesmos fatores tornaram o exér-

cfito um terreno propícfio à propagação das novas fidefias 
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secularfizadoras, abertas à pregação posfitfivfista heterodo-

xa revolucfionárfia de Benjamfim Constant, Serzedello Cor-

rea e outros. Gestava-se a fgura do “soldado-cfidadão”, 

que firfia desempenhar papel protagonfista em epfisódfios 

mafis à frente.

9. UMA REPÚBLICA A SE CONSOLIDAR

O exércfito fez a Repúblfica em 1889. Ffinalmente estava 

consolfidada a figualdade formal de todos perante a lefi. 

No entanto, apesar da vfitórfia sobre o prfincípfio elfitfista e 

arbfitrárfio da monarqufia, os republficanos hfistórficos fo-

ram obrfigados a se submeter a uma realfidade bem dfi-

ferente de seu projeto orfigfinal. A Repúblfica olfigárqufica 

que nascfia demandava um novo conjunto de lefis, tanto 

em nível nacfional quanto estadual, algo finédfito até en-

tão. Apesar da novfidade, a Constfitufinte Mfinefira de 1891 

tfinha a marca da contfinufidade e estava longe de um 

consenso sobre a forma de representação que deverfia 

vfigorar. Dfivfidfiu-se o plenárfio do Congresso Constfitufinte 

mfinefiro entre os que defendfiam a sobrevfivêncfia de uma 

representação qualfifcada, herdefira da monarqufia, e os 

que pugnavam por um prfincípfio no qual o peso do voto 

serfia figual para todos.

10. CONGRESSO CONSTITUINTE  

MINEIRO DE 1891

No debate constfitufinte, os “hfistórficos” defendfiam o unfi-

cameralfismo, em contraponto aos “adesfistas”, que deseja-

vam crfiar em Mfinas a dualfidade da Câmara Alta (o Senado) 

e da Câmara Bafixa (Câmara dos Deputados). Os prfimefiros, 
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defensores do unficameralfismo, representantes de finteres-

ses das camadas médfias em ascensão, contfinuavam a de-

fesa de um projeto de Repúblfica como marco finficfial de um 

tempo novo, o que fimplficava também luta por um novo 

tfipo de representação polítfica, oposto ao vfigente no Impé-

rfio do Brasfil. Os “adesfistas”, egressos dos Partfidos Lfiberal e 

Conservador, desqualfifcaram o dfiscurso republficano con-

sfiderado sonho teórfico, fruto da fimaturfidade e da finexperfi-

êncfia. Pregavam que o Legfislatfivo de Mfinas necessfitava da 

exfistêncfia de uma câmara moderadora, portadora da razão 

– o Senado – que deverfia conter os fimpulsos apafixonados 

da Câmara dos Deputados, que, por estar mafis perto do 

elefitor, representava menos os reafis finteresses do Estado. 

Do entrechoque desses dfistfintos finteresses, defendfidos por 

seus porta-vozes, nascerfia a verdadefira vontade do Estado. 

Redefnfiam, assfim, o próprfio papel do representante, que 

deverfia ser não aquele que pensava por seu representado, 

mas tão somente o defensor dos finteresses específcos de 

seus representados, um porta-voz estrfitamente vfinculado 

ao querer de seus elefitores.

Venceu a dualfidade de câmaras. Reafrmou-se a concep-

ção qualfitatfiva e hfierarqufizada da representação polítfica, 

segundo a qual, do elefitor mergulhado em seus finteresses 

subjetfivos fimedfiatos, ascenderfia progressfivamente à Câ-

mara (prfimefiro e mafis bafixo degrau no processo de apura-

ção da verdade polítfica). Em segufida, ao Senado (Câmara 

Alta e fisenta de pafixões momentâneas), até fnalmente à 

Presfidêncfia do Estado, que, à semelhança do fimperador, 

(de “saudosa lembrança”, para alguns) encarnava a fins-

tâncfia máxfima da razão.

A representação polítfica deverfia contfinuar, portanto, as-

sentada na qualfidade dos representantes, uma vez que 

esta contfinuarfia a prescfindfir de mafior latfitude socfial. 

Seu fundamento só poderfia ser buscado na defnfição da 
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 polítfica como a arte e o prfivfilégfio de poucos “notávefis”. 

O concefito arfistocrátfico sutfil de representação polítfica, 

ancorado na herança fimperfial, se vfiabfilfizarfia não mafis 

com base em crfitérfios censfitárfios de cfidadanfia polítfica, 

mas, prfincfipalmente, no controle do processo elefitoral e 

da organfização partfidárfia. 

Os crfitérfios de cfidadanfia e de elegfibfilfidade, como veremos, 

sofrerfiam modfifcações no período constfitufinte. Se, no 

anteprojeto envfiado pelo governo provfisórfio, estava esta-

belecfido o voto censfitárfio e a tfitulação para candfidato ao 

Senado, ao fnal, no texto da Constfitufição, defnfiam-se as 

condfições de elegfibfilfidade para o Congresso mfinefiro: estar 

na posse dos dfirefitos polítficos, fisto é, ser alfabetfizado; não 

ser mendfigo, praça ou relfigfioso; ter 35 anos para o Sena-

do, 21 para a Câmara; ter o tempo de domficílfio e resfidên-

cfia exfigfidos na Constfitufição (3 anos para a Câmara, 6 para 

o Senado); e, fnalmente, ter a qualfidade de cfidadão bra-

sfilefiro nos termos da Constfitufição de 1891 (2 anos de cfi-

dadanfia brasfilefira para a Câmara e 4 anos para o Senado).

A exfigêncfia da cfidadanfia demonstra toda a preocupação 

que o Governo Provfisórfio estava tendo com a questão 

da fimfigração. A grande massa humana que desembar-

cava nos portos do Rfio de Janefiro e Santos, vfindo subs-

tfitufir o trabalho desqualfifcado de ex-escravos na lavoura 

 cafeefira, forçava o Estado a regulamentar melhor sua sfi-

tuação no País. Nesse sentfido, dar cfidadanfia brasfilefira a 

todos os estrangefiros que se achavam no Brasfil aos 15 de 

novembro de 1889 e não tfivessem declarado expressa-

mente o ânfimo de conservar sua nacfionalfidade de orfigem 

sfignfifcava mufito mafis dar prfiorfidade ao seu enquadra-

mento à legfislação penal brasfilefira do que conceder uma 

cfidadanfia polítfica plena. Prova dfisso é que, na Constfitufi-

ção Mfinefira, o artfigo que regulamentava o dfirefito de voto 

estabeleceu que os estrangefiros que tfivessem mafis de 
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dofis anos de resfidêncfia em um munficípfio só poderfiam ser 

alfistados como elefitores, em qualfifcação especfial, para as 

elefições munficfipafis. Mesmo para essas elefições, exfigfia-

-se deles, além de saberem ler e escrever em português 

e terem mafis de 21 anos, que fossem contrfibufintes. Seus 

dfirefitos à cfidadanfia polítfica serfiam, portanto, restrfitos à 

elefição munficfipal e a uma qualfifcação censfitárfia prévfia.

Os conffitos vfiolentos do finícfio do novo regfime lfiberal repu-

blficano estabelecfido pela Constfitufição de 1891 – Revolta da 

Armada, no Rfio (1893); Revolta Federalfista, no Sul (1893); 

Canudos, na Bahfia (1896); estendendo-se até a Revolta da 

Vacfina (1904) e da Chfibata (1910), no Rfio de Janefiro – de-

monstraram que a Repúblfica manteve a separação entre o 

Estado e a Igreja Católfica, além de uma certa hegemonfia 

mfilfitar, mas afinda longe de ser uma unanfimfidade. Assfim, 

percebemos que as elfites agrárfias se artficularam num novo 

e efcfiente arranjo excludente junto à Presfidêncfia da Repú-

blfica. No topo da pfirâmfide, o presfidente estabeleceu um 

pacto com as presfidêncfias de Estado (governadores); e, logo 

abafixo, os governadores combfinaram com os “coronéfis” o 

controle absoluto dos partficfipantes da polítfica munficfipal e 

a finclusão do nome dos seus candfidatos na lfista do partfido 

únfico regfionalfizado, o Partfido Republficano Mfinefiro (PRM). 

O sfistema prevfia afinda, caso houvesse falhas nas elefições a 

“bfico de pena”29, somente a valfidação do dfiploma dos can-

dfidatos escolhfidos pela Comfissão de Verfifcação de Poderes 

da Câmara dos Deputados, no Rfio de Janefiro.

A nova força socfial das camadas médfias urbanas se sentfia 

à margem do processo polítfico republficano, sem poder fin-

fufir nos resultados elefitorafis. Reproduzfia-se, afinda,  mesmo 

com o sufrágfio unfiversal masculfino, uma  sofstficação 

29 Elefições a “bfico de pena” porque os mesárfios é que escolhfiam os elefitos, ates-
tando o resultado das elefições medfiante a elaboração de atas fraudulentas. As 
elefições eram abertas e não exfistfia voto secreto.
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mafior no controle do partfido únfico estadualfizado (“Fora 

do PRM não há salvação”, na expressão dos polítficos mfi-

nefiros), no controle das lfistas elefitorafis e da dfiplomação 

dos elefitos. A cfidadanfia defnhava, estrangulavam-se os 

novos segmentos socfiafis, entre os quafis o movfimento 

operárfio e a bafixa ofcfialfidade mfilfitar, que não só des-

confava das finstfitufições polítficas, mas, também, como 

“soldados-cfidadãos”, sentfia uma ojerfiza ao bacharelfismo 

que vficejava e tratou de se organfizar em novas formas 

de luta polítfica, a contrapelo da lfiberal-democracfia finstfi-

tuída. Insatfisfefitos, os tenentes passaram a refivfindficar as 

mudanças no modelo, com armas na mão. Exfigfiam “re-

publficanfizar” a Repúblfica, garantfir a amplfiação da partfi-

cfipação polítfica e a finclusão de novos segmentos socfiafis 

no processo polítfico. 

Fofi na finsfistêncfia do modelo formal da lfiberal-democracfia, 

que não consegufia dar respostas convfincentes às novas 

atfitudes de cfidadanfia no finícfio do século XX, quando se 

escancaram as várfias formas de clfientelfismo e de nepotfis-

mo, e o “famfilfismo” contfinuava detendo o controle dos 

cargos públficos, que assfistfimos à ruína da “polítfica dos go-

vernadores”. A crfise dos anos 20 demarcarfia o refinícfio da 

presença dos mfilfitares na polítfica no Brasfil, agora a bafixa 

ofcfialfidade. Os tenentes trazfiam o dfiscurso do combate ao 

nepotfismo, ao servfilfismo contumaz das elfites, absorvendo 

a descrença popular nos benefícfios do novo regfime adota-

do, a decadêncfia moral e a desordem admfinfistratfiva, com 

perturbações econômficas. Por serem de bafixa patente, se 

sentfiam representantes dos setores médfios urbanos, uma 

legfitfimfidade sem votos, mas que traduzfia o sentfimento de 

responsabfilfidade pela socfiedade, como representantes de 

dfifusos finteresses gerafis da nacfionalfidade. Lutavam “com 

dfignfidade e honra” – como guardfiães das finstfitufições repu-

blficanas, ofendfidas pelos polítficos – contra o bacharelfismo, 
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que finsfistfia com uma polítfica econômfica de “socfialfização 

das perdas e prfivatfização dos lucros”. Questfionavam as 

fraudes dos currafis elefitorafis, a falêncfia da lfiberal-demo-

cracfia, e exfigfiam um governo forte, de acordo com o espí-

rfito da época (quando se assfistfia à ascensão do movfimen-

to bolchevfique e da dfitadura do proletarfiado, na Rússfia, e 

do fascfismo na Europa). O movfimento tenentfista trouxe à 

tona formas novas de partficfipação corporatfiva, estefio de 

um governo forte e centralfizado, valorfização da técnfica 

em detrfimento da polítfica, de apofio à findústrfia em oposfi-

ção aos finteresses agrárfios. Os mfilfitares querfiam ser vfistos 

como os únficos capazes de romper com o arcafico jogo 

polítfico das olfigarqufias de uma repúblfica envelhecfida. O 

cenárfio estava armado para se tentar um golpe de Estado. 

E, aprovefitando um racha no corpo das elfites, nas elefições 

nacfionafis de 1930, promoveram o movfimento que, pos-

terfiormente, fcou conhecfido como “Revolução de 30”. 

O Brasfil que surgfiu era de outra natureza, e a cfidadanfia, 

agora fintefiramente atrelada ao trabalhador urbano, se sfi-

tuarfia no campo dos dfirefitos trabalhfistas. 

11. CONCLUSÃO

É finteressante observarmos, na hfistórfia do Brasfil: a) a per-

sfistêncfia de um “sentfimento arfistocrátfico” em mefio à fins-

tfitufição de um “Estado de Dfirefito” (desde a Prfimefira Re-

públfica, há a coexfistêncfia de duas vfisões de mundo – uma 

mafis hfierarqufizada e afetfiva versus outra mafis figualfitárfia 

e contratual –, o que resultarfia num caldo cultural que, à 

semelhança de um lfimo, uma pfiscfina com lodo, demarca-

rfia sua resfistêncfia às mudanças); e b) a permanêncfia de 

esquemas de sustentação, por mufito tempo mafis, de uma 

ordem excludente.
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Há um sentfido, um fuxo, uma ordem nas artficulações 

das elfites (econômficas, polítficas e culturafis). Elas sou-

beram (e afinda sabem) escovar, podar e anular as pou-

cas pretensões dos novos partficfipantes no jogo polítfico, 

revelando que as parcas conqufistas da cfidadanfia são 

fefitas a contrapelo. Dfifícefis, complficadas, não são con-

sfideradas conqufistas, nem fidentfifcávefis com as classes 

populares. A ruptura polítfica trazfida pela Revolução de 

30 finsere o País num novo patamar. Mafis uma vez, no 

entanto, a ausêncfia de uma ruptura econômfica, de sfig-

nfifcatfivas mudanças nas proprfiedades fundfiárfias, fimpe-

dfirfia reformas estruturafis, promovendo-se, apenas, rear-

ranjos entre o novo governo, a antfiga olfigarqufia rural, 

os novos tecnocratas e a fincfipfiente burguesfia findustrfial. 

Esses rearranjos eram sufcfientes apenas para expandfir 

a cfidadanfia e alguns dfirefitos que serfiam fimplantados: 

o voto das mulheres e as lefis trabalhfistas dos setores 

urbanos, fefitos, porém, pelo vfiés da tutela e do pele-

gufismo, ou seja, com o controle dos movfimentos socfiafis 

pelos sfindficatos ofcfiafis. As amplfiações da cfidadanfia se 

deram, somente, como um refexo do espelho do pas-

sado, como dádfivas de um “pafi  severo mas zeloso”, de 

um “pafi dos pobres”. Restaurou-se, assfim, a fgura do 

monarca, na pele do dfitador Getúlfio Vargas, mascaran-

do-se as conqufistas reafis, realfizadas de bafixo para cfima, 

mfinfimfizando-se o papel dos cfidadãos, com a exaltação 

de um Estado todo-poderoso, acfima da socfiedade cfivfil e 

do mercado econômfico.
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1. AVANÇOS E RETROCESSOS DOS  

DIREITOS POLÍTICOS, CIVIS E SOCIAIS

Em 3 de outubro de 1930, o presfidente do Brasfil, 

 Washfington Luís, fofi deposto por um movfimento armado 

dfirfigfido por cfivfis e mfilfitares de três estados da federação: 

Mfinas Gerafis, Rfio Grande do Sul e Paraíba. Termfinava, as-

sfim, a Prfimefira Repúblfica. Um mês depofis, Getúlfio Vargas 

tornou-se presfidente, cargo que exercerfia por 15 anos. 

No tocante aos dfirefitos polítficos, esses anos foram marca-

dos, finficfialmente, por um avanço e, depofis, por um vfio-

lento retrocesso. Em 1932, fofi adotado um novo Códfigo 

Elefitoral, fofi fintroduzfido o voto secreto, crfiada uma Jus-

tfiça Elefitoral, e o dfirefito de voto fofi estendfido às mulhe-

res (CANEDO, 2003, p. 536). Tudo fisso representou um 

avanço notável em relação à Prfimefira Repúblfica, período 

marcado pelas fraudes elefitorafis generalfizadas, pelo voto 

de cabresto e pela exclusão das mulheres do processo 

elefitoral. Nesse mesmo ano, foram convocadas elefições 

para a Assemblefia Constfitufinte.

Após meses de debates, a Constfitufinte promulgou a 

Constfitufição, em 14 de julho de 1934. Um título fine-

xfistente nas constfitufições anterfiores tratava da ordem 

econômfica e socfial, e tfinha fintenções nacfionalfistas, pre-

vendo a nacfionalfização progressfiva das mfinas, jazfidas mfi-

nerafis e quedas d́água. Os dfisposfitfivos de caráter socfial 
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 asseguravam a pluralfidade e a autonomfia dos sfindficatos, 

dfispondo também sobre a legfislação trabalhfista, que de-

verfia prever salárfio mínfimo, regulamentação do trabalho 

das mulheres e dos menores, descanso semanal, férfias re-

muneradas, findenfização na despedfida sem justa causa. 

Do ponto de vfista das garantfias cfivfis, a Constfitufição era 

bastante lfiberal.

Mas esse componente lfiberal da nova Carta teve vfida efê-

mera. Em 1935, a Lefi de Segurança Nacfional e o Estado de 

Guerra suspenderam as garantfias constfitucfionafis. Dofis anos 

depofis, o golpe do Estado Novo consolfidou um período afin-

da mafis sombrfio em relação aos dfirefitos polítficos e às lfiber-

dades cfivfis (LUCA, 2003, p. 479). Até 1945, o País vfiverfia 

sob um regfime dfitatorfial cfivfil em que as manfifestações polí-

tficas eram profibfidas, o Executfivo assumfia as funções do Le-

gfislatfivo e legfislava por decreto, a censura calava a fimpren-

sa, mafis de 10.000 presos polítficos enchfiam as prfisões e não 

havfia elefições nem casas legfislatfivas em funcfionamento. 

Nesse contexto de partficfipação polítfica restrfita e de pre-

cárfia vfigêncfia dos dfirefitos cfivfis, houve notável avanço dos 

dfirefitos socfiafis. Em toda a Repúblfica Velha, a questão 

socfial fofi tratada como caso de polícfia, a ser enfrentada 

vfia repressão. Os trabalhadores não tfinham quafisquer dfi-

refitos assegurados, e mobfilfizavam-se cada vez mafis em 

organfizações fabrfis, sfindficatos e partfidos, para melhorar 

suas condfições de vfida e trabalho, enfrentando forte re-

sfistêncfia do patronato e vfiolêncfia polficfial. O governo Var-

gas buscou justamente elfimfinar esses conffitos de classe 

por mefio da crfiação de uma estrutura corporatfivfista, que 

substfituísse as classes pela corporação. 

Idealmente, empregados e empregadores de uma mes-

ma profssão formarfiam um só grupo, cujo finteresse se-

rfia a defesa da profssão, o que favorecerfia a crfiação de 

laços de solfidarfiedade, harmonfia e colaboração. Toda 
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uma estrutura fofi crfiada para fimplementar o corporatfi-

vfismo, entendfido como estrutura trfiangular que envolvfia 

patrões, trabalhadores e o Estado: Mfinfistérfio do Traba-

lho, legfislação trabalhfista, sfistema prevfidencfiárfio, Justfiça 

do Trabalho e finúmeros órgãos de controle, fscalfização 

e finspeção. O sfindficato passou a ser vfisto como órgão 

de colaboração com o Estado, subordfinado ao Mfinfistérfio 

do Trabalho (MUNAKATA, 1981). A fideologfia polítfica que 

justfifcava esse arranjo afrmava que:

A fidentfifcação entre Estado e nação elfimfinava a necessfi-

dade de corpos fintermedfiárfios entre povo e governante. 

O futuro da democracfia brasfilefira não fimplficava mafis par-

tfidos ou assemblefias como fonte da vontade popular. Em 

substfitufição a tafis mecanfismos […] encontravam-se os 

órgãos técnficos e as corporações (GOMES,1988, p. 225). 

A cfidadanfia era apresentada, dessa forma, não como uma 

conqufista dos trabalhadores, mas como um benefícfio 

outorgado benevolamente pelo Estado getulfista. Como 

afrma Santos (1979), no clássfico Cfidadanfia e Justfiça, era 

o Estado que defnfia quem era e quem não era cfidadão 

vfia profssão, e somente eram entendfidos como cfidadãos 

aqueles cujo trabalho tfivesse sfido regulamentado por lefi. 

Era, assfim, uma cfidadanfia que o autor chama de regula-

da, um concefito de cfidadanfia

cujas raízes encontram-se não em um códfigo de valores 

polítficos, mas em um sfistema de estratfifcação ocupa-

cfional […] defnfido por norma legal […]. Tornam-se pré 

cfidadãos, assfim, todos aqueles cuja ocupação a lefi desco-

nhece (SANTOS, 1979, p. 75-76).

Como afrma Carvalho (2001), é finteressante notar que, 

enquanto os componentes cfivfil (dfirefito de fir e vfir, lfiber-

dade de expressão, finvfiolabfilfidade do lar etc.) e polítfico 
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(dfirefito de votar e ser votado, de partficfipar de um partfido 

polítfico, etc.) da cfidadanfia retrocedfiam, seu componente 

socfial, especfialmente os dfirefitos trabalhfistas (dfirefito a fé-

rfias e ao salárfio mínfimo, a regulamentação do trabalho 

femfinfino e do menor, etc.) avançava a passos largos.1

Em 1945, a dfitadura comandada por Vargas chegou ao 

fm, e teve finícfio a prfimefira fase que pode ser chamada 

de democrátfica no País. Essa época, que durarfia até 1964, 

fofi marcada pela lfiberdade de fimprensa e de organfização 

polítfica, e pela ocorrêncfia de elefições regulares no País, 

apesar das tentatfivas de golpe de Estado, que buscaram 

fimpedfir sucessfivamente a posse de Getúlfio Vargas, Jus-

celfino Kubfitschek e João Goulart. Em comparação com 

o período anterfior, houve mufitos avanços no campo dos 

dfirefitos cfivfis e polítficos, mas persfistfiram lfimfitações, como 

a restrfição ao dfirefito de greve, a filegalfidade do Partfido 

Comunfista e a profibfição de voto aos analfabetos, que, em 

1950, afinda constfituíam quase 60% da população (CAR-

VALHO, 2001, p. 127).

Foram anos de mufita tensão entre os partfidos da sfituação, 

como PSD e PTB, e o partfido de oposfição, a UDN. Nesse 

período, a UDN, eterna derrotada nas urnas, buscou fin-

cessantemente subverter as regras do jogo democrátfico. 

Mas a democracfia prevaleceu, e com ela os dfirefitos polítfi-

cos e cfivfis. Isso até 1964. 

Naquele ano, o processo de polarfização e radficalfização 

polítfica à esquerda e à dfirefita, somado ao antficomunfismo 

galopante, culmfinou em um golpe cfivfil-mfilfitar que finficfiou 

uma dfitadura que durou 21 longos anos. O presfidente 

João Goulart buscou algo fimpossível para a época: concfi-

1 O autor que popularfizou a dfivfisão da cfidadanfia em seus componentes cfivfil, polí-
tfico e socfial fofi Theodore Marshall, em seu lfivro Cfidadanfia, classe socfial e status 
 (MARSHALL,  1967).
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lfiar reformas e democracfia. Para esse propósfito, não con-

segufiu o apofio nem da esquerda, que almejava uma rup-

tura revolucfionárfia com a democracfia capfitalfista, e menos 

afinda da dfirefita (FIGUEIREDO, 1993). Para a dfirefita, que 

desde 1945 vfinha tentando elfimfinar da polítfica nacfional 

Vargas e sua herança, por mefio de sucessfivos golpes de 

Estado frustrados, qualquer reforma socfial era consfidera-

da findícfio de uma revolução comunfista. Os lfiberafis con-

servadores não consegufiam assfimfilar a entrada do povo 

na polítfica, e acredfitavam que o governo do País não po-

dfia safir do controle de suas elfites esclarecfidas. Como re-

sultado desse fimpasse, no Congresso Nacfional finstalou-se 

uma crfise de paralfisfia decfisórfia, com PTB de um lado, e 

PSD e UDN de outro (SANTOS, 1986). Nfinguém negocfia-

va, nfinguém cedfia, nfinguém votava nada. 

O rápfido aumento da partficfipação polítfica, agravado pela 

radficalfização das atfitudes do presfidente João Goulart, le-

vou a uma reação defensfiva por parte de uma elfite cfivfil-

-mfilfitar, que consfiderava o povo pura massa de manobra 

de polítficos demagogos e comunfistas. Os mfilfitares não 

agfiram sozfinhos. O macfiço apofio cfivfil fofi decfisfivo, haja 

vfista a Marcha da Famílfia com Deus pela Lfiberdade, que 

antecedeu o golpe e, nos dfias que se segufiram ao 31 de 

março, os mfilhões de pessoas que foram às ruas para ce-

lebrar o trfiunfo do movfimento mfilfitar. Havfia uma elfite cfivfil 

polítfica e econômfica, formada especfialmente por magna-

tas dos mefios de comunficação e empresárfios, apofiando e 

fnancfiando os mfilfitares.

Fofi um período sombrfio em relação aos dfirefitos cfivfis e 

polítficos, brutalmente restrfingfidos pela vfiolêncfia do regfi-

me. Embora o Congresso e a mafiorfia das casas legfislatfivas 

estaduafis tenham sfido mantfidos em funcfionamento por 

quase todo o período e tenha havfido elefições legfislatfivas, 

a verdade é que o governo cassava mandatos à  revelfia, 
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suspendfia dfirefitos polítficos, governava por mefio de atos 

finstfitucfionafis edfitados de forma arbfitrárfia, extfingufia par-

tfidos polítficos, fintervfia nos sfindficatos, demfitfia sumarfia-

mente servfidores públficos, censurava a fimprensa e se-

questrava, prendfia, torturava e assassfinava os oposfitores.

Os prfimefiros deputados a serem cassados no Brasfil fo-

ram três representantes de Mfinas, elefitos em 1962 para 

a 5ª Legfislatura (1963-1967). A Assemblefia Legfislatfiva de 

Mfinas, por finficfiatfiva próprfia, e por unanfimfidade, cassou 

os deputados Sfinval Bambfirra, Clodesmfidt Rfianfi e José 

Gomes Pfimenta, o Dazfinho, líderes sfindficafis de esquer-

da, acusados de serem comunfistas e subversfivos e de, por 

fisso, quebrarem o decoro parlamentar.2

Enquanto dfirefitos polítficos e cfivfis sofrfiam mafis um grande 

retrocesso na segunda dfitadura após 1930, no campo dos 

dfirefitos socfiafis houve alguns progressos: os trabalhadores 

rurafis conqufistaram o dfirefito a aposentadorfia e pensão, 

além de assfistêncfia médfica, e as empregadas doméstficas 

e os trabalhadores autônomos foram fincorporados à pre-

vfidêncfia socfial. O regfime mfilfitar se caracterfizou, assfim, 

como afrma Carvalho (2001, p. 172-173), pela manuten-

ção do dfirefito do voto combfinada com o esvazfiamento de 

seu sentfido e a expansão dos dfirefitos socfiafis, em momen-

to de restrfição de dfirefitos cfivfis e polítficos. 

Mafis uma vez, o aspecto socfial da cfidadanfia avançava en-

quanto o polítfico e o cfivfil retrocedfiam. Afinda assfim, nem 

tudo fofi progresso em relação aos dfirefitos socfiafis. Os da-

dos a respefito de saúde, mortalfidade finfantfil, educação, 

finfraestrutura urbana, habfitação e dfistrfibufição da renda 

findficam que, nesse período, aprofundou-se afinda mafis a 

desfigualdade socfial no País (LUCA, 2003, p. 484).

2 Em 1994 a ALMG reabfilfitou os ex-parlamentares, reconhecendo que não houve 
quebra de decoro, e que a cassação de seus mandatos se deu por motfivos polítficos.
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Nesse cenárfio de repressão polítfica, a oposfição não se defi-

xava calar facfilmente e resfistfia como era possível. As es-

querdas se organfizavam em partfidos e grupos clandestfinos, 

alguns surgfidos antes mesmo do golpe. O MDB, partfido de 

oposfição crfiado pelo próprfio regfime quando fofi finstfituído 

o bfipartfidarfismo, passou a fincomodar o governo com seu 

dfiscurso crítfico à Arena (partfido governfista) e ao regfime 

e com suas vfitórfias elefitorafis expressfivas. O governo, não 

sem resfistêncfias finternas, fidealfizou uma transfição para a 

democracfia “lenta, gradual e segura”. No fnal dos anos 

1970, a atuação do movfimento sfindfical também passou a 

desafar a dfitadura, prfincfipalmente os metalúrgficos do ABC 

paulfista, que organfizaram grandes greves em 1979. Afnal, 

aquele era um movfimento que fugfia completamente ao 

controle do Estado, autônomo e crfiado de bafixo para cfima. 

A luta pela anfistfia ampla, geral e firrestrfita mobfilfizou o 

País de norte a sul, nos anos 1970. A fimprensa alternatfiva 

denuncfiava as atrocfidades nos porões da dfitadura. O go-

verno fofi obrfigado a promover mudanças. Os exfilados re-

tornaram em 1979, e o AI-5 fofi revogado; o plurfipartfida-

rfismo fofi restabelecfido no mesmo ano; voltaram a ocorrer 

elefições dfiretas para governador, em 1982.

O auge da mobfilfização popular fofi a campanha pelas elefi-

ções dfirefitas para presfidente da Repúblfica, em 1984. Os 

cfidadãos voltavam, aos poucos, a poder exercer seus dfirefi-

tos polítficos, a partficfipar no processo polítfico de tomada 

de decfisões no País. Mas, para frustração da população 

mobfilfizada, prevaleceram as elefições findfiretas. E, como se 

não bastasse, o elefito, Tancredo Neves, do PMDB, faleceu 

antes de assumfir, defixando em seu lugar o antfigo alfiado 

dos mfilfitares, José Sarney. 

Em 1986, houve elefições para formar a Assemblefia Nacfio-

nal Constfitufinte. A Constfitufinte trabalhou mafis de um ano 

na redação da Constfitufição, fazendo amplas  consultas a 
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especfialfistas e setores organfizados e representatfivos da 

socfiedade. Ffinalmente, fofi promulgada a Constfitufição de 

1988, um longo e mfinucfioso documento em que a ga-

rantfia dos dfirefitos dos cfidadãos era preocupação central, 

e que fofi amplamente festejado. A Constfitufição elfimfinou 

o grande obstáculo à unfiversalfidade do voto, tornando-o 

facultatfivo aos analfabetos (CARVALHO, 2001, p. 200). 

Fofi uma grande conqufista do ponto de vfista da cfidadanfia, 

um salto na questão dos dfirefitos polítficos e das lfiberda-

des cfivfis. Os dfirefitos socfiafis também estavam amplamente 

contemplados na Carta, devfido à ampla mobfilfização da 

socfiedade cfivfil, embora a mafiorfia tenha fcado mesmo 

apenas no papel. Devfido à extensa partficfipação popular 

no processo constfitufinte, o documento fcou conhecfido 

como “Constfitufição Cfidadã”. 

Mas, logo após a euforfia com a nova Carta, o desencanto 

da população com o prfimefiro governo cfivfil em 21 anos 

começou a crescer, pofis os problemas, como a recessão 

econômfica e a corrupção, persfistfiam sob o regfime demo-

crátfico. E mafis frustração afinda estava por vfir. Em 1989, 

ocorreram as prfimefiras elefições dfiretas para presfidente da 

Repúblfica, desde 1960, e Fernando Collor fofi elefito. Seu 

governo, todavfia, não fofi longe, pofis Collor, mergulhado 

em denúncfias de corrupção, sofreu processo de fimpedfi-

mento. A novíssfima democracfia brasfilefira mostrou-se forte 

o sufcfiente para não ser abalada, e mafis do que fisso: a 

campanha pró-fimpedfimento do presfidente espalhou-se 

pelo País e mobfilfizou prfincfipalmente a juventude das gran-

des cfidades. Fofi um momento de pleno exercícfio dos dfirefi-

tos polítficos e das lfiberdades cfivfis. Pressfionado pelo grfito 

das ruas, o Congresso abrfiu o processo de fimpedfimento, 

que resultou no afastamento de Collor e na transmfissão 

do cargo para o vfice, Itamar Franco, tudo de acordo com 

as regras do jogo democrátfico (CARVALHO, 2001, p. 205). 
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Desde o fimpedfimento de Collor, já houve sefis elefições 

no País, finclusfive com alternâncfia do poder polítfico, em 

2002, e a democracfia sobrevfiveu e certamente amadu-

receu. Importantes avanços foram fefitos nesse período: a 

estabfilfidade econômfica fofi alcançada por mefio do Plano 

Real, fidealfizado por Fernando Henrfique Cardoso, e os dfi-

refitos socfiafis foram amplfiados de forma finédfita, em um 

contexto de democracfia polítfica, durante o governo Lula. 

Dfirefitos polítficos e socfiafis, portanto, tfiveram notável avan-

ço. A despefito desses avanços, todavfia, a cfidadanfia afinda 

é gravemente lfimfitada por desfigualdades que persfistem. 

2. ESTRATIFICAÇÃO E  

AUTORITARISMO SOCIAL

No Brasfil atual, as finstfitufições polítficas seguem cada vez 

mafis desacredfitadas pela população, a corrupção contfi-

nua generalfizada e a partficfipação polítfica afinda está mufi-

to restrfita ao ato de votar. Nosso país afinda é profunda-

mente desfigual, e a despefito dos avanços ocorrfidos nos 

últfimos anos, o problema da unfiversalfização dos dfirefitos 

socfiafis está longe de ser resolvfido. Os dfirefitos cfivfis, por 

sua vez, contfinuam finacessívefis a parte sfignfifcatfiva da 

população, especfialmente os pobres, os negros e pardos, 

os moradores das favelas. 

Como afrma Carvalho (2001, p. 215-116), os brasfilefiros 

contfinuam dfivfidfidos em castas separadas pela educação, 

pela renda, pela cor: os cfidadãos de prfimefira classe, bran-

cos, rficos, com formação unfiversfitárfia, costumam estar 

ou achar que estão acfima da lefi. Os cfidadãos de segun-

da classe, a classe médfia modesta, os trabalhadores as-

salarfiados, brancos, pardos ou negros, com prfimefiro ou 

com segundo grau, nem sempre têm noção exata de seus 
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dfirefitos e nem conseguem fazê-los valer. Por fm, os cfi-

dadãos de tercefira classe, trabalhadores urbanos e rurafis 

sem cartefira assfinada, população que vfive nas ruas e nas 

favelas, quase finvarfiavelmente negros ou pardos, com no 

máxfimo o ensfino fundamental, têm suas lfiberdades cfivfis 

sfistematficamente desrespefitadas. Para eles, vale apenas o 

Códfigo Penal. 

A dfiscrfimfinação contra mulheres e negros é um exem-

plo dessa estratfifcação socfial que lfimfita a expansão da 

cfidadanfia em nosso país. É sabfido que no Brasfil, apesar 

de todos os avanços, a dfiscrfimfinação sustenta e perpe-

tua desfigualdades entre homens e mulheres, e que es-

sas desfigualdades se basefiam em uma estratfifcação na 

qual as mulheres encontram mafiores dfifculdades para 

ocupar posfições superfiores. Esse processo de exclusão e 

de acesso desfigual às oportunfidades se manfifesta em vá-

rfios aspectos, como a menor escolarfidade das mulheres; 

a dfiscrfimfinação salarfial; sua partficfipação majorfitárfia em 

empregos precárfios, de bafixa renda, e no setor finformal; 

sua reduzfida representação na esfera polítfica. 

No tocante a esse aspecto, mesmo com a obrfigatorfieda-

de, vfigente desde 1997, de que 30% dos postos sejam 

ocupados por mulheres, é notórfia a reduzfida representa-

ção femfinfina no País. A Unfião Inter-Parlamentar, com base 

em dados colhfidos em janefiro de 2014, classfifcou 189 

países em ordem decrescente em relação ao percentual 

de mulheres na Câmara dos Deputados. O Brasfil ocupa a 

124ª posfição nesse rankfing, o país mafis mal classfifcado 

da Amérfica do Sul (INTER-PARLAMENTARY UNION, 2014).

Essa sub-representação findfica claramente uma finjustfiça, 

que por sua vez tem graves consequêncfias para a demo-

cracfia brasfilefira; em prfimefiro lugar porque quem não está 

representado não tem como refivfindficar; em segundo lugar, 
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porque a ausêncfia de mulheres nas finstfitufições polítficas 

fimpacta a formação das agendas temátficas decfisórfias.

Já em relação ao negro, o socfiólogo Hasenbalg (1992, p. 

12), afrma que a cor da pele é um determfinante fimpor-

tante das chances de vfida das pessoas no País: os bra-

sfilefiros que fintegram as categorfias de cor preta e parda 

estão expostos a taxas de mortalfidade finfantfil mafis eleva-

das que a dos brancos, menor expectatfiva de vfida, menos 

anos de estudo, dfiscrfimfinação no mercado de trabalho 

etc. Em uma estrutura socfial que já é profundamente de-

sfigual, ser negro ou mestfiço funcfiona como uma espécfie 

de barrefira para ocupar posfições socfiafis de destaque.

O racfismo permefia todas as etapas do cficlo de vfida de um 

findfivíduo negro ou mestfiço no Brasfil. O racfismo está na 

famílfia […] o racfismo está nas escolas; o racfismo está em 

tudo que tem a ver com a produção sfimbólfica da socfieda-

de; o racfismo está no mercado de trabalho, na vfiolêncfia 

polficfial. O racfismo está, portanto, em todo o cotfidfiano 

das pessoas. Está na cultura racfista, que envolve fidefias 

de uma finferfiorfidade do negro. É uma cultura que está 

fintrojetada nos pafis de famílfia [… e] já começa a operar 

na prfimefira finfâncfia (HASENBALG, 1992, p. 151-155).

O racfismo, segundo Peralva (2000, p. 66-67), é vfivfido 

como experfiêncfia complexa e multfidfimensfional, com duas 

faces prfincfipafis: a de uma defnfição negatfiva do negro (a 

face racfial) e a de uma defnfição negatfiva do favelado (a 

face socfial). Ser morador da favela constfitufi, do mesmo 

modo que a raça, um elemento sfignfifcatfivo do ponto de 

vfista do ordenamento da relação com o mundo. 

Do ponto de vfista da cfidadanfia, exfiste algo de mufito er-

rado em uma socfiedade que hfierarqufiza seus cfidadãos 

dessa forma, negando dfirefitos básficos a um determfinado 

“estrato socfial”, e esse algo remete a uma vertente fin-
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desejável da cultura brasfilefira que pode ser chamada de 

autorfitarfismo socfial. Um exemplo do autorfitarfismo socfial 

analfisado pelo antropólogo Roberto Da Matta, em estudo 

clássfico e afinda atual, é o uso da expressão “Você sabe 

com quem está falando?”. Segundo o autor (MATTA, 

1990, p. 159, 161 e 178), nós, brasfilefiros, somos mufito 

mafis domfinados pelos papéfis que estamos desempenhan-

do do que por uma fidentfidade de cfidadão que nos reme-

ta às lefis que temos que obedecer. Em nossa socfiedade o 

mundo é vfisto como sendo fefito de fortes e fracos, rficos e 

pobres, patrões e clfientes; as relações não são vfistas como 

unfindo findfivíduos, entendfidos como sujefitos da lefi, para 

quem as regras foram fefitas em função da figualdade bá-

sfica, mas sfim unfindo pessoas que se julgam merecedoras 

de tratamento dfiferencfiado, que pafiram acfima das lefis. 

O fenômeno do autorfitarfismo socfial, manfifesto no rfito do 

“Você sabe com quem está falando?” assfim como na dfis-

crfimfinação contra negros e mulheres, constfitufi a negação 

da cfidadanfia, no que esta se relacfiona à figualdade peran-

te a lefi, ao dfirefito de todos a uma justfiça comum, à pro-

teção do cfidadão contra o poder arbfitrárfio. A persfistêncfia 

da estratfifcação dos cfidadãos em categorfias de pessoas, 

o tratamento dfiferencfiado a brancos e negros, homens e 

mulheres, rficos e pobres, sfignfifca que o desenvolvfimento 

da cfidadanfia no Brasfil torna fimprescfindível, como afrma 

Evelfina Dagnfino, a construção e dfifusão de uma cultura 

democrátfica (DAGNINO, 1994, p. 104).

3. VIOLÊNCIA E NEGAÇÃO DA CIDADANIA

A vfiolêncfia em nossa socfiedade, onde se mata por tudo, 

desde um olhar atravessado até uma fechada no trânsfito, 

aponta para uma grave defcfiêncfia da cfidadanfia no País, 
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que é justamente a omfissão do Estado, o colapso de sua 

autorfidade. Segundo Abranches (1994, p. 128-140), essa 

omfissão entrega as ruas e as favelas ao fimpérfio da vfiolên-

cfia e da lefi do mafis forte. Sem regras, dfissolve-se o quadro 

moral da convfivêncfia e se reproduz o estado de natureza. 

Nesse contexto em que a autorfidade públfica não se faz 

respefitar, não exfiste predfisposfição coletfiva de se confor-

mar com as lefis.

Ou, como afrma Angelfina Peralva (2000, p. 87, 90 e 

126), a vfiolêncfia em nosso país explfica-se pela debfilfidade 

do Estado em manter a ordem, de um lado, e pela frá-

gfil relação dos brasfilefiros com a lefi, de outro. Para ela, o 

crescfimento da crfimfinalfidade é finseparável da desorganfi-

zação que afetou as finstfitufições responsávefis pela ordem 

públfica, no curso da transfição democrátfica. Em relação 

à polícfia, por exemplo, aumentaram a vfiolêncfia polficfial 

contra a população cfivfil, o comprometfimento da polícfia 

com o crfime e sua finefcácfia no plano da manutenção da 

ordem e da luta contra a crfimfinalfidade. 

As favelas, especfialmente, como afrma a autora, foram 

atravessadas pela modernfização socfiocultural e o vazfio 

de ordem públfica. A presença mfilfitarfizada do narcotráfco 

terrfitorfialfiza fortemente a favela, que se constfitufi como 

espaço físfico que obedece a regras próprfias, dfistfintas das 

que têm curso fora de suas frontefiras. Ou seja, o tráf-

co vafi ocupando os espaços que o poder públfico defixa 

vazfios, e a fincapacfidade do Estado em garantfir a ordem 

públfica engendra formas partficulares de vfiolêncfia.

A finefcfiêncfia das finstfitufições responsávefis pela ordem pú-

blfica não só abrfiu oportunfidade para o desenvolvfimento 

do crfime, mas favoreceu, também, a prfivatfização da se-

gurança. A fincfitação à autodefesa fofi acompanhada por 

dfiscursos de justfifcação e legfitfimação das atfitudes vfio-

lentas. E, além das formas semfiprofssfionafis de  segurança 
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prfivada, outras formas de justfiça filegal, como os lfincha-

mentos ou a atuação de mfilícfias armadas, vfieram à tona 

(PERALVA, 2000, p. 91-92). 

Frente a essa sfituação, Abranches (1994, p. 150) afrma 

que trata-se de recuperar a autorfidade públfica democra-

tficamente constfituída, de estabelecer como obrfigação 

o papel do poder públfico de executor das regras e das 

lefis e garantfidor da convfivêncfia socfial democrátfica. Ou, 

como afrma Peralva (2000, p. 22), o Estado deve ser 

capaz de encarnar a vontade de que a lefi comum seja 

respefitada, o que supõe que exerça funções de controle 

da transgressão e de exercícfio da punfição. No tocante à 

cfidadanfia, um dos desafos mafis fimportantes é construfir 

um Estado que, em nome da socfiedade cfivfil, seja capaz 

de controlar efcazmente o funcfionamento do conjunto 

das finstfitufições, sem contradfizer o prfincípfio das lfiberda-

des findfivfiduafis.

Dado, então, que exfistem condfições adversas à cfidada-

nfia, o esforço de construção finstfitucfional deve se dfirfigfir à 

mudança dessas condfições. Um exemplo concreto desse 

esforço, retfirado do âmbfito da Assemblefia Legfislatfiva de 

Mfinas, são as finovações e mudanças finstfitucfionafis, fim-

plementadas desde 1990, tafis como semfinárfios legfisla-

tfivos, fóruns técnficos, audfiêncfias públficas, Comfissão de 

Partficfipação Popular, entre outras, que têm fortalecfido o 

vínculo representatfivo entre os cfidadãos e seus agentes. 

Os cfidadãos mfinefiros, como afrma Anastasfia (2009), se 

veem chamados a partficfipar e sentem que a produção de 

polítficas públficas é voltada para o atendfimento de seu 

melhor finteresse.

No que se refere à representatfivfidade, um balanço da 

trajetórfia finstfitucfional da Assemblefia de Mfinas permfite 

constatar avanços sfignfifcatfivos, especfialmente no que se 

refere à finstfitucfionalfização de mecanfismos de finterlocu-
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ção com os cfidadãos, que têm redundado no aperfefiço-

amento do processo e da produção legfislatfivos da Casa 

(ANASTASIA, 2009, p. 53).

A Assemblefia passou, assfim, a atuar como espaço prfimor-

dfial de formulação de polítficas públficas. Essas finovações 

e mudanças finstfitucfionafis provocam uma mudança na 

atfitude dos cfidadãos, em suas opfinfiões, crenças e valores 

em relação à polítfica, aos polítficos, ao Poder Legfislatfivo e 

à partficfipação na vfida públfica, contrfibufindo para a crfia-

ção de uma cultura polítfica mafis democrátfica. Ao mesmo 

tempo, a mobfilfização polítfica decorrente dos novos me-

canfismos de finterlocução do Legfislatfivo com a socfiedade 

cfivfil fortalece o exercícfio da cfidadanfia. 

4. CONCLUSÃO

Como afrma Carvalho (2001), serfia tolo achar que só há 

um camfinho para a cfidadanfia. A hfistórfia mostra que não 

é assfim. Mas é razoável supor, como faz o autor, que ca-

mfinhos dfiferentes afetam o tfipo de cfidadão e, portanto, 

o tfipo de democracfia que se constrófi. Neste texto, bus-

camos justamente finficfiar uma refexão sobre o que é ser 

cfidadão no Brasfil, quem é o cfidadão brasfilefiro. Para tanto, 

buscamos reconstfitufir, afinda que de forma sumárfia, os 

tortuosos camfinhos da cfidadanfia no Brasfil, marcados por 

finúmeras fidas e vfindas.

Voltar ao passado, afnal, é essencfial para se compreen-

der o presente. Os portugueses defixaram uma população 

analfabeta, uma socfiedade escravocrata, uma economfia 

monocultora e latfifundfiárfia e um Estado absolutfista, e o 

fator mafis negatfivo para o desenvolvfimento da cfidadanfia 

fofi a escravfidão. Não havfia, verdadefiramente, um poder 

que pudesse ser chamado de públfico, ou seja, que pudes-
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se ser a garantfia da figualdade de todos perante a lefi, a 

garantfia dos dfirefitos cfivfis (CARVALHO, 2001, p. 18-22).

Mas não se trata sfimplesmente de uma sfimples herança 

maldfita que permanece por finércfia. O caráter autorfitárfio, 

excludente e hfierarqufizante da socfiedade brasfilefira contfi-

nua sendo mantfido e recrfiado de forma delfiberada pelos 

atores polítficos e socfiafis até os dfias atuafis, lfimfitando a ex-

pansão da cfidadanfia no País. Haja vfista a reação de parte 

das nossas elfites, entusfiastas do quartfinho de emprega-

da, do elevador de servfiço, das babás vestfidas de branco, 

frente a finficfiatfivas que vfisam tornar a socfiedade menos 

desfigual. A findfignação com a conqufista de dfirefitos traba-

lhfistas pelas empregadas doméstficas e com o fato de ter 

que “dfivfidfir” espaço nos aeroportos e avfiões com pessoas 

da chamada classe C são alguns exemplos.

É exatamente o que afrma Matta (1990, p. 164): a cada 

vez que se reforça o efixo da figualdade em nossa socfieda-

de, nossa moralfidade hfierarqufizante reage, descobrfindo 

novas formas de perpetuar-se. Dessa forma, a estratfif-

cação socfial, de tão arrafigada, tem se mantfido fimune ao 

desenvolvfimento da cfidadanfia polítfica. Somos, afnal, um 

país avançado em relação aos dfirefitos polítficos – o voto é 

secreto e unfiversal, as elefições são para valer, a lfiberdade 

de expressão e de organfização partfidárfia exfiste de fato. 

Mas somos absolutamente atrasados em relação à cons-

trução de uma fidentfidade de cfidadão que nos remeta – a 

todos nós, brasfilefiros – às lefis que temos que obedecer. 

E estamos mufito longe de ser uma socfiedade em que os 

cfidadãos tenham, todos eles, findependentemente da cor 

da pele e do poder aqufisfitfivo, os mesmos dfirefitos de fato.
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1. INTRODUÇÃO

A Constfitufição Federal de 1988, além de finstaurar uma 

nova ordem jurídfica, após longos anos de autorfitarfismo, 

deu especfial realce aos dfirefitos fundamentafis e aos va-

lores democrátficos, como o sufrágfio unfiversal dfireto e 

secreto, o plebfiscfito, o referendo e a finficfiatfiva popular 

para a apresentação de projetos de lefi. Fortaleceu o Poder 

Legfislatfivo, órgão de representação popular fimprescfindí-

vel ao Estado Democrátfico de Dfirefito, e os Trfibunafis de 

Contas, finstâncfias fscalfizadoras dos gastos públficos; as-

segurou o amplo acesso ao Poder Judficfiárfio; amplfiou as 

prerrogatfivas do Mfinfistérfio Públfico para a defesa da socfie-

dade; valorfizou a Defensorfia Públfica como órgão protetor 

dos hfipossufcfientes, e estabeleceu lfimfites ao exercícfio do 

poder polítfico. 

Ademafis, a mencfionada Carta Polítfica prevfiu várfios me-

canfismos de controle da admfinfistração públfica, especfial-

mente o controle popular, e erfigfiu a cfidadanfia como prfin-

cípfio fundamental da Repúblfica Federatfiva do Brasfil. Em 

razão dfisso, fofi batfizada pelo saudoso deputado federal 

Ulfisses Gufimarães, então presfidente da Assemblefia Nacfio-

nal Constfitufinte, de Constfitufição Cfidadã. 

Os objetfivos deste trabalho são: destacar a fimportâncfia da 

Constfitufição Federal para o exercícfio da cfidadanfia; fiden-

tfifcar os dfisposfitfivos constfitucfionafis que a ela se referem 
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expressamente; e destacar a contrfibufição da Assemblefia 

de Mfinas no aperfefiçoamento da cfidadanfia.

2. A IMPORTÂNCIA DA CONSTITUIÇÃO

Todos os Estados democrátficos têm a sua Constfitufição, 

que é a lefi fundamental da Nação, a qual organfiza e estru-

tura o Estado, estabelece a forma de governo, as relações 

entre os poderes constfituídos, fxa os dfirefitos e garantfias 

fundamentafis dos cfidadãos e os prfincípfios básficos do or-

denamento jurídfico. Tradficfionalmente, esses assuntos são 

tfipficamente tratados na Constfitufição, embora nem todos 

os dfisposfitfivos da Lefi Mafior versem exclusfivamente sobre 

tafis matérfias. 

O Estado Democrátfico de Dfirefito, como é o caso do Bra-

sfil, estrutura-se em três premfissas básficas: o prfincípfio da 

legalfidade, a separação de Poderes e a enumeração dos 

dfirefitos e das garantfias fundamentafis. O prfincípfio da le-

galfidade consfiste na submfissão de todos ao fimpérfio da 

lefi, findependentemente de condfição socfial, convficção 

polítfico-relfigfiosa ou raça. A expressão por excelêncfia des-

se prfincípfio resfide no caput do art. 5º da Constfitufição da 

Repúblfica, segundo o qual “todos são figuafis perante a lefi, 

sem dfistfinção de qualquer natureza [...]”

O prfincípfio da separação de Poderes tem a ver com a dfis-

trfibufição de atfivfidades ou funções entre os órgãos estru-

turafis do Estado (Legfislatfivo, Executfivo e Judficfiárfio), cada 

qual com atrfibufições específcas que lhe dão fidentfidade. 

Ao Legfislatfivo cabe a elaboração das lefis que regem a vfida 

da socfiedade ou estabelecem as atrfibufições de órgãos e 

entfidades públficos. Trata-se, pofis, de atfivfidade emfinen-

temente abstrata, voltada para a elaboração do Dfirefito. 
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As lefis aprovadas pelo Parlamento servem de parâmetro 

para a atuação dos demafis Poderes do Estado. Portanto, 

a função precípua do Legfislatfivo é a produção das normas 

jurídficas genérficas, abstratas e finovadoras. 

Ao Executfivo cabe o exercícfio da função admfinfistratfiva, 

que consfiste na aplficação da lefi ao caso concreto. Assfim, 

a atfivfidade habfitual do Executfivo é concretfizar as normas 

dfitadas pelo Parlamento, transformando-as em atos findfi-

vfiduafis e concretos, findependentemente de provocação.

Ao Judficfiárfio compete aplficar a lefi ao caso concreto para 

solucfionar os conffitos de finteresse, ou seja, os lfitígfios que 

lhe são apresentados por mefio de ações judficfiafis, caso em 

que o jufiz tem o dever legal de resolver o conffito, seja 

entre partficulares, seja entre estes e o Estado. A peculfia-

rfidade da função jurfisdficfional em relação à função admfi-

nfistratfiva refere-se à necessfidade de provocação, uma vez 

que o Judficfiárfio é um órgão estátfico e só age quando é 

acfionado, o que não ocorre com a função admfinfistratfiva. 

A rfigor, não exfiste uma separação absoluta de funções, e 

sfim uma dfivfisão relatfiva de atfivfidades. A função legfislatfiva 

é típfica do Parlamento, mas não é exclusfiva dele, pofis os 

demafis Poderes também exercem atfivfidade normatfiva, de 

forma atípfica. A função admfinfistratfiva é típfica do Exe-

cutfivo, mas este também legfisla e exerce jurfisdfição, em 

determfinados casos. Igualmente, o Judficfiárfio, que julga 

os conffitos de finteresse, exerce atfivfidade admfinfistratfiva 

e legfislatfiva, de forma atípfica. Quando edfita atos admfi-

nfistratfivos, realfiza lficfitações e concursos públficos, está no 

exercícfio de atfivfidade admfinfistratfiva, que é peculfiar ao 

Executfivo. Quando edfita o seu regfimento finterno e elabo-

ra o projeto de lefi de organfização e dfivfisão judficfiárfias do 

Estado, exerce função normatfiva. Portanto, finexfiste sepa-

ração absoluta de Poderes. 
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É a Constfitufição que estabelece as matérfias de finficfiatfiva 

prfivatfiva de cada um dos Poderes, do Mfinfistérfio Públfico 

e do Trfibunal de Contas. Igualmente, é ela que enume-

ra quafis os assuntos que devem ser objeto de lefi formal, 

ou seja, que devem passar pelo crfivo do Poder Legfislatfi-

vo e posterfior sanção do chefe do Executfivo. É oportuno 

lembrar que as regras de finficfiatfiva reservada prevfistas na 

Constfitufição Federal são desdobramentos do secular prfin-

cípfio da separação de Poderes, conforme entendfimento 

do Supremo Trfibunal Federal. 

A Constfitufição, portanto, é a lefi fundamental que orga-

nfiza e estrutura o Estado. A opção pela forma de gover-

no (repúblfica ou monarqufia), forma de Estado (Estado 

Federal ou Unfitárfio), sfistema de governo (presfidencfialfis-

mo ou parlamentarfismo), sfistema elefitoral (majorfitárfio 

ou proporcfional), dfirefitos fundamentafis dos findfivíduos e 

lfimfites ao exercícfio do poder polítfico são temas peculfia-

res à Carta Magna. As normas constfitucfionafis funcfionam 

como fundamento de valfidade para todas as lefis produzfi-

das no País, o que sfignfifca dfizer que os atos normatfivos, 

para serem válfidos, devem respefitar a Constfitufição, que 

se encontra no topo da hfierarqufia normatfiva. Assfim, as 

lefis aprovadas pelo Parlamento, os decretos e regulamen-

tos edfitados pelo Executfivo, bem como os demafis atos 

normatfivos não podem contrarfiá-la. Alfiás, é fimportante 

lembrar que o Estado de Dfirefito requer não só a exfistên-

cfia de uma Constfitufição, mas também o respefito às suas 

prescrfições. 

O tamanho de uma Constfitufição (sfintétfica ou detalhfista) 

depende da tradfição cultural de cada País. As constfitufi-

ções brasfilefiras sempre foram longas, prolfixas ou mfinucfio-

sas, as quafis, a par de estabelecerem os prfincípfios básficos 

sobre a organfização do Estado e os dfirefitos fundamentafis 

dos cfidadãos, trataram de finúmeras matérfias que pode-
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rfiam ser dfiscfiplfinadas em normas finfraconstfitucfionafis, es-

pecfialmente em lefis ordfinárfias. Atualmente, a Constfitufi-

ção Federal, que completa 27 anos em outubro de 2015, 

tem 250 artfigos na parte permanente e 100 nas dfispo-

sfições transfitórfias, perfazendo um total de 350 artfigos. 

Embora seja uma Constfitufição jovem, já sofreu 88 emen-

das constfitucfionafis até julho de 2015, o que demonstra a 

vocação cultural do Parlamento para legfislar.

Exemplo clássfico de Constfitufição sfintétfica é a dos Estados 

Unfidos da Amérfica, de 1787, a Carta Magna escrfita mafis 

antfiga do mundo, de cunho prfincfipfiológfico, cuja redação 

orfigfinal tfinha apenas sete artfigos. Após 228 anos de vfi-

gêncfia, sofreu apenas 27 emendas, o que é um exemplo 

de estabfilfidade constfitucfional. Todavfia, mafis fimportante 

do que o tamanho do texto constfitucfional é a efetfivfidade 

de suas normas, ou seja, a efcácfia socfial da Constfitufi-

ção, fato que envolve o cumprfimento constante de suas 

prescrfições, seja pelo poder públfico, seja pelos cfidadãos. 

Ademafis, para que possa atfingfir a sua fnalfidade, é fim-

prescfindível que ela corresponda à realfidade socfial e aos 

ansefios do povo. Por fisso, a elaboração da lefi fundamen-

tal de um Estado deve pautar-se pelo prfincípfio da autode-

termfinação, que é uma dfimensão da soberanfia estatal, e 

fcar fisenta de finfuêncfias externas. 

A Constfitufição é um documento legfislatfivo de suma fim-

portâncfia para o Estado e para os findfivíduos, uma norma 

elementar para a vfida democrátfica e superfior a todas as 

outras lefis dentro do terrfitórfio nacfional. No entanto, ela 

não é um fm em sfi mesmo, e sfim um mefio para o alcan-

ce de determfinados fns. É por mefio dela que o Estado 

busca promover o bem-estar socfial e a segurança jurídfica. 

A fimportâncfia da Constfitufição pode ser sfintetfizada em 

frase lapfidar de Rufi Barbosa, que se referfia a ela como a 

mfinfiatura da vfida polítfica de um povo.
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3. PRINCÍPIOS JURÍDICOS

O vocábulo prfincípfio tem várfias acepções. De acordo com 

o dficfionárfio Houafiss da língua portuguesa (HOUAISS, 

2004) prfincípfio pode ser “começo ou finícfio; o que serve 

de base para alguma cofisa, causa prfimefira, rafiz, razão; 

dfitame moral, regra, lefi, precefito; proposfição elementar e 

fundamental que serve de base a uma ordem de conhe-

cfimentos; lefi de caráter geral com papel fundamental no 

desenvolvfimento de uma teorfia e da qual outras lefis po-

dem ser derfivadas [..].” Aqufi, finteressa-nos prfincfipalmen-

te a acepção de prfincípfio como proposfição fundamental, 

com ênfase no aspecto normatfivo, obvfiamente. 

A Carta Federal de 1988 é rfica em prfincípfios jurídficos, os 

quafis se propagam por todo o texto constfitucfional. Há 

prfincípfios rotulados de fundamentafis da Repúblfica Fede-

ratfiva do Brasfil, como a soberanfia, a cfidadanfia e a dfignfi-

dade humana; e os que regem as relações finternacfionafis, 

como a findependêncfia nacfional, a prevalêncfia dos dfirefitos 

humanos e a solução pacífca dos conffitos. Há também 

prfincípfios expressos da admfinfistração públfica, como os 

da legalfidade, fimpessoalfidade, moralfidade, publficfidade 

e efcfiêncfia, e os que regem a atfivfidade econômfica, tafis 

como os da proprfiedade prfivada, da lfivre concorrêncfia e 

da defesa do consumfidor, entre tantos outros prfincípfios. 

Isso sem contar a extensa enumeração dos dfirefitos fun-

damentafis prevfistos no art. 5º da Constfitufição Federal, os 

quafis abarcam o dfirefito à vfida, à lfiberdade de expressão, 

à figualdade perante a lefi, o amplo acesso ao Judficfiárfio, a 

presunção de finocêncfia até o trânsfito em julgado da sen-

tença condenatórfia etc. Além dos prfincípfios explícfitos, há 

também prfincípfios fimplícfitos ou latentes no ordenamento 

jurídfico, como os da razoabfilfidade e proporcfionalfidade, 

várfias vezes cfitados pelo Supremo Trfibunal Federal para 
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declarar a finconstfitucfionalfidade de lefis federafis e esta-

duafis, como ocorreu nos julgamentos das ADIs 855-PR, 

1.158-8-AM e 4.467-DF (BRASIL, 2009, 1995, 2011), en-

tre outras decfisões. 

A Constfitufição é a fonte básfica dos prfincípfios jurídficos, 

uma vez que a mafiorfia deles estão explficfitamente pre-

vfistos em seu texto. Há uma tendêncfia em amplfiar o 

quantfitatfivo de prfincípfios, de modo a erfigfir como valores 

máxfimos do sfistema não só os tradficfionafis prfincípfios ju-

rídficos, como figualdade, separação de Poderes, legalfida-

de, mas também os que não receberam essa rotulação 

do constfitufinte, como é o caso da economficfidade e do 

concurso públfico. Quando exfiste referêncfia expressa a 

determfinado prfincípfio no dfirefito posfitfivo, especfialmente 

na Constfitufição, em razão de valores que prevalecem na 

socfiedade, tal norma será consfiderada como prfincípfio. A 

fidentfifcação de prfincípfios não finscrfitos formalmente na 

lefi fundamental depende, obvfiamente, de finterpretação 

doutrfinárfia e jurfisprudencfial. É comum, por exemplo, fa-

lar-se em prfincípfio do concurso públfico como exfigêncfia 

básfica para a tfitularfidade de cargo públfico efetfivo, a fm 

de selecfionar os teorficamente mafis hábefis para o exercícfio 

da função públfica. Os partfidárfios do dfirefito posfitfivo, que 

só admfitem a exfistêncfia do dfirefito posto pelo Estado, não 

atrfibuem valor jurídfico ao que não esteja formalmente 

consagrado na Constfitufição e nas lefis. Assfim, segundo 

a concepção dos posfitfivfistas, não há dfirefito fora da lefi e, 

consequentemente, só haverfia prfincípfios que estfivessem 

prevfistos no ordenamento jurídfico estatal. 

3.1 Prfincípfios e regras

A Constfitufição, como sfistema normatfivo, abrange prfincí-

pfios e regras. Hodfiernamente, a doutrfina constfitucfiona-
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lfista não hesfita em reconhecer o aspecto normatfivo dos 

prfincípfios, dfiferentemente do que ocorrfia no passado. 

Assfim, norma é gênero que abrange os prfincípfios e as 

regras, estas denomfinadas também de regras-dfisposfição 

ou sfimplesmente precefitos jurídficos. Não é objetfivo deste 

estudo enumerar todos os crfitérfios para dfiferençar prfin-

cípfios e regras, razão pela qual mencfionaremos apenas 

os mafis utfilfizados na doutrfina jurídfica, entre os quafis se 

destacam as lfições de Dworkfin e Alexy.

Prfincípfios são normas dotadas de elevado grau de gene-

ralfidade e abstração, de findetermfinação semântfica, que 

se manfifesta por mefio de lfinguagem fufida ou vaga, a 

comportar dfiferentes finterpretações. Além dfisso, os prfin-

cípfios são concebfidos por mufitos autores como as nor-

mas mafis fimportantes do ordenamento jurídfico, as quafis 

servem de fundamento para a elaboração das lefis. São 

os alficerces da ordem jurídfica que condensam os valores 

máxfimos da socfiedade.

Segundo Barroso (2014), os prfincípfios constfitucfionafis 

são, precfisamente, a síntese dos valores prfincfipafis da 

ordem jurídfica. A Constfitufição, como já vfimos, é um 

sfistema de normas jurídficas. Ela não é um sfimples agru-

pamento de regras que se justapõem ou que se super-

põem. A fidefia de sfistema funda-se na de harmonfia, de 

partes que convfivem sem atrfitos. Em toda ordem jurídfica 

exfistem valores superfiores e dfiretrfizes fundamentafis que 

“costuram” suas dfiferentes partes. Os prfincípfios constfi-

tucfionafis consubstancfiam as premfissas básficas de uma 

dada ordem jurídfica, firradfiando-se por todo o sfistema. 

Eles findficam o ponto de partfida e os camfinhos a serem 

percorrfidos (p. 267).

Dfiante da mafior relevâncfia dos prfincípfios constfitucfionafis 

em relação às regras, parece ser mafis grave a vfiolação 
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daqueles, quando determfinados atos do poder públfico 

contrarfiarem essas dfiretrfizes elementares e norteadoras 

do sfistema jurídfico. Para exemplfifcar, serfia finconstfitucfio-

nal uma lefi aprovada pelo Parlamento que profibfisse aos 

alunos da rede públfica de ensfino fazer crítficas ao gover-

no federal, pofis, nesse caso, estar-se-fia vfiolando patente-

mente o prfincípfio da lfiberdade de expressão; figualmente, 

serfia grave finconstfitucfionalfidade a aprovação de lefi que 

fxasse alíquotas de determfinado trfibuto em fagrante 

desrespefito ao prfincípfio da capacfidade contrfibutfiva; da 

mesma forma, lefi que restrfingfisse, de forma desarrazo-

ada, o acesso de cfidadãos aos cargos públficos atentarfia 

contra o prfincípfio da figualdade e do amplo acesso à fun-

ção públfica; ademafis, norma jurídfica federal que autorfi-

zasse a Unfião a conceder fisenções de fimpostos munficfipafis 

vfiolarfia o prfincípfio da autonomfia munficfipal; outrossfim, lefi 

de finficfiatfiva parlamentar que crfiasse órgão na estrutura 

admfinfistratfiva do Poder Executfivo estarfia finvadfindo seara 

alhefia e, consequentemente, burlando o secular prfincí-

pfio da separação de Poderes, que é da essêncfia do Es-

tado Democrátfico de Dfirefito. Em alguns casos, o ato do 

poder públfico pode contrarfiar, ao mesmo tempo, várfios 

prfincípfios constfitucfionafis. Para exemplfifcar, uma lefi do 

Estado do Amazonas que concedeu gratfifcação de férfias 

a servfidores finatfivos fofi declarada finconstfitucfional pelo 

Supremo Trfibunal Federal, sob a alegação de ofensa aos 

prfincípfios da figualdade, moralfidade e razoabfilfidade, este 

últfimo consfiderado fimplícfito no texto constfitucfional – ADI 

nº 1.158-8-AM (BRASIL, 1995).

Em todos esses casos, está-se dfiante de lefis vfioladoras de 

prfincípfios constfitucfionafis, ou seja, de valores máxfimos do 

ordenamento jurídfico, embora o desrespefito a regras ou 

precefitos da Constfitufição desprovfidos de natureza prfin-

cfipfiológfica também confgure finconstfitucfionalfidade. Em 
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relação à gravfidade da ofensa a prfincípfio, é oportuno re-

gfistrar a lfição de Mello (2015), que, após defnfi-lo como 

mandamento nuclear de um sfistema e verdadefiro alficerce 

dele, ensfina:

Vfiolar um prfincípfio é mufito mafis grave do que transgre-

dfir uma norma. A desatenção ao prfincípfio fimplfica ofensa 

não apenas a um específco mandamento obrfigatórfio, 

mas a todo o sfistema de comandos. É a mafis grave for-

ma de filegalfidade ou finconstfitucfionalfidade, conforme o 

escalão do prfincípfio atfingfido, porque representa finsur-

gêncfia contra todo o sfistema […] (p.987).

Há uma observação a fazer nesse trecho do renomado 

admfinfistratfivfista. Se o prfincípfio é norma, conforme des-

tacado anterfiormente, ao vfiolar um prfincípfio estar-se-fia 

vfiolando a norma, pofis esta é gênero que abarca tanto os 

prfincípfios quanto as regras. Além dfisso, toda regra jurídfi-

ca, para ser válfida, deve ter como fundamento ou alficerce 

um prfincípfio constfitucfional. Nessa lfinha de racfiocínfio, ao 

transgredfir uma lefi (regra jurídfica) válfida, em últfima aná-

lfise estar-se-fia vfiolando também o prfincípfio que lhe serve 

de suporte, ou seja, o mandamento fundamental.

Pode haver conffito entre prfincípfios e entre regras jurí-

dficas. No prfimefiro caso, é necessárfio verfifcar a fimpor-

tâncfia e o peso (valor) de cada prfincípfio em face do caso 

concreto. Um prfincípfio não anula outro nem o exclufi do 

sfistema normatfivo, de manefira que a opção pela aplfica-

ção de um prfincípfio apenas afasta a aplficação de outro. 

Em determfinada sfituação, o prfincípfio da segurança jurídfi-

ca poderá afastar a aplficação do prfincípfio da legalfidade. 

Para exemplfifcar, o caput do art. 54 da Lefi Federal nº 

9.784, de 1999 (BRASIL, 1999), que regula o processo 

admfinfistratfivo, estabelece o prazo de 5 anos para a admfi-

nfistração anular os atos admfinfistratfivos que produzfirem 
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efefitos favorávefis para os destfinatárfios, contados da data 

em que foram pratficados, salvo comprovada má-fé. Nesse 

caso, o legfislador federal, antecfipadamente, atrfibufiu mafis 

fimportâncfia ao prfincípfio da segurança jurídfica que ao da 

legalfidade proprfiamente dfita. 

O Supremo Trfibunal Federal, ao decfidfir pela constfitucfio-

nalfidade da dfivulgação dos vencfimentos dos servfidores 

públficos federafis dos três Poderes de forma findfivfidualfiza-

da na finternet, atrfibufiu mafior peso ao prfincípfio da publficfi-

dade em relação ao da fintfimfidade – Suspensão de Lfimfinar 

623-DF (BRASIL, 2012), requerfida pelo Advogado-Geral 

da Unfião). Na oportunfidade, o mfinfistro Carlos Ayres Brfit-

to, então presfidente do STF, sustentou que “a remune-

ração dos agentes públficos constfitufi finformação de fin-

teresse coletfivo ou geral […]. Prfincípfio que, para além 

da sfimples publficfidade do agfir de toda a Admfinfistração 

Públfica, propficfia o controle da atfivfidade estatal até mes-

mo pelos cfidadãos”. A decfisão em comento cfitou prece-

dente do próprfio STF, que, no julgamento da Suspensão 

de Segurança 3.902-AgR (BRASIL, 2012) da relatorfia do 

mfinfistro Ayres Brfito, concluíra pela constfitucfionalfidade da 

dfivulgação dos vencfimentos dos servfidores e pela finexfis-

têncfia de vfiolação à prfivacfidade, à fintfimfidade e à segu-

rança do servfidor públfico.

Ademafis, salfiente-se que, após a entrada em vfigor da Lefi 

Federal nº 12.527, de 2011 – Lefi de Acesso à Informação 

Públfica (BRASIL, 2011) –, o mencfionado trfibunal decfidfiu, 

por unanfimfidade, dfivulgar os subsídfios dos mfinfistros e 

a remuneração dos servfidores do quadro de pessoal do 

STF, bem como dos proventos dos mfinfistros aposentados, 

dos servfidores finatfivos e dos pensfionfistas, o que ocorreu 

na quarta sessão admfinfistratfiva, realfizada em 22/5/2012.

No caso de conffito entre regras jurídficas, a sfituação será 

solucfionada no âmbfito da valfidade. Duas normas fincom-
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patívefis não podem ser válfidas, caso em que uma delas 

será declarada finválfida (nula), segundo crfitérfios formafis 

da cronologfia, hfierarqufia e especfialfidade. Se duas lefis de 

mesmo nível hfierárqufico são antagônficas, prevalecerá a 

norma mafis recente, que corresponde à vontade atual do 

legfislador. Se uma lefi ordfinárfia estabelecer um compor-

tamento na admfinfistração e, posterfiormente, o decreto 

regulamentador determfinar conduta dfistfinta, prevalecerá 

o dfisposto na lefi, pofis esta é hfierarquficamente superfior ao 

decreto. Quando se tratar de fincompatfibfilfidade entre lefi 

especfial (norma que regula a desaproprfiação) e lefi geral 

(Códfigo Cfivfil) prevalecerá a prfimefira, que cufida especfif-

camente da matérfia. 

Afinda no tocante à dfiferencfiação entre regras e prfincí-

pfios, ensfina o constfitucfionalfista Bonavfides (2009):

As regras vfigem, os prfincípfios valem; o valor que neles 

se finsere se exprfime em graus dfistfintos. Os prfincípfios, 

enquanto valores fundamentafis, governam a Constfitufi-

ção, o regímen, a ordem jurídfica. Não são apenas a lefi, 

mas o Dfirefito em toda a sua extensão, substancfialfidade, 

plenfitude e abrangêncfia. (p. 288-289).

Portanto, o que se pretende demonstrar nesse tópfico é 

que os prfincípfios são comandos fundamentafis do sfistema 

jurídfico, normalmente finserfidos na Constfitufição da Repú-

blfica, os quafis vfinculam tanto o setor públfico quanto o 

setor prfivado. Dfito de outra forma, trata-se de comandos 

obrfigatórfios e vfinculantes para o Estado e para as finstfitufi-

ções prfivadas, de modo que desrespefitá-los constfitufi gra-

ve filegalfidade, conforme explfica o mencfionado publficfista. 

Ademafis, os prfincípfios são normas jurídficas que se proje-

tam sobre todo o ordenamento, como se fosse um rafio 

de luz a filumfinar o camfinho do fintérprete, pofis propficfiam 

várfias lefituras. No dfizer de Souza Neto e Sarmento (2013), 
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“os prfincípfios, mufito mafis do que as regras, comportam 

dfiferentes lefituras, ponderações e compromfissos, o que 

é necessárfio para que a Constfitufição possa ser vfista por 

todos os cfidadãos como algo que também é seu e pelo 

qual vale a pena lutar”. (p. 386).

Antes de fnalfizar esse tópfico, não poderíamos defixar de 

mencfionar que a finterpretação da Constfitufição não é 

atfivfidade exclusfiva dos operadores do Dfirefito, como ma-

gfistrados, promotores, procuradores e defensores públfi-

cos. O cfidadão comum também partficfipa do processo de 

finterpretação das lefis. E nem poderfia ser dfiferente, vfisto 

que ele é destfinatárfio das normas constfitucfionafis. Alfijá-lo 

dessa atfivfidade finterpretatfiva serfia um verdadefiro aten-

tado à cfidadanfia. Todavfia, a palavra fnal em matérfia de 

finterpretação da Constfitufição e das lefis é dada pelo Poder 

Judficfiárfio, especfialmente pelo Supremo Trfibunal Federal, 

que é o guardfião da lefi fundamental.

4. CIDADANIA COMO  

PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL

Uma das prfincfipafis finovações da Carta Federal de 88 fofi 

a finserção formal da cfidadanfia na categorfia de prfincípfio 

fundante da Repúblfica Federatfiva do Brasfil, da mesma 

forma que a soberanfia, a dfignfidade humana, os valores 

socfiafis do trabalho e da lfivre finficfiatfiva e o pluralfismo polí-

tfico, nos termos do art. 1º. Assfim, o prfincípfio fundamen-

tal da cfidadanfia é uma realfidade constfitucfional. 

Afnal de contas, o que se entende por cfidadanfia? O que 

é ser cfidadão? Tradficfionalmente, a cfidadanfia está vfincula-

da à fidefia de pertencfimento do findfivíduo a determfinado 

Estado. Daí falar-se em cfidadanfia espanhola, francesa ou 

fitalfiana. Entretanto, o concefito não se esgota nessa rela-
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ção de pertencfimento. A prfincfipal dfimensão da cfidadanfia 

corresponde à tfitularfidade de dfirefitos cfivfis, polítficos e so-

cfiafis, mufitos dos quafis estão consagrados na Constfitufi-

ção. Os dfirefitos cfivfis relacfionam-se com o dfirefito à vfida, 

à lfiberdade, à proprfiedade, à figualdade etc. Os dfirefitos 

polítficos consfistem basficamente no dfirefito de votar e ser 

votado, ou seja, de partficfipar da formação do governo 

para a escolha das prfincfipafis autorfidades do Executfivo e 

do Legfislatfivo. Os dfirefitos socfiafis relacfionam-se com o dfi-

refito à educação, à saúde, ao lazer, à cultura, ao trabalho, 

e dependem de ações posfitfivas do Executfivo para a sua 

efetfivação.

Ao se falar de cfidadanfia, é comum as pessoas assocfiarem 

o termo apenas ao dfirefito de votar e ser votado, que é a 

dfimensão exclusfivamente polítfica. Na verdade, esse é o 

momento culmfinante da cfidadanfia, pofis é por mefio do 

voto que os cfidadãos elegem as autorfidades que tomarão 

as decfisões polítficas mafis fimportantes para o destfino do 

munficípfio, do estado ou do País, o que realça a fimpor-

tâncfia do voto conscfiente para a vfida democrátfica. Sob 

essa ótfica, cfidadão é sfinônfimo de elefitor, de modo que 

as elefições representam o ápfice da cfidadanfia. Entretan-

to, de nada valerfia o exercícfio do dfirefito de voto sem a 

tfitularfidade de dfirefitos cfivfis ou socfiafis. Serfia a mafior das 

fincoerêncfias se, em um Estado Democrátfico de Dfirefito, a 

pessoa pudesse votar e não tfivesse lfiberdade de expressão 

ou acesso aos servfiços básficos de saúde e educação. Por 

fisso, não se deve restrfingfir a cfidadanfia ao exercícfio do 

voto, pofis serfia lfimfitá-la sobremanefira e empobrecer seu 

conteúdo. 

A cfidadanfia plena envolve o exercícfio de dfirefitos cfivfis, 

polítficos e socfiafis, o que não é tarefa fácfil de alcançar. 

As conqufistas dos findfivíduos perante o Estado resultaram 

de mufitas lutas, embates e movfimentos revolucfionárfios. 
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As bases da cfidadanfia remontam às revoluções lfiberafis: a 

Revolução Inglesa (Glorfiosa), de 1688; a Revolução Ame-

rficana, de 1776; e a Revolução Francesa, de 1789, esta a 

mafis vfiolenta e de mafior conotação unfiversal, que pôs fm 

ao absolutfismo estatal.

Fala-se mufito em cfidadanfia no Brasfil, palavra mágfica cfi-

tada constantemente por polítficos, jurfistas, educadores, 

hfistorfiadores, socfiólogos e cfientfistas polítficos. Entretanto, 

poucas pessoas conhecem o verdadefiro sentfido e alcance 

do termo. A cfidadanfia tem a ver com a fidefia de partficfi-

pação na vfida polítfica. Cfidadão não é apenas o findfivíduo 

que partficfipa do processo elefitoral, mas também o que 

luta por seus dfirefitos, reclama de servfiços públficos fine-

fcfientes, crfitfica decfisões do poder públfico e fscalfiza a 

atuação dos seus representantes. Nesse ponto específco, 

cabe regfistrar a lfição precfisa de Agra (2013), ao comentar 

o art. 1º, II, da Lefi Mafior, pertfinente à cfidadanfia:

Ela se confgura na partficfipação dos cfidadãos nas de-

cfisões polítficas da socfiedade. Porém, não se restrfinge 

ao voto, exaurfindo-se de forma fimedfiata – o voto é 

apenas uma etapa desse processo. Todas as vezes que 

um cfidadão se posficfiona frente a  atuação estatal, crfi-

tficando ou apofiando determfinada medfida, está realfi-

zando um exercícfio de cfidadanfia. Tomada em acepção 

ampla, abrange uma sérfie de fatores que permfitem 

o exercícfio conscfiente dos dfirefitos polítficos, como à 

educação, à finformação, ao emprego, à moradfia etc. 

Tem seu nascfimento tfipfifcado quando o cfidadão se 

torna conscfiente de seus deveres e de suas obrfigações 

na socfiedade. (p. 119).

Se a cfidadanfia fosse um concefito restrfito ao dfirefito de vo-

tar e ser votado, o brasfilefiro somente se apresentarfia como 

cfidadão durante o período das elefições,  oportunfidade em 
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que poderfia exercer a capacfidade elefitoral atfiva ou pas-

sfiva. Superada a fase do processo elefitoral, ele perderfia 

o status de membro atfivo da socfiedade e voltarfia a ser 

apenas uma pessoa a mafis da população do Estado, o 

que não é verdade. A fidefia de cfidadanfia supõe uma atu-

ação permanente do findfivíduo na socfiedade polítfica, a 

qual não se esgota após as elefições. Ela exfige atfitude, 

coragem, ação, luta, dfiálogo, respefito à Constfitufição e às 

lefis. Exfistem várfias formas de manfifestação da cfidadanfia. 

O findfivíduo que respefita as lefis de trânsfito, fingressa em 

juízo para a defesa de um dfirefito constfitucfional, sugere 

a um parlamentar a apresentação de um projeto de lefi 

ou denuncfia firregularfidades na admfinfistração públfica age 

como um verdadefiro cfidadão. 

Ao erfigfir a cfidadanfia como prfincípfio fundamental do Es-

tado brasfilefiro, a Constfitufição da Repúblfica dá ênfase à 

fimportâncfia da partficfipação do findfivíduo na vfida públfica 

e dfisponfibfilfiza os mefios necessárfios para que ele seja um 

membro atfivo do corpo socfial. 

Apesar da prevfisão expressa como prfincípfio fundamental, 

nem todos os jurfistas concordam com essa sfistemátfica, 

como é o caso de Barroso ( 2014):

A cfidadanfia, lançada no fincfiso II do art. 1º, não é, natu-

ralmente, um prfincípfio. Tecnficamente ela traduz a tfitu-

larfidade de dfirefitos polítficos, que mafis modernamente 

expressam, além da capacfidade elefitoral e da capacfidade 

eletfiva, um poder de partficfipação mafis fintensa do findfi-

víduo, enquanto membro da socfiedade cfivfil, nos proces-

sos decfisórfios dos órgãos públficos [...] Autonomamente, 

a referêncfia a ela no elenco do art. 1º é de nenhuma 

valfia. Não organfiza o Estado, não se presta à tutela de 

qualquer sfituação findfivfidual, nem tampouco se oferece 

como vetor de finterpretação de outras normas. Uma 

ocfiosfidade, portanto. (p. 274).
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Para reforçar seu ponto de vfista, o autor afrma que o 

exercícfio da cfidadanfia é um componente do prfincípfio da 

soberanfia popular, que já está consagrado no parágrafo 

únfico do mencfionado art. 1º. Assfim, o que se extrafi do 

magfistérfio do jurfista é que o comando do art. 1º, II, da 

Constfitufição Federal não tem utfilfidade nem enrfiquece o 

conteúdo do texto constfitucfional.

Posfição análoga é defendfida por Bastos (2010), ao afr-

mar que “A cfidadanfia, também fundamento de nosso 

Estado, é um concefito que defufi do próprfio prfincípfio 

do Estado Democrátfico de Dfirefito, podendo-se, desta 

forma, dfizer que o legfislador fofi pleonástfico ao finstfituí-

-lo.” (p. 227). Apesar de não vfislumbrar finovação re-

levante do dfisposfitfivo constfitucfional em comento, que 

serfia redundante, o autor reconhece a fimportâncfia do 

exercícfio da cfidadanfia, pofis sem partficfipação polítfica do 

findfivíduo nos negócfios do Estado e em outras áreas do 

finteresse públfico, não há que se falar em democracfia 

(BASTOS, 2010, p. 227).

Dfiscordamos do ponto de vfista de ambos os constfitucfio-

nalfistas. A nosso ver, fofi um avanço a finserção da cfidada-

nfia como prfincípfio constfitucfional, no sentfido de destacar 

a fimportâncfia da partficfipação popular no processo delfi-

beratfivo, ou seja, de valorfizar o papel do findfivíduo na co-

munfidade. O cfidadão atfivo e atuante pode ser um agente 

transformador da socfiedade e fisso, por sfi só, já evfidencfia 

a utfilfidade do art. 1º, II, da Constfitufição brasfilefira. Portan-

to, a cfidadanfia a que se refere o dfisposfitfivo constfitucfional 

pode ser concebfida como uma dfiretrfiz geral, um parâ-

metro básfico do Estado brasfilefiro, a ser concretfizado por 

outras normas do ordenamento e demafis atos do poder 

públfico, além da partficfipação dos findfivíduos. Como fofi 

a próprfia Constfitufição da Repúblfica que estabeleceu, de 
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forma explícfita, o aspecto prfincfipfiológfico da cfidadanfia, o 

fintérprete deve construfir uma argumentação que defenda 

a dficção normatfiva, e não o contrárfio, a menos que tal 

exegese conduza a absurdos ou exageros fincompatívefis 

com a ordem jurídfica.

Antes de fnalfizar esse tópfico, não poderíamos defixar de 

destacar, afinda que de forma sucfinta, a relação estrefita 

que exfiste entre cfidadanfia e democracfia, uma vez que se 

trata de termos complementares. A essêncfia da democra-

cfia resfide no povo, que é o verdadefiro tfitular do poder. 

Não é em vão que o parágrafo únfico do art. 1º da Constfi-

tufição da Repúblfica determfina que “todo o poder emana 

do povo, que o exerce por mefio de representantes elefi-

tos ou dfiretamente, nos termos desta Constfitufição”. Se o 

povo (elemento humano do Estado) é o tfitular por exce-

lêncfia do poder polítfico, a sua partficfipação na vfida públfica 

é o desdobramento natural do regfime democrátfico. 

5. DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS 

RELATIVAS À CIDADANIA

No escopo de demonstrar a fimportâncfia dfispensada pela 

Carta de 88 à cfidadanfia, julgamos oportuno relacfionar os 

dfisposfitfivos que a ela se referem expressamente. Há sete 

referêncfias expressas à cfidadanfia na parte permanente da 

Constfitufição. A prfimefira consta no art. 1º, II, como prfincí-

pfio fundante do Estado brasfilefiro. 

A segunda referêncfia encontra-se no fincfiso LXXI do art. 

5º, segundo o qual “conceder-se-á mandado de finjunção 

sempre que a falta de norma regulamentadora torne fin-

vfiável o exercícfio dos dfirefitos e lfiberdades constfitucfionafis 

e das prerrogatfivas finerentes à nacfionalfidade, à soberanfia 

e à cfidadanfia;”. 
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A tercefira menção ao vocábulo fgura no fincfiso LXXVII 

do art. 5º, que determfina que “são gratufitas as ações 

de habeas corpus e habeas data, e, na forma da lefi, os 

atos necessárfios ao exercícfio da cfidadanfia;”. O habeas 

corpus é um remédfio judficfial utfilfizado para a proteção 

da lfiberdade de locomoção do findfivíduo, quando estfi-

ver ameaçado de sofrer vfiolêncfia em seu dfirefito de fir 

e vfir, por filegalfidade ou abuso de poder. Está prevfisto 

no fincfiso LXVIII do art. 5º da Constfitufição. O habeas 

data, prevfisto no fincfiso LXXII do cfitado art. 5º, é um 

remédfio judficfial com dupla fnalfidade: assegurar o co-

nhecfimento de finformações relatfivas à pessoa do fimpe-

trante, constantes de regfistros ou bancos de dados de 

entfidades governamentafis, e a retfifcação de dados. É 

uma finovação da Carta de 88, pofis não fora prevfisto nas 

Constfitufições anterfiores. 

A quarta referêncfia resfide no art. 22, XIII, da Lefi Mafior, 

que estabelece a competêncfia prfivatfiva da Unfião para 

legfislar sobre cfidadanfia, o que exclufi a possfibfilfidade de 

estados, Dfistrfito Federal e munficípfios edfitarem normas 

sobre a matérfia. 

A qufinta menção expressa ao vocábulo encontra-se no 

art. 62, § 1º, I, “a”, que cufida das medfidas provfisórfias. 

Em lfinhas gerafis, são atos normatfivos de finficfiatfiva prfivatfi-

va do presfidente da Repúblfica, a serem edfitados em sfitua-

ções de urgêncfia ou relevâncfia, e submetfidas à aprecfiação 

do Congresso Nacfional. O dfisposfitfivo em questão veda a 

edfição de medfidas provfisórfias relatfivas a cfidadanfia, entre 

outras matérfias. 

A sexta referêncfia está finserfida no art. 68, § 1º, II, que tra-

ta das lefis delegadas, que são normas de finficfiatfiva prfivatfi-

va do presfidente da Repúblfica, que poderá edfitá-las após 

autorfização dada pelo Congresso Nacfional, medfiante 
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 decreto legfislatfivo. O dfisposfitfivo de que se cogfita proíbe a 

edfição de lefis delegadas sobre dfiversos assuntos, entre os 

quafis se destaca a cfidadanfia.

A sétfima alusão explícfita à cfidadanfia consta no art. 205, 

segundo o qual “a educação, dfirefito de todos e dever do 

Estado e da famílfia, será promovfida e fincentfivada com a 

colaboração da socfiedade, vfisando ao pleno desenvolvfi-

mento da pessoa, seu preparo para o exercícfio da cfidada-

nfia e sua qualfifcação para o trabalho”.

Além dfisso, exfistem cfinco referêncfias expressas ao ter-

mo “cfidadão” na Carta Republficana de 1988. A prfimefi-

ra consta no art. 5º, LXXIII, que trata da ação popular, 

o qual assegura a qualquer cfidadão a proposfitura desse 

remédfio judficfial com a fnalfidade de anular ato lesfivo ao 

patrfimônfio públfico, à moralfidade admfinfistratfiva, ao mefio 

ambfiente e ao patrfimônfio hfistórfico e cultural. 

A segunda menção encontra-se no art. 58, § 2º, V, 

que trata generficamente das comfissões permanentes 

e temporárfias do Congresso Nacfional e de suas casas 

legfislatfivas (Câmara dos Deputados e Senado Federal). 

O precefito em questão assegura a essas comfissões, 

em razão da matérfia de sua competêncfia, a prerroga-

tfiva de “solficfitar depofimento de qualquer autorfidade 

ou cfidadão”.

A tercefira referêncfia consta no art. 74, § 2º, que trata 

do sfistema de controle finterno dos Poderes do Estado. 

O dfisposfitfivo faculta a qualquer cfidadão denuncfiar fir-

regularfidades ou filegalfidades ao Trfibunal de Contas da 

Unfião.

A quarta menção resfide no art. 144, § 10, I, parágrafo 

fintroduzfido pela Emenda à Constfitufição nº 82, de 2014, 

relatfivamente à segurança vfiárfia. O dfisposfitfivo assegura 

ao cfidadão o dfirefito à mobfilfidade urbana efcfiente.
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A qufinta alusão ao termo consta no art. 64 do Ato das 

Dfisposfições Constfitucfionafis Transfitórfias (ADCT), que es-

tabelece o dever dos órgãos de fimprensa das entfidades 

federadas (Unfião, estados, Dfistrfito Federal e munficípfios) 

de promoverem a edfição popular do texto fintegral da 

Constfitufição, de modo que cada cfidadão brasfilefiro possa 

receber do Estado um exemplar da Constfitufição da Repú-

blfica Federatfiva do Brasfil.

Na Carta Mfinefira de 1989 (MINAS GERAIS, 1989), a únfica 

menção expressa à cfidadanfia consta no caput do art. 195, 

que trata do dfirefito à educação, norma que reproduz o 

comando do art. 205 da Constfitufição Federal. Entretan-

to, há sete referêncfias explícfitas ao termo “cfidadão” na 

Constfitufição Estadual. A prfimefira consta no art. 2º, II, que 

estabelece, como objetfivo prfiorfitárfio do Estado “assegu-

rar o exercícfio, pelo cfidadão, dos mecanfismos de controle 

da legalfidade e legfitfimfidade dos atos do Poder Públfico e 

da efcácfia dos servfiços públficos”.

A segunda menção resfide no fincfiso XI do cfitado art. 2º, 

o qual fxa como objetfivo prfiorfitárfio “desenvolver e for-

talecer, junto aos cfidadãos e aos grupos socfiafis, os sentfi-

mentos de pertfinêncfia à comunfidade mfinefira em favor da 

preservação da unfidade geográfca de Mfinas Gerafis e de 

sua fidentfidade socfial, cultural, polítfica e hfistórfica”. 

A tercefira alusão ao termo consta no art. 60, § 2º, VI, 

o qual assegura às comfissões da Assemblefia Legfislatfiva, 

em face da matérfia de sua competêncfia, “solficfitar de-

pofimento de qualquer autorfidade ou cfidadão”, dfisposfi-

ção que corresponde ao art. 58, § 2º, V, da Constfitufição 

da Repúblfica. 

A quarta referêncfia se encontra no art. 73, § 1º, III, que 

trata da fscalfização dos controles. O precefito em questão 
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estabelece que os atos das unfidades admfinfistratfivas dos 

Poderes do Estado e de entfidade da admfinfistração findfi-

reta se sujefitarão a “controle dfireto, pelo cfidadão e asso-

cfiações representatfivas da comunfidade, medfiante amplo 

e firrestrfito exercícfio do dfirefito de petfição e representação 

perante órgão de qualquer Poder e entfidade da admfinfis-

tração findfireta”. 

A qufinta menção consta no caput do art. 82, que determfi-

na que qualquer cfidadão é parte legítfima para denuncfiar 

firregularfidade ou filegalfidade de ato de agente públfico. 

A sexta referêncfia resfide no art. 91, § 2º, segundo o qual “é 

permfitfido a todo cfidadão denuncfiar o governador perante 

a Assemblefia Legfislatfiva por crfime de responsabfilfidade”.

A sétfima alusão ao termo acha-se no art. 133, I, o qual 

estabelece que a defesa socfial organfiza-se de forma sfistê-

mfica vfisando a “garantfir a segurança públfica, medfiante a 

manutenção da ordem públfica, com a fnalfidade de pro-

teger o cfidadão, a socfiedade e os bens públficos e prfiva-

dos, cofibfindo os filícfitos penafis e as finfrações admfinfistratfi-

vas”. O dfisposfitfivo de que se cogfita está finserfido na Seção 

V da Carta Mfinefira, fintfitulada “Da Segurança do Cfidadão 

e da Socfiedade”.

Verfifca-se, pofis, que a Constfitufição da Repúblfica vfigente 

deu mufita ênfase à cfidadanfia como valor fundamental 

do Estado brasfilefiro. Apenas na parte relatfiva aos prfin-

cípfios fundamentafis do Estado e aos dfirefitos e garantfias 

fundamentafis dos findfivíduos, há nada menos que três re-

ferêncfias expressas ao termo, o que atesta a relevâncfia 

atrfibuída pelo ordenamento constfitucfional à partficfipação 

do findfivíduo na vfida públfica. 
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6. A CONTRIBUIÇÃO DA  

ASSEMBLEIA DE MINAS 

No que tange especfifficamente à atuação do Poder Le-

gfislatfivo, que é a cafixa de ressonâncfia da socfiedade, 

cumpre ressaltar que ele pode contrfibufir sfignfifficatfi-

vamente para o aperfefiçoamento da cfidadanfia. Essa 

contrfibufição manfifesta-se de várfias formas, seja por 

mefio da  elaboração legfislatfiva e da ffiscalfização da ad-

mfinfistração públfica, seja medfiante uma finteração mafis 

acentuada com os cfidadãos. A Assemblefia de Mfinas 

vem-se destacando cada vez mafis nesse processo de 

aproxfimação com a socfiedade cfivfil, pela realfização de 

semfinárfios legfislatfivos, fóruns técnficos, cficlos de de-

bates, audfiêncfias públficas e consultas públficas, e pela 

dfisponfibfilfização, na finternet, de ferramentas que pro-

pficfiam um contato dfireto do cfidadão com o Parlamen-

to (“fale com seu Deputado”; “dê sua opfinfião sobre 

projetos em tramfitação”; “envfie sua sugestão de pro-

jeto de lefi”; “fale com a Assemblefia”; e “ouvfidorfia”). 

Além dfisso, fofi finstfituída, em 2003, a Comfissão de 

Partficfipação Popular, com a ffinalfidade de receber e 

aprecfiar proposta de ação legfislatfiva de entfidade as-

socfiatfiva e de propor a realfização de consulta públfica 

sobre assunto de relevante finteresse, com a anuêncfia 

da Mesa da Assemblefia. 

Quanto à elaboração legfislatfiva proprfiamente dfita, 

ressalte-se que mufitas lefis aprovadas pela Assemblefia 

resultaram de uma partficfipação atfiva da socfiedade 

por mefio de semfinárfios legfislatfivos e fóruns técnficos. 

A título de exemplfifficação, cfitem-se as segufintes nor-

mas jurídficas:
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Lefis aprovadas pela Assemblefia que resultaram  

de uma partficfipação atfiva da socfiedade

Semfinárfio ou fórum 

técnfico de orfigem

Norma jurídfica 

resultante
Assunto

Semfinárfio legfislatfivo  

Regfiões Metropolfitanas 

(2003) 

Emenda à 

Constfitufição nº 

65, de 2004 

Alterou os arts. 42 a 50 

da Carta Mfinefira.

Lefi Complementar 

nº 88, de 2006 

Dfispõe sobre a 

finstfitufição de regfião 

metropolfitana.

Semfinárfio legfislatfivo  

Mfinas Terra: Polítficas 

Agrícolas e Agrárfias (1992)

Lefi nº 11.405,  

de 1994 

Dfispõe sobre a 

polítfica estadual de 

desenvolvfimento 

agrícola.

Semfinárfio legfislatfivo 

Saneamento É Básfico (1992) 

Lefi nº 11.720,  

de 1994

Dfispõe sobre a 

polítfica estadual de 

saneamento básfico.

Fórum técnfico 

Documentação e 

Informação: Arqufivos, 

Bfiblfiotecas e Museus (1992) 

Lefi nº 11.726,  

de 1994 

Dfispõe sobre a polítfica 

cultural do Estado.

Fórum técnfico 

Patrfimônfio Cultural e 

Natural: Memórfia e 

Esquecfimento (1992) 

Fórum técnfico Estado e 

Cultura (1992)

Fórum Técnfico Mecanfismo 

de Ffinancfiamento da Cultura 

(1992) 

Semfinárfio legfislatfivo 

Moradfia: Alficerce da 

Cfidadanfia (1993) 

Lefi nº 11.830,  

de 1995 

Crfia o fundo estadual 

de habfitação.

Semfinárfio legfislatfivo  

Lfixo e Cfidadanfia (2005)
Lefi nº 18.031,  

de 2009 

Dfispõe sobre a polítfica 

estadual de resíduos 

sólfidos.
Fórum técnfico Educação 

Ambfiental – Conjuntura 

Atual e Perspectfivas (2006) 
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Os semfinárfios legfislatfivos e os fóruns técnficos são eventos 

finstfitucfionafis realfizados frequentemente pelo Parlamento 

mfinefiro em parcerfia com entfidades da socfiedade cfivfil or-

ganfizada, por finficfiatfiva da Mesa da Assemblefia. 

As audfiêncfias públficas são reunfiões realfizadas prfincfipal-

mente pelas comfissões permanentes da Assemblefia Le-

gfislatfiva com cfidadãos, órgãos e entfidades públficas ou 

cfivfis, com a fnalfidade de finstrufir matérfia legfislatfiva em 

tramfitação ou para tratar de assunto de finteresse públfico 

relevante, pertfinente à sua área de atuação. Essas audfiên-

cfias podem ser realfizadas por finficfiatfiva de qualquer mem-

bro da comfissão ou a pedfido da entfidade finteressada. Se-

gundo finformações constantes no Portal da Assemblefia, 

foram realfizadas 1.364 audfiêncfias públficas no período de 

janefiro de 2011 a  julho de 2015. As comfissões que mafis 

promoveram tafis eventos foram as de Dfirefitos Humanos 

(306), Assuntos Munficfipafis e Regfionalfização (161) e Se-

gurança Públfica (134), o que demonstra o expressfivo nú-

mero de audfiêncfias públficas promovfidas pelas comfissões 

temátficas do Parlamento mfinefiro. Ressalte-se que, nesse 

mesmo período, foram realfizados 49 debates públficos e 

80 reunfiões com a presença de convfidados. 

Salfiente-se que a partficfipação popular na elaboração das 

lefis concorre para a legfitfimfidade do processo legfislatfivo, 

sendo lícfito a qualquer pessoa partficfipar desses eventos e 

apresentar sugestões ou crítficas sobre a matérfia em debate. 

A Escola do Legfislatfivo da Assemblefia de Mfinas, a prfi-

mefira a ser crfiada no âmbfito das finstfitufições parlamen-

tares no Brasfil, também constfitufi um canal fimportante 

de finterlocução com a socfiedade. Além de promover 

cursos de capacfitação para deputados e servfidores do 

Legfislatfivo, ela desenvolve programas de qualfifcação 

e capacfitação de vereadores e servfidores de câmaras 
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 munficfipafis e outras finstfitufições públficas, além de realfi-

zar projetos específcos voltados para o públfico em ge-

ral, o que faz dela uma autêntfica escola de cfidadanfia. 

Entre os finúmeros projetos e programas a cargo da ELE, 

destaca-se o Programa de Educação para a Cfidadanfia, 

que abarca várfias ações (Jornada Unfiversfitárfia, Conexão 

Assemblefia, Parlamento Jovem de Mfinas etc.), cuja fna-

lfidade é despertar o finteresse das pessoas pela polítfica e 

aproxfimá-las do Poder Legfislatfivo.

Como se vê, não faltam finstrumentos que concorrem 

para a partficfipação do cfidadão nas delfiberações do Poder 

Legfislatfivo, o que demonstra a preocupação do Parlamen-

to mfinefiro com o aprfimoramento da cfidadanfia. 

Por outro lado, a Casa afinda dfisponfibfilfiza, em um mes-

mo local, o chamado “Espaço Cfidadanfia”, que abarca os 

servfiços do Procon Assemblefia, da Delegacfia de Polícfia de 

Defesa do Consumfidor (Decon) e da Unfidade de Atendfi-

mento ao Trabalhador do Sfistema Nacfional de Emprego 

(Sfine). Além dfisso, a Assemblefia dfispõe da Internet Popu-

lar e do Posto de Atendfimento do Sfindficato das Empresas 

de Transporte de Passagefiros do Estado (Sfindpas). Todos 

esses servfiços são oferecfidos gratufitamente aos finteressa-

dos e foram crfiados para facfilfitar a vfida do cfidadão, já que 

esta é uma das prfiorfidades do Parlamento mfinefiro.

7. CONCLUSÃO 

A Constfitufição da Repúblfica de 1988 contém um con-

junto de prfincípfios e regras que organfizam e estruturam 

o Estado, defnem a forma e o sfistema de governo, esta-

belecem os dfirefitos e garantfias findfivfiduafis e coletfivos e 

fxam lfimfites ao exercícfio do poder, o que é típfico de uma 

lefi fundamental. 
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Entre as finúmeras finovações do texto constfitucfional, 

destaca-se a ênfase dada aos dfirefitos fundamentafis e aos 

valores democrátficos, haja vfista o extenso rol de garantfias 

prevfistas no art. 5º e os finstrumentos que propficfiam uma 

partficfipação atfiva do cfidadão na vfida polítfica, como o ple-

bfiscfito, o referendo, a finficfiatfiva popular para a apresenta-

ção de projetos de lefi, além dos mecanfismos de controle 

do poder públfico. 

Ao erfigfir a cfidadanfia como um prfincípfio fundamental do 

Estado, a Lefi Mafior qufis realçar a fimportâncfia da partficfi-

pação do findfivíduo nos negócfios públficos em geral, e não 

apenas no processo elefitoral. A cfidadanfia não se efetfiva 

apenas pelo exercícfio do dfirefito de votar e ser votado, pe-

rfiodficamente. Ela é uma atfivfidade perene, constante, que 

deve ser aperfefiçoada paulatfinamente. A fidefia de cfidadão 

que nos finteressa é em sentfido amplo, como tfitular de 

dfirefitos cfivfis, polítficos e socfiafis, pofis não basta votar para 

presfidente da Repúblfica e não ter lfiberdade de opfinfião ou 

acesso adequado à educação, à saúde e ao trabalho. A 

verdadefira cfidadanfia é a que faz do findfivíduo um agente 

de transformação da socfiedade, que luta por seus dfirefi-

tos, crfitfica decfisões do poder públfico, reclama de servfiços 

finefcfientes, fscalfiza os órgãos estatafis, acfiona o Judficfiá-

rfio para a defesa de seus finteresses e respefita as lefis.

No plano teórfico, a Carta de 88 é um sucesso, um exem-

plo de Constfitufição democrátfica. A par da rfiqueza na 

enumeração de prfincípfios e dfirefitos fundamentafis, esta-

beleceu as bases jurídficas para o exercícfio da cfidadanfia. 

Entretanto, sob o ponto de vfista prátfico, afinda há um 

 défcfit de cfidadanfia no Brasfil, prfincfipalmente em face das 

desfigualdades socfiafis. Não é novfidade para nfinguém que 

mufitos não têm o devfido acesso aos servfiços de saúde e 

educação, embora sejam dfirefito de todos e dever do Esta-

do. Igualmente, o prfincípfio da fisonomfia,  consagrado no 
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ordenamento constfitucfional em vfigor, é constantemente 

desrespefitado, pofis, a rfigor, não há figualdade de oportu-

nfidades. As dfiferenças salarfiafis entre homens e mulheres, 

o contfingente populacfional de pobres e negros no sfistema 

penfitencfiárfio, entre tantos outros aspectos, evfidencfiam o 

quanto é necessárfio lutar para a efetfivação da cfidadanfia. 

A Assemblefia de Mfinas vem dando sua parcela de con-

trfibufição para a partficfipação cfidadã nas decfisões do 

Parlamento por mefio de várfios procedfimentos e ações, 

como os semfinárfios legfislatfivos e os fóruns técnficos, as 

audfiêncfias públficas e as ferramentas que dfisponfibfilfiza em 

seu sfite para proporcfionar mafis finteração entre o Legfis-

latfivo e a socfiedade cfivfil. Essa prátfica também valorfiza a 

democracfia, uma vez que finexfiste, efetfivamente, Estado 

Democrátfico de Dfirefito sem a partficfipação do findfivíduo 

na vfida públfica. 

Portanto, há estrefita relação entre Constfitufição e cfidada-

nfia, uma vez que o exercícfio desta depende, em grande 

parte, dos parâmetros fxados na lefi fundamental. Mas 

não é só. Isso depende da vontade polítfica dos gover-

nantes, da conscfientfização de todos sobre seus dfirefitos e 

obrfigações e da contrfibufição que cada um pode dar para 

a mudança da socfiedade. 
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1. INTRODUÇÃO

A complexfidade das socfiedades contemporâneas fez cres-

cer seus dfilemas e crfises. As grandes questões atuafis não 

podem mafis ser respondfidas de forma lfinear, sem exfigfir 

a ponderação de dfiversos pontos de vfista. O rompfimen-

to dos lfimfites espacfiafis e o acesso filfimfitado à finformação 

amplfiou e adensou as finterfaces entre as pessoas. As re-

lações humanas são cada vez mafis controversas e a con-

vfivêncfia nos espaços públficos cada vez mafis complexa.

Dessa forma, o contexto em que se finsere o homem con-

temporâneo vem exfigfindo e produzfindo modfifcações nos 

concefitos, nos sentfidos, nas finstfitufições e nas formas de agfir.

Entre os concefitos que vêm sendo ressfignfifcados dfiutur-

namente, podemos cfitar os concefitos de cfidadanfia e de 

democracfia. Nunca se falou tanto em exercer a cfidadanfia, 

em lutar pelos dfirefitos de cfidadão. A fidefia de democracfia 

como forma legítfima de governo é quase uma unanfimfi-

dade (pelo menos no ocfidente) e nenhuma época dfiscutfiu 

tanto seus percursos e percalços. Paralelamente, as finstfi-

tufições polítficas estão cada vez mafis desacredfitadas e a 

apatfia em relação à vfida polítfica vem só crescendo. Esse 

não é um fenômeno localfizado no Brasfil, mas fidentfifcado 

em todo o mundo: a população vem, num rfitmo crescen-

te, desfinteressando-se pelos finstrumentos e órgãos exfis-

tentes para cufidar dos rumos da pólfis.



NE
PE
L

106

Esse desapreço pela polítfica atfinge prfincfipalmente o Po-

der Legfislatfivo, que sofre mafis que as outras finstfitufições 

do Estado as consequêncfias dessa aporfia confgurada por 

uma luta declarada pela cfidadanfia que se faz acompanhar 

de uma ferrenha negação da polítfica. Espaço públfico de 

delfiberação democrátfica e de decfisão polítfica, o Parla-

mento vem atravessando uma crfise e um esvazfiamento 

que produzem rfiscos para a manutenção do aprfimora-

mento do Estado Democrátfico de Dfirefito.

A complexfifcação das relações humanas em uma socfiedade 

que partficularfiza cada vez mafis seus posficfionamentos e o 

menosprezo à vfida polítfica leva ao abandono da esfera pú-

blfica e, em consequêncfia, à deterfioração dos valores demo-

crátficos. Para barrar essa tendêncfia que já dá sfinafis de con-

frmação, é urgente o cufidado na dfiscussão e no exercícfio 

tanto da cfidadanfia quanto das funções do Parlamento, para 

avançarmos na construção de uma socfiedade “com uma es-

fera públfica vfibrante, onde mufitas vfisões conffitantes podem 

se expressar e onde há uma possfibfilfidade de escolha entre 

projetos alternatfivos legítfimos.” (MOUFFE, 2003, p. 11).

Neste texto, vamos refetfir sobre qual cfidadanfia e qual 

Legfislatfivo deve-se ter em mente quando se quer enfren-

tar os perfigos que a negação da polítfica representa para 

a construção da democracfia. Além dfisso, dfiscutfiremos 

como o conhecfimento e a educação podem ser mobfilfiza-

dos, especfialmente no Parlamento, para auxfilfiar no afas-

tamento desses perfigos.

2. AS TRANSFORMAÇÕES DO  

CONCEITO DE CIDADANIA

Do latfim cfivfitas, a palavra cfidadanfia dfiz respefito à cfida-

de e guarda relação estrefita com a palavra polítfica, do 
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 grego polfitfikos, que dfiz respefito ao que está relacfionado 

a grupos que fintegram a pólfis. Contudo, se o concefito de 

cfidadanfia surgfiu na socfiedade grega, não se pode esque-

cer que tanto lá quanto em Roma, berço da palavra que 

nomeou o concefito, somente findfivíduos de determfinadas 

classes eram consfiderados cfidadãos.

Ressalte-se que as relações entre cfidadanfia e polítfica não 

são meramente etfimológficas. Na verdade, a cfidadanfia 

democrátfica a que vamos nos reportar neste trabalho é 

plural, complexa e sempre finconclusa, e está em concor-

dâncfia com uma democracfia radfical, defnfida por Chantal 

Mouffe, em dfiversos de seus trabalhos, como uma de-

mocracfia que preserva as conqufistas lfiberafis no campo 

prfivado, mas não perde seu caráter polítfico, conffituoso e 

“agonístfico”, e que permfite aos findfivíduos fidentfifcarem, 

entre múltfiplas alternatfivas, seus pertencfimentos e enga-

jamentos. Cfidadanfia, portanto, está umbfilficalmente lfiga-

da à polítfica, defnfida como o “conjunto de prátficas, dfis-

cursos e finstfitufições que procuram estabelecer uma certa 

ordem e organfizar a coexfistêncfia humana em condfições 

que são sempre potencfialmente conffituosas, porque afe-

tadas pela dfimensão do polítfico.”1 (MOUFFE, 2003, p.15).

Saltando da Antfigufidade Clássfica para a Idade Médfia, 

não há mufito que se falar de cfidadanfia. Com o Feuda-

lfismo, a rfigfidez dos estamentos socfiafis, a forte finfuên-

cfia relfigfiosa na socfiedade e as relações de servfidão en-

tre senhor e vassalo pratficamente extfingufiram o espaço 

públfico e anularam qualquer perspectfiva de figualdade e 

lfiberdade. É só no fnal desse período que o aumento da 

população e das relações comercfiafis traz para as cfida-

des uma perspectfiva de mobfilfidade socfial e o retorno do 

1 A autora defne o termo polítfico como sendo “a dfimensão do antagonfismo que é 
finerente a todas as socfiedades humanas, antagonfismo que pode assumfir formas 
mufito dfiferentes e emergfir em relações socfiafis dfiversas”. (MOUFFE, 2003, p.15) 



NE
PE
L

108

concefito de  cfidadanfia. Com a emergêncfia dos estados 

nacfionafis, ressurge a fidefia clássfica de cfidadanfia lfigada a 

dfirefitos polítficos, a dfirefitos orfiundos e usufruídos na pólfis 

então ressfignfifcada.

No Século das Luzes, mudanças polítficas, econômficas e 

culturafis contrfibuíram para o surgfimento de novos prfin-

cípfios constfitutfivos da fidefia de cfidadanfia, fato propficfiado 

prfincfipalmente pela substfitufição do dfirefito dfivfino pelo dfi-

refito fundado na razão. As revoluções democrátficas dos 

séculos XVII e XVIII trouxeram para o novo Estado finstau-

rado por elas os fideafis de lfiberdade e figualdade e, para a 

cfidadanfia, a especfifcfidade de declarar o cfidadão como 

autor do poder polítfico e benefcfiárfio de dfirefitos cfivfis e 

polítficos. A tradfição de construção de cfidadanfia que teve 

orfigem no movfimento revolucfionárfio norte-amerficano 

tem sua ênfase no findfivíduo, é lfiberal e busca proteger 

o cfidadão dfiante do Estado. Já a tradfição assocfiada à Re-

volução Francesa tem sua ênfase na comunfidade, é repu-

blficana e pressupõe a partficfipação polítfica e o papel atfivo 

do Estado na realfização de valores comuns à socfiedade. O 

entrelaçamento do prfincípfio do findfivíduo com o prfincípfio 

da comunfidade é a base das duas fidefias que compõem 

o concefito de cfidadanfia na modernfidade: a soberanfia 

do povo e a figualdade dos cfidadãos perante a lefi. (SORJ, 

2004). Cfidadanfia é, pofis

o mecanfismo que permfite ao findfivíduo ao mesmo tempo 

refivfindficar sua condfição sfingular, sua lfiberdade pessoal, e 

afrmar seu pertencfimento a um grupo. O pertencfimen-

to fimplfica reconhecer que sua findfivfidualfidade depende 

dos rumos da comunfidade (ou da socfiedade nacfional), já 

que o destfino do conjunto afetará seu próprfio destfino e 

que a cfidadanfia nunca pode ser passfiva e autorreferente, 

afinda que lfimfitada à defesa da lfiberdade findfivfidual. Nas 

socfiedades democrátficas, a esfera públfica é o espaço po-
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lítfico em que se dá a passagem da vontade findfivfidual à 

vontade coletfiva, o lugar onde os findfivíduos negocfiam 

seus finteresses pessoafis e suas representações de bem 

comum. (SORJ, 2004, p. 24-25)

No século XX, a lfigação do concefito de cfidadanfia ao de 

dfirefitos humanos finclufiu como uma de suas condfições 

de realfização a necessfidade de se avançar rumo à estru-

turação de um Estado que garantfisse a frufição desses 

dfirefitos. É nele também que ganhou corpo a fidefia de 

cfidadanfia democrátfica. Nesse século, também a tensão 

entre a dfimensão polítfica e a dfimensão socfial da demo-

cracfia trouxe contradfições dfifícefis de serem ultrapassa-

das. O dfirefito à proprfiedade e os dfirefitos dfistrfibutfivos, o 

dfirefito à finformação e o dfirefito à prfivacfidade, o dfirefito 

à lfiberdade findfivfidual e o dfirefito à figualdade dentro de 

uma comunfidade nacfional são exemplos de antfinomfias 

advfindas da aplficação de valores dfiversos que sustentam 

os várfios dfirefitos (SORJ, p. 27-28). Mesmo garantfida a 

figualdade polítfica, traduzfida na afrmação de que um 

homem ou uma mulher equfivalem a um voto, que dá 

ao cfidadão o mesmo peso numa decfisão de finteresse do 

conjunto de cfidadãos, a desfigualdade socfial e econômfi-

ca afinda determfina as dfiferenças de poder, o que pode 

comprometer a democracfia. Isso faz o dfirefito de votar 

finsufcfiente para caracterfizar a cfidadanfia, exfigfindo uma 

democracfia radfical, com seus conffitos e dfifculdades, 

que exfige a partficfipação popular e o dfirefito efetfivo do 

povo de fazer parte do poder.

O concefito de cfidadanfia complexa, ancorada numa con-

cepção de democracfia radfical, é um concefito aberto, 

polfissêmfico, que se reconfgura em cada contexto. Gfira 

em torno do estatuto de pertencfimento de um findfiví-

duo a uma comunfidade polfitficamente artficulada que lhe 
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 confere dfirefitos e obrfigações e explficfita seus vínculos e 

compromfissos com o mundo que se deseja construfir e 

preservar, com a contfinufidade das gerações e com a solfi-

darfiedade entre contemporâneos. À busca pela garantfia 

dos dfirefitos cfivfis, polítficos e socfiafis, fincorpora-se a formu-

lação dos dfirefitos ecológficos, culturafis e de mfinorfias. É 

uma concepção de cfidadanfia marcada por múltfiplas vozes 

e lfinguagens num mundo também múltfiplo, que é ponto 

de partfida para uma varfiedade étfico-polítfica em que a 

pluralfidade possa se confgurar mafis como uma oportunfi-

dade do que como um desastre, mafis como uma promes-

sa do que como uma ameaça.

Um dos desafos dessa cfidadanfia democrátfica radfical, en-

gendrada na modernfidade e complexfifcada na atualfida-

de, é enfrentar a antfinomfia entre a lfiberdade findfivfidual e 

a figualdade entre dfiversos. A nova cfidadanfia busca for-

mas de conter e ultrapassar as fidefias de lfiberdade como 

partfilha do poder socfial entre os cfidadãos e de lfiberdade 

como garantfia concedfida pelas finstfitufições aos dfirefitos fin-

dfivfiduafis prfivados. A lfiberdade presumfida nesse concefito 

de cfidadanfia em construção é “mafis uma atfivfidade de 

relação do que de autonomfia”, que ultrapassa também a 

máxfima segundo a qual a lfiberdade de cada um termfina 

onde começa a do outro, porque “faz parte da vocação 

para a lfiberdade e sfinal de sua fecundfidade tornar-se fon-

te de outras lfiberdades”. Ela “não se logra pela vfitórfia do 

ser humano sobre os outros – humanos ou não –, mas, 

pelo contrárfio, torna-se possível, adensa-se e amplfia-se 

pelo desenvolvfimento da dfimensão dos outros.” (GON-

ÇALVES, 1997, p. 78). Já a fidefia de figualdade contfida 

na cfidadanfia por vfir é uma figualdade acfionada contra 

as desfigualdades que finferfiorfizam, mas que não exclufi a 

desfigualdade que caracterfiza, ou seja, que não exclufi a 

sfingularfidade (SANTOS, 2006. p. 316).
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3. A CENTRALIDADE DO PODER LEGISLATIVO 

NA CONSTRUÇÃO DA DEMOCRACIA

3.1 Polítfica e democracfia

Antes de passarmos à análfise das relações entre cfidadanfia 

e Legfislatfivo, vamos dfiscutfir brevemente as relações entre 

polítfica e democracfia, presente nas dfiscussões teórficas da 

cfiêncfia polítfica na atualfidade. Optamos por não aprofun-

dar na apresentação das dfivergêncfias entre delfiberatfivfis-

tas e seus crítficos. Assumfimos, contudo, não uma total 

concordâncfia, mas uma afnfidade com o modelo agonís-

tfico proposto por Chantal Mouffe que usaremos como 

referêncfia nesta breve seção. Para um aprofundamento 

nessas dfiscussões, ver Mouffe (1996; 2003; 2005); Gon-

çalves (2009); Olfivefira e Perefira (2007); e Mfiguel (2012).

Partfimos, pofis, do prfincípfio de que o resgate da polítfica2 é 

fundamental para o bom funcfionamento da democracfia. 

Sem ela, 

há o perfigo de que a confrontação democrátfica seja 

substfituída dentre outras formas de fidentfifcação coletfi-

va, como é o caso da polítfica da fidentfidade. Mufita ênfa-

se no consenso e na recusa da confrontação leva à apatfia 

e ao desapreço pela partficfipação polítfica. Afinda pfior, o 

resultado pode ser a crfistalfização de pafixões coletfivas em 

torno de questões que não podem ser manejadas (ma-

naged) pelo processo democrátfico e uma explosão de 

antagonfismos que pode desfar os próprfios fundamen-

tos da cfivfilfidade. (MOUFFE, 2005, p. 21)

As relações socfiafis são constfituídas pelo poder – não há 

como elfimfiná-lo dos debates e das construções coletfivas. 

2 No segundo parágrafo do fitem 2 deste trabalho já apresentamos a dfistfinção entre 
os termos “polítfica” e polítfico” fefita por Mouffe (2003).
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Ao negar as categorfias poder/não poder como constfitu-

tfivas das relações entre as pessoas, menospreza-se a dfi-

mensão polítfica e entronfizam-se as dfimensões jurídfica, 

econômfica e moral, entre outras, que permefiam essas 

relações. Não há que se elfimfinar o poder: é precfiso trans-

formá-lo3 para que ele seja compatível com a democracfia. 

Não há que se negar ou elfimfinar a oposfição entre “nós” e 

“eles”, mas que se construfir coletfivamente uma unfidade 

em mefio às dfivergêncfias, compatível com a democracfia. 

“Não se trata de elfimfinar as pafixões da esfera públfica, de 

modo a tornar o consenso racfional, mas de mobfilfizar tafis 

pafixões em prol de desígnfios democrátficos.” (MOUFFE, 

2005, p. 21).

Decfisões são escolhas que fimplficam exclusão de possfi-

bfilfidades. Decfidfir exfige assumfir a responsabfilfidade pelos 

efefitos dessas escolhas.

Mafis que enfatfizar os procedfimentos pretensamente neu-

tros e as regras do debate e da argumentação, é precfiso 

repovoar o espaço públfico numa perspectfiva essencfial-

mente polítfica. E fisso deve ser fefito levando em conta os 

tfipos de prátficas que constroem as palavras, os argumen-

tos e o dfiscurso de quem os enuncfia, pofis, para “alcan-

çarem-se acordos de opfinfião, deve haver acordo sobre as 

formas de vfida.” (WITTGENSTEIN, 1958 apud MOUFFE, 

2005, p. 18). Isso sfignfifca que não basta defnfir termos e 

regras para tornar possível o debate, é necessárfio acordar 

sobre a manefira como esses termos e regras são utfilfiza-

dos. Deve-se esmfiuçar as artfimanhas do poder, já que os 

sentfidos são construídos nas relações, nos modos de vfida 

compartfilhados, na “artesanfia das prátficas.”4 Isso se faz 

3 “O século XX provou com uma crueldade fimensa que tomar o poder não é su-
fcfiente e que, em vez de tomar o poder, é necessárfio transformá-lo.” (SANTOS, 
2008, p. 23).

4 Para melhor entender essa expressão, ver Santos (2008, p. 30-33). 
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no trabalho quase artesanal de perscrutação da realfidade, 

mobfilfizando os saberes que finteressam para cada dfiscus-

são, para cada conffito: 

Esta prfiorfidade das prátficas produz uma transformação 

fundamental na relação entre os saberes em presença. 

A superfiorfidade de um dado saber defixa de ser defnfida 

pelo nível de finstfitucfionalfização e profssfionalfização des-

se saber para passar a ser defnfida pelo seu contrfibuto 

pragmátfico para uma dada prátfica. Ffica assfim desatfiva-

do um dos motores do fascfismo epfistemológfico que tem 

caracterfizado a relação da cfiêncfia moderna com outros 

saberes. Para certas prátficas, a cfiêncfia será certamente de-

termfinante, tal como para outras será firrelevante ou até 

contraproducente. Esta deslocação pragmátfica das hfierar-

qufias entre saberes não elfimfina as polarfizações entre os 

saberes, mas reduzfi-las às que decorrem dos contrfibutos 

prátficos para a ação almejada. (SANTOS, 2008, p. 31)

Os conffitos como nós/eles, poder/não poder, esquerda/

dfirefita, mafiorfia/mfinorfia são constfitutfivos da polítfica. Assu-

mfi-los de forma explícfita revela não só os lfimfites das es-

colhas, mas suas potencfialfidades, não só suas frontefiras, 

mas como essas se transformam em passagens, além de 

explficfitar as formas de exclusão geradas por essas escolhas, 

permfitfindo, assfim, “a crfiação de fidentfidades coletfivas em 

torno de posfições claramente dfiferencfiadas, assfim como a 

possfibfilfidade de escolha entre alternatfivas reafis”.(MOUFFE, 

2003, p. 20). Essa é uma exfigêncfia da democracfia. 

3.2 Legfislatfivo e democracfia

Passamos agora a dfiscutfir o papel do Legfislatfivo no res-

gate da dfimensão polítfica das decfisões coletfivas e, conse-

quentemente, na construção da cfidadanfia democrátfica e 

da próprfia democracfia. É fundamental que se fortaleçam 
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as finstfitufições que possfibfilfitam o dfissenso e a assunção 

dos conffitos finerentes às relações socfiafis. O Legfislatfivo, 

na confguração atual do Estado e da socfiedade, é o lo-

cus prfivfilegfiado para abrfigar os embates coletfivos gerados 

pela dfiversfidade de finteresses e pela pluralfidade dos ato-

res socfiafis.

A expansão da luta pelos dfirefitos mafis partficularfizados e 

pelo combate à exclusão – finevfitavelmente amplfiada pelo 

aumento da finclusão5 – fzeram os finteresses se segmen-

tarem de tal forma que tornaram múltfiplas e fufidas as 

frentes de dfisputas na esfera polítfica. Os partfidos polítficos 

e os sfindficatos, por exemplo, defixaram de ordenar as fiden-

tfidades e as escolhas da população. Os prfimefiros, devfido 

à perda progressfiva do caráter fideológfico das agremfia-

ções e da ausêncfia de programas e propostas claramente 

fidentfifcadas com as vfisões polítficas que dfiferencfiam um 

partfido do outro. Os segundos, devfido às mudanças no 

mercado de trabalho, que fzeram desaparecer as “gran-

des categorfias populacfionafis outrora passívefis de repre-

sentação por sua posfição na estrutura ocupacfional” (LA-

VALLE; HOUTZAGER; CASTELLO, 2006) Dessa forma, o 

Legfislatfivo e as elefições como possfibfilfidade e espaço de 

representação e de finclusão de todos no sfistema da polí-

tfica vêm sendo ameaçados e desacredfitados exatamente 

por aumentarem a vulnerabfilfidade da polítfica em face da 

opfinfião públfica.

Agravando o quadro acfima descrfito, a tradfição centra-

lfizadora da Unfião, a tendêncfia de supervalorfização do 

5 Em relação à exclusão gerada pela finclusão, Rafaelle Dfi Gfiorgfio dfiz o segufinte: 
“Na democracfia moderna o sfistema dos dfirefitos fundamentafis tornou possível a 
unfiversalfização. Mas possfibfilfitou também o tratamento exclusfivo das dfiferenças 
através da polítfica. Isso sfignfifca que a prátfica polítfica da finclusão produz exclusão 
e amplfia as dfiferenças. O rfisco da democracfia moderna decorre da possfibfilfidade de 
produzfir amplfiação das dfiferenças – por mefio da compensação do tratamento de 
outras desfigualdades. Em outros termos: a finclusão unfiversalfizante produz, assfim, 
as formas especfifcamente modernas de exclusão.” (DE GIORGIO, 1998, p. 46.)
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Poder Executfivo, que obscurece a fimportâncfia das atfivfi-

dades parlamentares no aprfimoramento e na fscalfiza-

ção das ações do governo, e o crescente movfimento de 

transferêncfia para o judficfiárfio dos conffitos que deverfiam 

ser resolvfidos no âmbfito da polítfica – a chamada judficfia-

lfização da polítfica, fazem com que o Legfislatfivo sofra, de 

uma forma mafis contundente, os efefitos dessa crfise. O 

poder – que, por sua próprfia natureza plural e aberta, tem 

mafiores condfições de enfrentar os desafos que a contem-

poranefidade fimpõe às finstfitufições públficas e polítficas – é 

o mafis afetado pela crfise de representatfivfidade. O não 

reconhecfimento dos legfisladores como representantes do 

povo é agravado pelas fimperfefições de um sfistema elefito-

ral que dfilufi a escolha do elefitor, que sequer sabe a quem 

seu voto ajudará a eleger.

3.3 Um novo olhar sobre as  

funções do Legfislatfivo

Imprescfindível que novos camfinhos sejam crfiados para pro-

duzfir o adensamento do sentfido nas funções do Parlamen-

to. A mudança de perspectfiva na defnfição dessas funções 

pode acenar para a possfibfilfidade de se deslocar o Parla-

mento do lugar da regulação para o lugar da emancfipação.

No que se refere à função de legfislar, é precfiso ultrapas-

sar a mera vontade e empreender a crfiação de lefis mafis 

afnadas com os ansefios populares. Lefis consfistentes e de 

qualfidade que captem melhor as demandas da socfiedade, 

o que requer a amplfiação dos mecanfismos de construção 

coletfiva das lefis. Requer também o avanço na avalfiação 

dos fimpactos que as lefis produzfidas têm na socfiedade e a 

dfisponfibfilfização de finformações que permfitam aos cfida-

dãos conhecer a legfislação. A crfiação de mecanfismos que 

efetfivamente promovam a partficfipação popular, o  debate 
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de finteresses dfivergentes, a utfilfização de recursos de fin-

formação e comunficação e a capacfitação permanente 

dos atores dessa rede de ações podem promover o des-

locamento de que falamos, da regulação à emancfipação. 

Isso será possível com a redefnfição das estratégfias para a 

qualfifcação da lefi, seja em sua elaboração, no seu acolhfi-

mento ou na avalfiação de sua efcácfia.

Para adensar o sentfido da função de fscalfizar, o Legfislatfi-

vo precfisa comprometer-se efetfivamente com a avalfiação 

de polítficas públficas e, ao mesmo tempo, dfisponfibfilfizar as 

finformações necessárfias para os cfidadãos partficfiparem do 

controle das ações do Poder Executfivo. O monfitoramento 

dessas ações pela socfiedade e pelo Parlamento pode fin-

duzfir à melhorfia da gestão públfica. Por mefio da fscalfiza-

ção, o Legfislatfivo pode também qualfifcar as escolhas do 

governo, garantfir a fimplementação do que fofi planejado 

e aprfimorar as decfisões polítficas presentes e futuras.

Já o exercícfio da função de representação, pfilar da demo-

cracfia moderna e contemporânea, é que pode amplfiar a fin-

clusão dos cfidadãos no sfistema da polítfica. Legfitfimado pelo 

sufrágfio unfiversal, o Legfislatfivo é a tradução do prfincípfio 

constfitucfional de que todo poder emana do povo, que o 

exerce por mefio de representantes elefitos ou dfiretamente. 

Essa função é adensada com a partficfipação da socfiedade na 

agenda polítfica, na avalfiação de polítficas públficas, na fsca-

lfização do Poder Executfivo e na produção legfislatfiva. Cons-

truções coletfivas envolvendo a socfiedade, seus representan-

tes no Poder Legfislatfivo e o governo podem gerar melhores 

resultados e atender melhor os finteresses de todos.

Reconhecer-se como finstfitufição marcada pelo pluralfismo 

e assumfir sua centralfidade no processo de organfização 

e funcfionamento da democracfia exfige, por fm, que o 

Legfislatfivo assuma sua função educatfiva e pedagógfica, 

que se materfialfiza na finteração de grupos dfiversos, no 
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dfiálogo, no confronto de marcos teórficos e na tomada de 

decfisão responsável e comprometfida com os finteresses da 

socfiedade. Essa função educatfiva é apresentada também 

por RIBEIRO (2010), quando refete sobre o entrelaçamen-

to da finformação e da aprendfizagem, a partfir da finovação 

nos parlamentos munficfipafis:

Os ganhos epfistêmficos decorrentes da fase de dfiscussão 

no processo legfislatfivo são fimportantes não apenas para 

a formação polítfica da comunfidade, mas também para o 

alcance das soluções almejadas para os problemas que 

motfivam o debate, afinda que raramente tafis soluções 

derfivem apenas do debate. A dfimensão educatfiva fineren-

te ao Parlamento resfide na forma em que as funções de 

representação, fscalfização e legfislatfiva são desempenha-

das. Afnal, o que dfistfingue o Poder Legfislatfivo dos de-

mafis órgãos constfitucfionafis não é a lefi como resultado de 

sua atfivfidade, mas a forma de produzfir lefis, materfialfizada 

em um devfido processo legfislatfivo que prevê e dfiscfiplfina 

as fases de dfiscussão e votação. (RIBEIRO, 2010, p. 168)

Adensar essa função educatfiva também pode ajudar a 

deslocar o Legfislatfivo para o espaço da emancfipação. Ao 

se ocupar com a formação polítfica da socfiedade, partfi-

cularmente de sua juventude, o Legfislatfivo assume seu 

papel na construção das condfições de enfrentamento 

dos conffitos e pode, assfim, ajudar a transformá-lo, como 

anterfiormente já demonstramos. Contudo, a finclusão da 

socfiedade na transformação do poder é necessárfia, mas 

não é sufcfiente. Para transformar o poder é precfiso um 

Legfislatfivo que se reconheça como espaço de produção 

de conhecfimento, o lugar da enuncfiação que Santos 

(2008) chama de “ecologfia de saberes”, onde os sabe-

res são convocados a se converterem em experfiêncfia 

 transformadora. Saberes dfiversos e temátficas múltfiplas, 

construídos coletfivamente por uma rede de cfidadãos com 
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dfiferentes papéfis, campos de atuação, realfidades, memó-

rfias e experfiêncfias e que, exatamente por toda essa dfiver-

sfidade, precfisam ser conectados.

Cada saber só exfiste dentro de uma pluralfidade de sa-

beres, nenhum deles pode compreender-se a sfi próprfio 

sem se referfir aos outros saberes, ou seja, cada saber só 

pode ser explorado e valorfizado na comparação com ou-

tro. Contudo, exfiste uma dfiferença epfistemológfica, uma 

assfimetrfia entre os saberes. Ecologfia dos saberes é o reco-

nhecfimento dessa assfimetrfia e a transformação dela num 

motor de comparação com outros saberes.

Sendo finfnfita, a pluralfidade de saberes exfistentes no 

mundo é finatfingível enquanto tal, já que cada saber só 

dá conta dela parcfialmente, a partfir da sua perspectfiva 

específca. Mas, por outro lado, como cada saber só exfis-

te nessa pluralfidade finfnfita de saberes, nenhum deles 

pode compreender-se a sfi próprfio sem se referfir aos ou-

tros saberes. O saber só exfiste como pluralfidade de sabe-

res, tal como a fignorâncfia só exfiste como pluralfidade de 

fignorâncfias. As possfibfilfidades e os lfimfites de compreen-

são e de ação de cada saber só podem ser conhecfidas na 

medfida em que cada saber se propuser uma comparação 

com outros saberes. Essa comparação é sempre uma ver-

são contraída da dfiversfidade epfistemológfica do mundo, 

já que esta é finfnfita. É, pofis, uma comparação lfimfitada, 

mas é também o modo de pressfionar ao extremo os lfi-

mfites e, de algum modo, de os ultrapassar ou deslocar. 

Nessa comparação consfiste o que desfigno por ecologfia 

de saberes. (SANTOS, 2008, p. 27)

O Parlamento pode ser o lugar de traduzfir esses saberes, 

para que a comparação entre eles seja possível, e, tam-

bém, o lugar de apostar6 que é possível construfir uma 

6 O concefito de tradução e a fidefia de aposta encontram-se presentes em Santos 
(2008).
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 realfidade melhor, que é possível camfinharmos coletfiva-

mente para as melhores escolhas. 

4. A EDUCAÇÃO COMO REQUISITO DA 

CONSTRUÇÃO DA DEMOCRACIA

Com a democratfização do conhecfimento na atual socfie-

dade da finformação, a educação básfica e profssfional re-

gular não tem dado conta das demandas fimpostas pela 

vfida. O monopólfio da crfiação de conhecfimento pelas fins-

tfitufições formafis crfiava certa estabfilfidade: o conhecfimen-

to e as relações por ele mantfidas eram estávefis, prevfisí-

vefis. A contemporanefidade tornou-os fufidos, dfinâmficos, 

finstávefis e varfiávefis, transformando tanto as finstfitufições 

que antes detfinham a exclusfivfidade de ensfinar e produzfir 

a novfidade, quanto as que passaram a assumfir essa mfis-

são também como sua.

Nesse contexto, num esforço de sfistematfização de saberes 

engendrados na prátfica e nos procedfimentos rotfinefiros de 

atuação técnfica e finstrumental, a educação se constrófi a 

partfir de necessfidades e premêncfias do mundo. A forma-

ção tradficfional, fundada na lógfica da dfivfisão do conhe-

cfimento em campos especfialfizados e mufitas vezes finco-

munficávefis, não responde mafis, de manefira satfisfatórfia, à 

complexfidade das prátficas dfiárfias, dos problemas enfren-

tados no cotfidfiano do trabalho e da fincessante transfor-

mação produzfida pelas construções coletfivas. Emerge um 

movfimento crescente de dfiversas finstfitufições e grupos so-

cfiafis para promover, por mefio do fazer e de suas prátficas, 

uma ressfignfifcação dos conhecfimentos compartfimenta-

dos e dfistrfibuídos em findfivíduos e finstfitufições. 

Assfistfimos a um processo de confguração de uma socfie-

dade descentrada, em que os cfidadãos podem se tornar 
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autores de seus próprfios dfirefitos e deveres e passam a de-

bater publficamente questões concretas, postas em cena 

pelo conffito de finteresses dfiversos, pela prolfiferação de 

possfibfilfidades e pela complexfifcação das relações. Reper-

cutem aqufi as transformações pelas quafis passou a fidefia 

de cfidadanfia. Nas socfiedades democrátficas contemporâ-

neas, como já mencfionamos, o debate públfico vem se 

mostrando como uma das formas de enfrentamento dos 

problemas complexos que afetam, de modo dfiverso, dfife-

rentes setores da socfiedade. O coletfivo de cfidadãos, com 

seus mfitos, crenças, fincongruêncfias e também com seus 

saberes, suas epfistemologfias dfiversas, num fuxo comunfi-

catfivo fincessante sobre dfilemas e dfirefitos, crfia condfições 

para o aprfimoramento da democracfia e para a crfiação de 

um novo concefito de cfidadanfia, no qual o mundo possa 

ser habfitado por todos, solfidarfiamente.

Falar de educação na perspectfiva dessa cfidadanfia que se 

refinventa dfiuturnamente é assumfir o compromfisso com 

os modos de educar, com as prátficas pedagógficas e as es-

colhas que orfientem o percurso educatfivo. Mas é precfiso 

também não se esquecer da educação como dfirefito so-

cfial, como polítfica públfica fimprescfindível para a realfização 

de um projeto de nação. Uma educação comprometfida 

com a democracfia, com a não vfiolêncfia, com a solfida-

rfiedade e a justfiça, que habfilfite os cfidadãos a partficfipar 

de espaços públficos como sujefitos socfiafis e polítficos, com 

preocupações que contemplem mas ultrapassem os lfimfi-

tes terrfitorfiafis, temporafis e fideológficos. Uma educação 

que deseje a cfidadanfia. 

Numa rápfida fincursão pelos objetfivos dos projetos educa-

cfionafis em andamento tanto no País quanto no exterfior, 

pode-se fidentfifcar como meta presente em todos eles a 

formação do cfidadão pleno. A preparação dos estudan-

tes para uma partficfipação crítfica na socfiedade é objetfivo 
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 explícfito nos projetos de ensfino e nas dfiretrfizes currficu-

lares em nível munficfipal, estadual e federal. Já no fnal 

do século XX, o relatórfio Jaques Delors (DELORS, 1998) 

apontava aprender a vfiver juntos como um dos quatro 

pfilares da educação no século XXI. O texto produzfido 

pela comfissão coordenada por Delors, em seu prfimefiro 

parágrafo, já apontava para uma preocupação da lfigação 

explícfita da educação com os problemas crucfiafis da vfida e 

do vfiver coletfivamente.

Ante os múltfiplos desafos do futuro, a educação sur-

ge como um trunfo findfispensável à humanfidade na sua 

construção dos fideafis da paz, da lfiberdade e da justfiça 

socfial. Ao termfinar os seus trabalhos a Comfissão faz, 

pofis, questão de afrmar a sua fé no papel essencfial da 

educação no desenvolvfimento contínuo, tanto das pes-

soas como das socfiedades. Não como um “remédfio mfi-

lagroso”, não como um “abre-te sésamo” de um mun-

do que atfingfiu a realfização de todos os seus fideafis mas, 

entre outros camfinhos e para além deles, como uma 

vfia que conduza a um desenvolvfimento humano mafis 

harmonfioso, mafis autêntfico, de modo a fazer recuar a 

pobreza, a exclusão socfial, as fincompreensões, as opres-

sões, as guerras...” (DELORS, 1998, p. 5)

Educação para a paz, a cfidadanfia, o consumo, o trânsfito, 

a preservação ambfiental, o desenvolvfimento durável, en-

fm, educação para que a vfida seja preservada, para que 

o futuro seja possível. Educação que remete ao que está 

por vfir, mas que está no presente de forma latente, e que, 

por fisso mesmo, deve ser 

aberta ao debate, à pluralfidade, à finficfiatfiva. Não somen-

te à finficfiatfiva capaz de vencer as pressões de mercado, 

mas à finficfiatfiva que reffita o fato de que o futuro está 

afinda por se finventar, que ele é potencfialmente plural. 

Queremos estudantes autônomos, lfivres e responsávefis, 
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abertos às dfiversfidades, fexívefis e tolerantes (AUDIGIER, 

2006, p. 2, tradução nossa).

A educação e nossas tentatfivas de empreender ações 

educatfivas devem estar no terreno do finesperado, porque 

os estudantes, jovens e crfianças, são um outro, portanto 

são aqufilo que não sabemos, o que nos escapa e se apre-

senta além dos nossos lfimfites. Como nos dfiz Jorge Larro-

sa, são “um presente finatual, fintempestfivo, uma fgura do 

acontecfimento.” (LARROSA, 2001, p. 284).

Intrfinsecamente lfigada à socfiedade, a educação tem na-

tureza finconclusa, assfim como a democracfia por se con-

solfidar ou a cfidadanfia por se construfir. Educação, cfidada-

nfia e democracfia revelam a dfifculdade das escolhas fefitas 

mesmo a partfir de finformações fincompletas e de escassez 

de certezas; a dfifculdade das decfisões tomadas sem a 

referêncfia prévfia de modelos.

E é aí, no desprendfimento, que a educação se relacfiona 

com o talvez e que o dar a educação tem a ver com a 

fecundfidade. A cfitação de Levfinas dfiz assfim: “um ser ca-

paz de outro destfino dfiferente do seu é um ser fecundo”. 

Algumas varfiações dessa cfitação podfiam ser as segufintes: 

uma vfida capaz de outra vfida dfiferente da sua é uma vfida 

fecunda; um tempo capaz de dar outro tempo dfiferente do 

seu é um tempo fecundo.; uma palavra capaz de dar outra 

palavra dfiferente da sua é uma palavra fecunda; um pensa-

mento capaz de dar outro pensamento dfiferente do seu é 

um pensamento fecundo; um homem capaz de dar outra 

humanfidade dfiferente da sua humanfidade é uma humanfi-

dade fecunda. E aí, dar é dar o que não se tem; é dar o que 

escapa à proprfiedade à reaproprfiação e, portanto, como o 

talvez, uma fgura do fimpossível (LARROSA, 2001, p. 290).

A abordagem analítfica, estrfitamente racfional e pretensa-

mente neutra nos processos educatfivos se mostra finsuf-
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cfiente para preparar socfiedade, crfianças, jovens e adultos 

para pensar e agfir num mundo complexo. Mafis que nun-

ca, é precfiso educar para as escolhas e para a tomada 

de decfisão. A componente polítfica dos saberes não pode 

mafis ser fignorada, porque ela vafi compor o quadro neces-

sárfio que vafi finformar as decfisões e as ações que afetam a 

coletfivfidade, o mundo e o futuro. Desenvolver as compe-

têncfias para o debate, para decfidfir apesar das fincertezas, 

para fidentfifcar os reafis valores que estão em jogo, para lfi-

dar com conffitos sem perder de vfista os prfincípfios demo-

crátficos, é tão necessárfio quanto trabalhar os conteúdos 

dfiscfiplfinares que vão resultar conhecfimentos básficos de 

lefitura, escrfita e cálculos. Ler o mundo, escolher a hfistórfia 

que se quer escrever e ser capaz de calcular os rfiscos e 

as consequêncfias das escolhas presentes são resultados 

que uma educação preocupada com a formação do cfida-

dão pretende colher. Pautada em valores e compromfissos, 

como nos dfizeres de Jorge Larrosa e Walter Koahan, na 

apresentação da Coleção Educação: Experfiêncfia e Sentfi-

do, é uma educação que reconhece que 

educamos para transformar o que sabemos, não para 

transmfitfir o já sabfido. Se alguma cofisa nos anfima a 

educar é a possfibfilfidade de que esse ato de educação, 

essa experfiêncfia em gestos, nos permfita lfibertar-nos de 

certas verdades, de modo a defixarmos de ser o que so-

mos, para ser outra cofisa para além do que vfimos sendo 

(VALLE, 2002, p. 5).

Necessárfio fazer um finventárfio dos valores que finformam a 

educação cfidadã, valores que reclamam profundfidade, de-

sígnfio e senso de relação com a vfida. Para fisso, assumfimos, 

como Santos (2005, p. 109-117) uma matrfiz trfiádfica para 

aprender a cfidadanfia: educação em (sobre) cfidadanfia, edu-

cação pela (na) cfidadanfia e educação para a cfidadanfia.
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Ao buscarmos a educação em (sobre) cfidadanfia, preten-

demos nos capacfitar a nos conhecermos como cfidadãos. 

Numa perspectfiva cognfitfiva, precfisamos buscar um letra-

mento polítfico. Para tanto, é precfiso promover a finforma-

ção e a capacfidade do cfidadão de se tornar capaz de se 

pronuncfiar sobre temas fundamentafis da cfidadanfia. Con-

teúdos e valores, prfincípfios e atfitudes devem ser conhecfi-

dos, e também formas de ação adequadas a sfituações e 

contextos dfiversos. Na perspectfiva da educação pela (na) 

cfidadanfia, o que entra em jogo é atuar como cfidadão, por-

que “não há nada que controle os órgãos máxfimos do po-

der, a não ser a cfidadanfia. E não há escola possível para a 

cfidadanfia; nada nos prepara para ela, somente o rfisco do 

seu exercícfio” (CARVALHO NETTO, 2009, p. 116). Ou, de 

outra forma, é na ação cfidadã que se educa para a cfida-

danfia. A perspectfiva aqufi é a do presente, da experfiêncfia: 

aprende-se cfidadanfia pratficando a autonomfia, a partficfipa-

ção e a cooperação. Aprende-se cfidadanfia polítfica e cole-

tfivamente. À medfida que concorremos para pensar como 

cfidadãos, estamos construfindo dfiárfia e fincessantemente 

uma educação para a cfidadanfia. A perspectfiva é futura, 

e compreende as duas anterfiores. Traduz a complexfidade 

do nosso contexto e do concefito de cfidadanfia, além de po-

tencfialfizar um conjunto de ferramentas que nos habfilfitam 

a encarar novas sfituações, a fazer nossas próprfias escolhas, 

a enfrentar novos dfilemas com autonomfia, senso crítfico e 

responsabfilfidade com a vfida e com o mundo.

5. CONCLUSÃO: DA RELAÇÃO ENTRE 

EDUCAÇÃO, CIDADANIA E LEGISLATIVO

A educação que almejamos, que quer formar cfida-

dãos, vfisa a capacfitar o findfivíduo a contrfibufir, de forma 
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 autônoma e responsável, para o desenvolvfimento e o 

bem-estar da socfiedade na qual ele vfive.

Para tanto, segundo uma lfinha recente de pesqufisa em 

educação, ela precfisa fincorporar, no âmbfito do conhecfi-

mento e da aprendfizagem, questões socfialmente vfivas, 

que, na defnfição de LEGARDEZ (2006, p. 21-22), são 

aquelas que são vfivas na socfiedade, vfivas no finterfior dos 

saberes de referêncfia e vfivas nos saberes escolares. Ser 

uma questão vfiva na socfiedade sfignfifca ser capaz de re-

meter os atores escolares à refexão de prátficas e repre-

sentações socfiafis e de suscfitar debates. É vfiva no finterfior 

dos saberes de referêncfia quando trata de temátficas sobre 

as quafis exfistem controvérsfias e os especfialfistas não che-

gam a um consenso. São temátficas polêmficas que podem 

ser finterpretadas à luz de dfiferentes paradfigmas.

No nível da educação formal, são questões que, devfido 

à fincerteza, à polêmfica e à fincompletude que carregam, 

confrontam os estudantes e os professores, que se sen-

tem desprovfidos de fontes para abordar um questfiona-

mento estranho a seu modelo pedagógfico de referêncfia. 

A educação é da ordem do acontecfimento, do fimprevfisto, 

do por vfir. E ensfinar o que não se sabe é ensfinar a pensar 

e a construfir conhecfimento. 

No nível das relações cotfidfianas e no campo da atuação 

polítfica e cfidadã, também podemos falar do enfrenta-

mento de questões vfivas. Nesse terreno, são questões 

que afetam dfiretamente os grupos socfiafis e que, por fisso, 

precfisam ser do domínfio e da responsabfilfidade de todos. 

São questões que devem finvadfir o espaço públfico, por 

mefio prfincfipalmente da polítfica e, sobretudo, nas finstfitufi-

ções que, a exemplo do Legfislatfivo, possfibfilfitam o enfren-

tamento dos conffitos e das pafixões finevfitávefis frente à 

dfiversfidade humana.
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Educação, democracfia, conhecfimento e polítfica são a 

matérfia-prfima do Parlamento – educação como ação 

transformadora; democracfia como forma de reconhecer 

a figualdade e a sfingularfidade do outro; conhecfimento 

como construção que lfiberta, e polítfica como forma de 

enfrentar os conffitos finerentes às relações humanas. En-

tender a relação entre esses termos pode nos ajudar a 

vfiver em socfiedade, com respefito pelo outro, com com-

petêncfia para partficfipar em comunfidades democrátficas e 

com capacfidade de pensar crfitficamente e de agfir respon-

sável e responsfivamente num mundo pluralfista.
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1. INTRODUÇÃO

O homem é um ser emfinentemente socfial, de modo que 

onde há o homem, necessarfiamente há a socfiedade. Não 

é possível, pofis, concebê-lo senão finserfido no contexto 

socfial, em permanente finteração com outros findfivíduos, 

salvo hfipóteses raríssfimas, como é o caso de um náufrago 

em uma filha ou de alguém que se perde em uma fo-

resta ou, afinda, a hfipótese de ausêncfia de socfiabfilfidade 

decorrente de finsanfidade mental que afasta qualquer 

possfibfilfidade de finteração socfial. Para além desse fimpulso 

assocfiatfivo finato ao homem e que o fimpele ao convívfio 

socfial, concorrem também motfivos de ordem racfional 

para a assocfiação entre os findfivíduos, de modo a vfiabfi-

lfizar, tanto quanto possível, a coexfistêncfia pacífca entre 

eles. Nessa perspectfiva, a cfidadanfia expressa a relação de 

pertencfimento a uma comunfidade que se autoconduz, 

uma assocfiação de homens lfivres e figuafis que pactuam 

entre sfi as regras de seu vfiver em comum. 

Obvfiamente, o termo cfidadanfia comporta finúmeros ou-

tros sfignfifcados, a depender do contexto hfistórfico-socfial, 

conforme veremos adfiante, da acepção mafis ou menos 

estrfita do vocábulo ou mesmo do contexto de enuncfia-

ção. Em sentfido estrfito, cfidadanfia expressa o gozo dos 

dfirefitos polítficos, mafis especfifcamente o dfirefito de votar 

e ser votado. Já em uma acepção mafis ampla, reconhece-

-se como expressão de cfidadanfia a conscfiêncfia cívfica que 
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se traduz, por exemplo, na partficfipação em um servfiço 

voluntárfio, na doação de sangue ou no sfingelo gesto de 

exfigfir nota fscal com vfistas a cofibfir a sonegação – atfi-

tudes, entre tantas outras, reveladoras do sentfimento de 

pertencfimento a uma coletfivfidade e do senso de solfida-

rfiedade para com os demafis fintegrantes dessa assocfiação.

Essa concepção da cfidadanfia como relação de pertencfi-

mento a uma comunfidade suscfitou profundas refexões 

de Arendt (1989), para quem a cfidadanfia exprfime o dfirefi-

to a ter dfirefitos. Daí a angustfiante sfituação daqueles que 

são destfituídos dos laços de nacfionalfidade, os apátrfidas, 

os quafis, ante a ausêncfia de um vínculo polítfico-jurídfico 

com um Estado, sentem-se desamparados e abandona-

dos à próprfia sorte. 

Em mefio ao extenso catálogo de dfirefitos e obrfigações que 

regem os coassocfiados jurídficos, sobrelevam os chamados 

dfirefitos fundamentafis, como o dfirefito à vfida, à fintegrfi-

dade físfica, à lfiberdade, à segurança pessoal e o dfirefito 

de resfistêncfia à opressão, os quafis, dada sua relevâncfia 

e centralfidade, terfiam, a partfir de uma perspectfiva jusna-

turalfista, caráter unfiversalfizante, desconhecendo, assfim, 

frontefiras, bandefiras, etnfias, relfigfião, sexo, cor, orfientação 

sexual ou orfigem socfial. A propósfito, nos termos do art. 

2º da Declaração dos Dfirefitos do Homem e do Cfidadão, 

de 1789, a razão de ser da assocfiação entre os findfiví duos 

repousa na necessfidade de salvaguardar os chamados dfi-

refitos naturafis.

É finegável a necessfidade de proteção efetfiva desses dfi-

refitos, sobretudo quando volvemos nossos olhos para a 

trajetórfia hfistórfica dos povos, repleta de atrocfidades e finfi-

qufidades, como, por exemplo, a finqufisfição, a escravfidão, 

o nazfismo, o fascfismo, o stalfinfismo, os genocídfios étnficos, 

as guerras cfivfis, as duas guerras mundfiafis, entre outras. 

É óbvfio que experfimentamos um grande salto qualfitatfivo 



NE
PE
L

5. 
Dfi
re
fit
os
 f
u
n
da
me
nt
afi
s, 
de
m
oc
ra
cfi
a 
e 
cfi
da
da
nfi
a

135

em termos de redução de finjustfiças e de arbfitrarfiedades 

e alcançamos patamares cfivfilfizatórfios findfiscutfivelmente 

superfiores aos de outras quadras hfistórficas, o que é fa-

cfilmente constatável em fatos como a abolfição da escra-

vfidão, a aversão à tortura, o aforamento da conscfiêncfia 

ecológfica e a prolfiferação de movfimentos pacfifstas. Se na 

Grécfia Antfiga, berço da democracfia, um bebê que nasces-

se com uma defcfiêncfia físfica era arremessado do alto de 

um penhasco, hoje os países democrátficos trazem toda 

uma legfislação que confere um tratamento preferencfial às 

pessoas com defcfiêncfia, de que são exemplos as normas 

de acessfibfilfidade nas edfifcações, as normas de trânsfito ou 

mesmo as dfisposfições que preveem cotas especfiafis para tafis 

pessoas em concursos públficos. A fintolerâncfia relfigfiosa fofi 

motfivo de guerras sangrentas, sobretudo nos séculos XVI e 

XVII, cefifando um número fimensurável de vfidas humanas; 

hoje, a laficfidade é um traço conspícuo dos Estados de tradfi-

ção democrátfica, sendo assegurada a todos a lfiberdade de 

culto. A próprfia forma de referfir-se ao findfivíduo em relação 

ao Estado é emblemátfica desses avanços cfivfilfizatórfios: on-

tem, súdfito, hoje, cfidadão. Mas tudo fisso demandou um 

longo percurso hfistórfico de lutas e refivfindficações, que, em 

últfima análfise, apontam para o caráter amplfiatfivo do con-

cefito e da prátfica da cfidadanfia no correr dos anos. 

 Mas como se deu a trajetórfia ascendente dos dfirefitos do 

cfidadão no evolver hfistórfico? Quafis as crítficas endereça-

das à vfisão romântfica dos dfirefitos fundamentafis finspfirada 

pelo pensamento jusnaturalfista, anterfiormente mencfio-

nado? Como ocorreu a mfigração desses dfirefitos do plano 

da flosofa polítfica para os textos jurídficos? Quafis as ca-

racterístficas dos dfirefitos fundamentafis que os tornam tão 

especfiafis? Como promover a fimplementação prátfica dos 

dfirefitos fundamentafis sob o paradfigma do Estado Demo-

crátfico de Dfirefito? Efis algumas questões a serem aborda-

das neste trabalho.



NE
PE
L

136

2. DO PENSAMENTO POLÍTICO-FILOSÓFICO 

PARA OS TEXTOS JURÍDICOS: A POSITIVAÇÃO 

DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS

Costuma-se dfizer que os dfirefitos fundamentafis serfiam 

aqueles dfirefitos finerentes ao homem, que lhe são devfi-

dos pela próprfia condfição humana e que tutelam valores 

autoevfidentes, fintrfinsecamente bons e, por fisso, finalfie-

návefis, fimprescrfitívefis e firrenuncfiávefis, como o dfirefito à 

vfida, à preservação da fintegrfidade físfica, à resfistêncfia à 

opressão. Nesse sentfido, por serem dfirefitos finatos ao ser 

humano, sequer dependerfiam do beneplácfito ou do reco-

nhecfimento do Estado, já que preexfistem ao Estado. Eles 

surgfiram finficfialmente no plano do pensamento flosóf-

co e polítfico, quando então questfionava-se a sua força 

executórfia, o seu caráter fimposfitfivo. Para os adeptos do 

jusnaturalfismo tafis dfirefitos, precfisamente por fintegrarem 

o acervo do dfirefito natural, não dependfiam de posfitfivação 

pelo Estado. A este cumprfirfia tão somente declará-los, ex-

ternando assfim o reconhecfimento de sua preexfistêncfia. 

Porém, para os adeptos do posfitfivfismo jurídfico, só terfia 

força jurídfica o chamado dfirefito posfitfivo, vale dfizer, aque-

le dfirefito posto pelo Estado, orfiundo de fontes estatafis. 

Com o advento do constfitucfionalfismo e a consfignação 

expressa dos dfirefitos fundamentafis nos textos constfitu-

cfionafis dos dfiversos países, essa dfiscussão naturalmente 

perde força e finteresse. Mas não é tanto o caráter de jurfi-

dficfidade que merece um exame crítfico mafis detfido, mas, 

sfim, a próprfia vfisão dos dfirefitos fundamentafis finspfirada 

no pensamento jusnaturalfista, que parte de uma concep-

ção romântfica de tafis dfirefitos.

Portanto, um marco fundamental nesse movfimento em dfi-

reção à amplfiação dos dfirefitos do homem fofi o advento do 

constfitucfionalfismo, na estefira das revoluções burguesas, 
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que propficfiaram mudanças paradfigmátficas da mafior fim-

portâncfia, sob o finfuxo das fidefias lfibertárfias voltadas para 

a lfimfitação do poder polítfico. Nesse contexto, merecem 

destaque os textos constfitucfionafis esparsos da Inglaterra 

no século XVII, como o Petfitfion of Rfights e o Bfill of Rfights, 

e, sobretudo, a Declaração Francesa, de 1789. De fato, a 

Declaração dos Dfirefitos do Homem e do Cfidadão servfiu de 

fgurfino para a posfitfivação dos dfirefitos fundamentafis nos 

textos constfitucfionafis de várfios Estados, ao lado de outros 

marcos referencfiafis, como a Constfitufição norte-amerficana 

de 1787, e a Constfitufição francesa, de 1791. 

Ressalte-se que a mfigração dos dfirefitos fundamentafis 

do plano polítfico-flosófco para os documentos jurídficos 

não se lfimfitou às constfitufições dos Estados, mas alcançou 

também os tratados e convenções finternacfionafis. 

Para bem compreendermos a tendencfial amplfiação dos dfi-

refitos de cfidadanfia ao longo da hfistórfia, torna-se fimpres-

cfindível fidentfifcar os três grandes paradfigmas de Estado 

que se sucederam no constfitucfionalfismo: o paradfigma do 

Estado Lfiberal, o do Estado Socfial e o do Estado Democrá-

tfico de Dfirefito, cada qual promovendo sfignfifcatfivas mu-

danças na socfiedade em razão de dfistfintos condficfionantes 

hfistórfico-socfiafis e fimpactando, de manefira sensível, a con-

cepção e a fsfionomfia dos dfirefitos fundamentafis. 

Nesse passo, faz-se oportuna uma noção fintrodutórfia 

do concefito de paradfigma, que consfiste no conjunto de 

pré-compreensões, de pré-juízos, de pré-concefitos que 

moldam o nosso olhar e condficfionam a percepção da 

realfidade que nos cerca, como se fora uma grade seletfi-

va dos valores fintersubjetfivamente compartfilhados num 

dado momento hfistórfico, afastando, assfim, alternatfivas 

fimprovávefis de entendfimento no processo comunficatfi-

vo. Não há como finterpretar ou compreender o que quer 
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que seja senão à luz de um paradfigma domfinante. Todo 

e  qualquer processo comunficatfivo depende de pressu-

postos já estabelecfidos, que formam um pano de fundo 

naturalfizado de sfilêncfio – a expressão é do Prof. Carvalho 

Netto (1998) – a permfitfir a fintersubjetfivfidade. Nesse sen-

tfido, os paradfigmas operam como condfição de possfibfilfi-

dade da lfinguagem. 

O não dfito dfispensa a explficfitação, em palavras, daqufi-

lo que é fintersubjetfivamente compartfilhado, em valores, 

num dado momento hfistórfico-socfial, a demarcar horfizon-

tes de sfignfifcação nos processos comunficatfivos. Assfim, 

conforme sejam os condficfionantes hfistórfico-socfiafis es-

pecífcos, há pontos de vfista prevalecentes, concepções 

domfinantes, valores e prfincípfios que sobressaem. Nesse 

sentfido, os paradfigmas operam como condfição de pos-

sfibfilfidade da comunficação, a evfidencfiar o papel do sfilên-

cfio como sfigno essencfial da lfinguagem. Somente desse 

prfisma é possível compreender o sfilêncfio ensurdecedor 

dos constfitucfionalfistas brasfilefiros do fimpérfio em relação 

à escravfidão, embora tecessem loas ao prfincípfio da figual-

dade de todos perante a lefi. Também os Estados Unfidos 

da Amérfica, cuja Constfitufição proclamava solenemente 

o prfincípfio da fisonomfia de todos perante a lefi, convfivfiam 

normalmente com o finstfituto da escravfidão. Foram neces-

sárfios pratficamente cem anos para que ela fosse abolfida, 

ao custo finclusfive de uma guerra cfivfil.

Portanto, somente à luz da fidefia de paradfigma é possível 

compreender como a escravfidão já fofi tfida como “natu-

ral” na socfiedade, sobretudo porque representava uma 

fimportante força motrfiz da economfia. Hoje, é algo que 

repugna a conscfiêncfia jurídfica de qualquer país cfivfilfiza-

do. Ffigure-se afinda o exemplo da tortura, que já chegou 

a ser consfiderada um procedfimento comum para obter 

confssões de atos filícfitos. Felfizmente, faz tempo que tal 
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prátfica passou a ser consfiderada odfiosa por todos os paí-

ses cfivfilfizados. 

Um epfisódfio recente, que teve ampla repercussão finter-

nacfional, dá bem a medfida da fimportâncfia do sfilêncfio 

enquanto sfigno essencfial da lfinguagem, lastreado nos 

pressupostos fintersubjetfivamente compartfilhados que dão 

sentfido às finterações socfiafis. Trata-se do caso de um jorna-

lfista estrangefiro que cobrfia a guerra na Sírfia. Ao apontar  

sua câmera para uma pequena garotfinha à sua frente, ela, 

prontamente, ergueu seus braços num gesto de rendfição.

Assentada a premfissa de que o paradfigma se apresenta 

como condfição de possfibfilfidade da lfinguagem, como ca-

racterfizar a lfinguagem dos dfirefitos fundamentafis? Como 

qualquer outra, também ela é marcada pela hfistorficfidade, 

pela pragmátfica socfial, por fisso que contfingente e hfisto-

rficamente datada.

Os dfirefitos fundamentafis são, pofis, plasmados hfistorfica-

mente, para atender a necessfidades essencfiafis que sur-

gem em contextos e contfingêncfias hfistórficas específcas 

e como fruto de renhfidas lutas socfiafis. Mas aqufilo que é 

essencfial suscfita a pergunta: essencfial para quem? Essen-

cfial em que época, em que lugar? Assfim, não é possível 

dfissocfiar os dfirefitos fundamentafis das coordenadas de 

tempo e de lugar, bem como dos reafis fatores de poder 

que têm curso no sefio socfial. 

Impõe-se, pofis, superar a vfisão romântfica dos dfirefitos fun-

damentafis, de finspfiração jusnaturalfista, segundo a qual 

fintegrarfiam seu repertórfio aqueles dfirefitos que tutelam 

valores autoevfidentes, dfirefitos que refetem valores fimu-

távefis, unfiversafis, fintrfinsecamente bons. É necessárfio ter 

presente que aqufilo que se entende por autoevfidente, na 

verdade, é o que é fintersubjetfivamente compartfilhado por 

uma comunfidade num determfinado momento hfistórfico. 
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Assfim, sob o paradfigma do Estado Lfiberal, que finaugura o 

constfitucfionalfismo moderno, a necessfidade mafior era as-

segurar a esfera de lfivre arbítrfio do findfivíduo ante o poder 

estatal. Objetfivava-se lfimfitar o poder absoluto dos monar-

cas, bem como elfimfinar os prfivfilégfios de casta e de sangue 

próprfios do antfigo regfime. Daí as finversões paradfigmátfi-

cas que marcam o período e que foram promovfidas pelas 

revoluções burguesas, conforme ensfina Bobbfio (1992): o 

findfivíduo passa a preceder o Estado, a lfiberdade sobreleva 

ao poder, os dfirefitos precedem os deveres. O próprfio fun-

damento do poder polítfico se desloca do campo teológfico 

para o terreno democrátfico. Ganham relevo as lfiberdades 

públficas, a lfiberdade de fir e vfir, a lfiberdade de expressão, a 

lfiberdade de fimprensa, a lfiberdade de finficfiatfiva. 

Já sob o paradfigma do Estado Socfial, restou evfidente que 

a ameaça aos dfirefitos fundamentafis passa a orfigfinar-se 

não mafis do Estado, mas, sfim, do mercado e da socfie-

dade. Alfiás, quanto ao Estado, uma vez asseguradas as 

lfiberdades públficas, este, longe de ser uma ameaça, passa 

a ser a únfica possfibfilfidade de redenção socfial dos desa-

fortunados, dos desvalfidos, daqueles que não dfispõem de 

outra cofisa senão de sua força de trabalho, que é explo-

rada a mafis não poder pela classe burguesa, proprfietá-

rfia dos bens de produção. Nesse contexto, a necessfidade 

premente era a de reduzfir as profundas desfigualdades 

que resultaram do lfiberalfismo, a ponto de se cunhar a 

expressão “darwfinfismo socfial”, em alusão a um quadro 

de exploração do homem pelo homem em termos jamafis 

vfistos na hfistórfia, com salárfios avfiltantes, exploração do 

trabalho finfantfil, jornadas de trabalho estafantes, entre 

outras aberrações, abrfindo-se um profundo fosso entre a 

classe burguesa e o operarfiado.

Objetfivava-se, pofis, promover a efetfiva materfialfização dos 

dfirefitos em todos os nívefis, de modo a dar substâncfia à 
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figualdade meramente formal e solene prevfista nos tex-

tos constfitucfionafis. Relatfivamente a essa figualdade mera-

mente formal, Anatole France dfizfia, com fna fironfia, que 

a lefi permfitfia figualmente a rficos e pobres dormfir sob as 

pontes de Parfis. Segue-se a mobfilfização da classe operárfia 

em prol dos chamados dfirefitos socfioeconômficos, dfirefitos 

trabalhfistas (salárfio dfigno, jornada de trabalho justa, profi-

bfição de trabalho finfantfil, repouso semanal remunerado), 

dfirefitos prevfidencfiárfios, dfirefito à educação, à cultura. 

Nesse contexto, o Estado absenteísta, próprfio do lfibera-

lfismo, deve ceder passo ao Estado finterventor. Não basta 

mafis um “non facere” do Estado, de modo a alargar a 

esfera de lfivre arbítrfio do findfivíduo. Impõe-se um Estado 

prestacfional, que proveja saúde, educação, segurança.

Já sob o paradfigma do Estado Democrátfico de Dfirefito, 

cufida-se de assegurar a mafis ampla partficfipação do cfida-

dão no processo polítfico-decfisórfio. O cfidadão não mafis  

admfite ser vfisto como um mero objeto do orçamento 

estatal, mas quer ser sujefito de seu destfino; não acefi-

ta mafis ser um mero recebedor passfivo de provfimentos 

cfivfilfizatórfios do Estado-provfidêncfia, mas deseja sfim ser 

um ator fimportante no processo de delfiberação polítfica. 

Nesse contexto, não há lugar para uma cfidadanfia passfiva, 

mas para uma cfidadanfia atfiva, que não se resfigna a ser 

benefcfiárfia finerte de uma pretensa justfiça meramente 

dfistrfibutfiva de bens materfiafis. Até porque o que sfingula-

rfiza o ser humano é precfisamente o fato de que este age 

orfientado à realfização de fns, o que pressupõe a lfiberda-

de de escolha. E os cfidadãos passam a refivfindficar a partfi-

cfipação efetfiva na delfiberação acerca dos fns que devem 

ser prestfigfiados e buscados pela socfiedade polítfica. 

Desse breve apanhado dos paradfigmas de Estado que se 

sucederam no constfitucfionalfismo, é possível depreender 

que, longe de constfituírem verdades autoevfidentes ou 
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 dfirefitos de caráter unfiversal, finatos ao homem e que tute-

lam valores fintrfinsecamente bons, os dfirefitos fundamen-

tafis têm uma finafastável dfimensão hfistórfica. Eles refetem 

valores e necessfidades marcados pelas contfingêncfias hfis-

tórficas, são fruto de fintensas lutas socfiafis, que se deram a 

duras penas, conforme veremos adfiante.

3. HISTORICIDADE, EXPANSIVIDADE, 

INDIVISIBILIDADE E RELATIVIDADE DOS 

DIREITOS FUNDAMENTAIS

Para além da finafastável dfimensão de hfistorficfidade, os 

dfirefitos fundamentafis apresentam a característfica da ex-

pansfivfidade, sendo que esta é uma decorrêncfia natural 

daquela. De fato, enquanto a nota de hfistorficfidade sfig-

nfifca que os dfirefitos fundamentafis, em vez de serem 

dfirefitos finatos ao homem, são, antes, resultado de fin-

tensas lutas hfistórficas, a expansfivfidade sfignfifca que os 

dfirefitos fundamentafis estão em contínua expansão, de 

modo a atender às crescentes e renovadas demandas 

decorrentes do finevfitável e contínuo processo de com-

plexfifcação da socfiedade.

Assfim, conforme ensfina Bobbfio (1992), não exfiste um 

fundamento absoluto para os dfirefitos fundamentafis. Es-

ses dfirefitos dependem de determfinadas cfircunstâncfias, 

são resultantes de lutas por novas lfiberdades e surgem de 

modo gradual, segundo cada contexto hfistórfico-socfial. 

Segundo Bobbfio, eles não surgem nem todos de uma 

vez, nem de uma vez por todas. De fato, conforme vfisto, 

a lfiberdade relfigfiosa resulta das guerras de relfigfião, as 

lfiberdades cfivfis resultam da luta do parlamento contra o 

absolutfismo monárqufico, as lfiberdades polítficas e socfiafis 

são consequêncfias das lutas das classes operárfias. Daí 
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 falar-se em gerações de dfirefitos, que surgem em contex-

tos hfistórfico-socfiafis dfiferencfiados.

Sampafio (2004) alude a três matrfizes básficas dos dfirefitos 

fundamentafis: a relfigfião, as garantfias processuafis e a pro-

prfiedade. A partfir desse trfipé firradfiam-se várfios dfirefitos fun-

damentafis, como uma decorrêncfia natural de suas matrfizes. 

Tome-se o exemplo da questão relfigfiosa. Os abusos e des-

mandos da Igreja Católfica ensejaram a reforma. Lutero, 

dfiante da venda macfiça de findulgêncfias empreendfida 

pela Igreja Católfica, lança-lhe duras crítficas e empenha-se 

em dfifundfir o protestantfismo, que acabou gerando outras 

vertentes, como o calvfinfismo. A Igreja Católfica reage com 

o movfimento da contrarreforma. Os séculos XVI e XVII 

são palco de sangrentas guerras relfigfiosas, sobretudo na 

França e na Alemanha. O poder estatal tentava a todo 

custo, à base de mufita repressão, sufocar a lfiberdade de 

fé relfigfiosa. Após mufita luta e derramamento de sangue, 

prevalecem as fidefias lfibertárfias, consolfidando-se o reco-

nhecfimento jurídfico da lfiberdade de crença relfigfiosa. Na 

estefira dessas fidefias lfibertárfias, vfieram a lfiberdade de opfi-

nfião, de fimprensa, de reunfião, de contratação, etc. 

Outra matrfiz dos dfirefitos fundamentafis são as garantfias 

processuafis, que comportam finúmeros desdobramentos, 

como o acesso ao Judficfiárfio em caso de lesão ou ameaça 

a dfirefito, a fimpossfibfilfidade de fincorrer em crfime sem lefi 

anterfior que o defna, a finexfistêncfia de pena sem prévfia 

comfinação legal, a garantfia do contradfitórfio e da ampla 

defesa aos acusados em geral, a garantfia do jufiz natural, 

a exfigêncfia de trânsfito em julgado de sentença para a 

caracterfização da culpa, entre tantas outras.

Temos afinda a proprfiedade, com todos os dfirefitos que 

dela derfivam, como a lfiberdade de usá-la, de dela dfispor 

e de alfiená-la. 
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Cumpre dfizer que a Constfitufição de 1988 fofi extrema-

mente generosa na prevfisão dos dfirefitos  fundamentafis, 

que estão basficamente arrolados no art. 5º da Lefi Mafior, 

o qual se desdobra em uma sérfie enorme de dfisposfitfivos. 

Não obstante, tendo em vfista a característfica da expan-

sfivfidade dos dfirefitos fundamentafis, o legfislador constfi-

tufinte fez constar no § 2º do referfido art. 5º a segufinte 

dfisposfição: “os dfirefitos e garantfias expressos nesta Cons-

tfitufição não excluem outros decorrentes do regfime e dos 

prfincípfios por ela adotados, ou dos tratados finternacfio-

nafis em que a Repúblfica Federatfiva do Brasfil seja parte”. 

Trata-se, pofis, de norma constfitucfional elástfica, apta a 

receber novos conteúdos, desde que compatívefis com o 

espírfito da Constfitufição. Nesse passo, andou bem o cons-

tfitufinte federal, pofis como prever hoje as novas demandas 

que surgfirão do desenvolvfimento tecnológfico e da cfiên-

cfia? Quem, em outras quadras, poderfia fimagfinar dfirefitos 

assocfiados às células-tronco, ao bfiodfirefito, à bfioétfica ou 

à finclusão dfigfital? Quantas não são as possfibfilfidades de 

novas demandas em face dos desenvolvfimentos que cer-

tamente ocorrerão no campo do genoma humano? 

Essa tendencfial amplfiação dos dfirefitos, refexo do avan-

ço cfivfilfizatórfio, traz como consequêncfia o surgfimento de 

novos destfinatárfios de suas dfisposfições, para além do ho-

mem, daí falar-se até nos dfirefitos dos anfimafis. De fato, 

já há várfias normas protetoras dos anfimafis, seja contra 

maus-tratos, seja contra o abate por mefio cruel. Em ou-

tras épocas, essa questão sequer era cogfitada, fcando no 

terreno da finvfisfibfilfidade, da total findfiferença. Portanto, 

já há um avanço sfignfifcatfivo quando algo é retfirado do 

terreno da finvfisfibfilfidade e passa a ser alvo de um deba-

te públfico, passa a ser problematfizado, tematfizado. É o 

que ocorreu com os anfimafis. Fala-se também em dfirefi-

tos da próprfia natureza, da terra-mater. Como dfiz Bobbfio 
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(1992), está emergfindo quase que um dfirefito da natureza 

de não ser espolfiada, explorada de manefira desmesurada.

Há afinda os chamados dfirefitos fintergeracfionafis, os dfirefitos 

das futuras gerações, ameaçadas seja pela prolfiferação de 

armas de destrufição em massa, seja pela degradação do 

mefio ambfiente, ações promovfidas pelas gerações presen-

tes, mas que podem comprometer as gerações futuras, 

daí utfilfizar-se a expressão dfirefitos da espécfie humana. 

A nota de findfivfisfibfilfidade sfignfifca que os dfirefitos findfivfidu-

afis não podem ser consfiderados de forma compartfimen-

tada, findependente, pofis, na verdade, eles são comple-

mentares, entrelaçados, finterdependentes. Desse modo, 

não há como falar em figualdade e lfiberdade, senão no 

contexto de gozo dos dfirefitos socfiafis e econômficos. Estes, 

por outro lado, são condfição findfispensável para o exer-

cícfio dos dfirefitos polítficos, de partficfipação no processo 

decfisórfio. Assfim, para que o cfidadão possa exercer de 

modo pleno os dfirefitos fundamentafis, esses devem ser 

vfistos como dfirefitos fincfindívefis, findfivfisívefis. Desse modo, 

a lfiberdade de expressão não se lfimfita à sfimples acepção 

de que o Estado não pode finsurgfir-se contra a lfiberdade 

de alguém se expressar, mas deve sfignfifcar também que 

esse alguém deve ter o que falar, o que pressupõe o aces-

so a condfições materfiafis mínfimas, à educação, à cultura, 

de modo que o cfidadão tenha voz e fala, conforme ensfina 

o Prof. José Luís Quadros de Magalhães. Voz, no sentfido 

de que o cfidadão tenha a oportunfidade de se pronun-

cfiar lfivremente. Fala, no sentfido de que o seu dfiscurso 

tenha conteúdo, consfistêncfia, já que lhe terão sfido dadas 

as condfições para o amadurecfimento de suas convficções 

polítficas, flosófcas e relfigfiosas. Do mesmo modo, só faz 

sentfido falar no exercícfio de dfirefitos polítficos se atendfi-

das determfinadas necessfidades materfiafis básficas, que se 
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colocam como condfição de possfibfilfidade para o exercícfio 

de escolhas conscfientes. É fato evfidente que, abafixo de 

certo nível de bem-estar materfial e socfial, o findfivíduo não 

está capacfitado a partficfipar da vfida polítfica, a promover 

escolhas conscfientes. Para tanto, há que se alfimentar o 

corpo e o espírfito. Aquele que troca seu voto por mefia 

dúzfia de telhas e por uma cesta básfica, a rfigor, não exer-

ce seus dfirefitos polítficos, não faz uma escolha fundada 

em suas convficções polítficas mafis íntfimas, até porque tafis 

convficções finexfistem.

Quanto à relatfivfidade dos dfirefitos fundamentafis, é precfi-

so dfizer que as normas que os preveem são dfisposfições 

abertas, prfincfipfiológficas, e, por fisso mesmo, elas podem 

entrar em concorrêncfia entre sfi. Um exemplo clássfico é o 

da concorrêncfia que se estabelece entre o dfirefito à fintfimfi-

dade, à prfivacfidade, e o dfirefito à lfiberdade de fimprensa. 

Somente dfiante de uma sfituação concreta, com todas as 

suas especfifcfidades e sfingularfidades, é que se pode dfi-

zer qual dfirefito deve prevalecer. Ressalte-se também que 

um dfirefito fundamental não pode servfir de escudo para a 

prátfica de atos filícfitos. Daí a possfibfilfidade, por exemplo, 

da quebra de sfigfilo bancárfio medfiante ordem judficfial fun-

damentada. Cfite-se também o confsco de terras utfilfiza-

das para o cultfivo de substâncfias entorpecentes, quando 

então não há que se falar em dfirefito de proprfiedade.

Outro exemplo de relatfivfização recíproca entre dfirefitos 

fundamentafis ocorre no cotejo entre a lfiberdade de ma-

nfifestação e o dfirefito de fir e vfir. É evfidente que é uma 

expressão de cfidadanfia organfizar manfifestações popula-

res, mas é claro que se as prfincfipafis avenfidas e artérfias de 

uma cfidade se veem tomadas pelos protestos, fisso pode 

acarretar a vfiolação ao dfirefito fundamental de fir e vfir das 

pessoas. Ffigure-se a hfipótese de uma artérfia fimportante, 

em uma grande capfital, que darfia acesso a várfios hospfi-
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tafis, mas que se vê obstruída em razão de protestos po-

pulares. Nesse caso, o dfirefito de fir e vfir pode sfignfifcar a 

dfiferença entre vfiver e morrer, como serfia a hfipótese de 

uma ambulâncfia em atendfimento emergencfial fimpedfida 

de chegar ao seu destfino.

Cumpre enfatfizar que os dfirefitos fundamentafis só po-

dem entrar em concorrêncfia com outros dfirefitos funda-

mentafis. Nesse sentfido, cabe finvocar a precfiosa lfição de 

Dworkfin (1999), segundo a qual os dfirefitos fundamen-

tafis operam como trunfos contra medfidas fundadas em 

cálculos utfilfitarfistas. Assfim, não se podem vfiolar dfirefitos 

fundamentafis como mefio ou forma de se consegufir me-

lhorfias coletfivas, ou como forma de se otfimfizar o bem-

-estar da comunfidade em geral. Nesse passo, vale lem-

brar a fimpagável lfição de Kant (2000) de que o homem 

é um fm em sfi mesmo, e não um mefio. Os dfirefitos fun-

damentafis, pela sua próprfia condfição, são oponívefis a 

tafis medfidas, são trunfos contra elas e não podem fcar à 

mercê de cálculos utfilfitárfios.

Assfim, os dfirefitos fundamentafis fintegram o chamado nú-

cleo duro, um núcleo fintangível de dfirefitos que não po-

dem ser superados nem mesmo pela delfiberação majorfi-

tárfia. São as chamadas cláusulas pétreas, prevfistas no § 

4º do art. 60 da Constfitufição da Repúblfica. Segundo tal 

precefito, não será objeto de delfiberação a proposta de 

emenda tendente a abolfir a forma federatfiva de Estado, 

o voto dfireto, secreto, unfiversal e perfiódfico, a separação 

dos Poderes e os dfirefitos e garantfias findfivfiduafis.

Portanto, os dfirefitos fundamentafis não são absolutos e 

comportam relatfivfizações recíprocas, salvo, no entender 

de Bobbfio (1992), dofis tfipos de dfirefito que não entram 

em concorrêncfia com nenhum outro: o dfirefito de não ser 

torturado e o de não ser escravfizado. Tafis dfirefitos terfiam, 

assfim, um caráter absoluto.
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4. INTERNACIONALIZAÇÃO DOS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS

Para além de se dfissemfinarem nos textos constfitucfionafis 

dos dfiversos Estados, a partfir das fidefias lfibertárfias das 

revoluções burguesas, os dfirefitos fundamentafis fingressa-

ram também nos documentos finternacfionafis, sobretudo 

a partfir dos horrores da Segunda Guerra Mundfial, pas-

sando a constar de declarações, tratados e convenções 

entre os países. Há uma tendêncfia a se referfir a tafis dfi-

refitos, quando consfignados nos textos constfitucfionafis, 

como dfirefitos fundamentafis. Já no âmbfito dos tratados 

e das convenções finternacfionafis, emprega-se a expressão 

dfirefitos humanos. Como marco finstfitucfional da finterna-

cfionalfização dos dfirefitos fundamentafis, temos a Decla-

ração Unfiversal dos Dfirefitos do Homem, de 1948. Desse 

modo, a ordem finternacfional defixou de ser um espaço 

exclusfivo dos Estados soberanos, para acolher também 

o findfivíduo. Os dfirefitos humanos defixam de ser questões 

meramente doméstficas ou finternas dos Estados e se tor-

nam uma exfigêncfia de toda a comunfidade finternacfional. 

Anterfiormente, sujefito de dfirefitos no plano finternacfional 

era o Estado soberano. Com a finternacfionalfização dos 

dfirefitos humanos, o findfivíduo passa a ser um potencfial 

sujefito de dfirefitos na ordem finternacfional.

Posterfiormente, conforme aponta Bobbfio (1992), verfifca-

-se uma prolfiferação de cartas de declaração de dfirefitos, 

que renovam seu conteúdo e passam a dfispor não mafis 

sobre o findfivíduo abstratamente consfiderado, mas, sfim, 

o findfivíduo finserfido na socfiedade real, em suas possívefis 

especfifcações e em seus várfios contextos de finteração, 

consfignando-se os dfirefitos dos fidosos, das crfianças, das 

mulheres, dos índfios, dos prfisfionefiros, dos refugfiados, das 

pessoas com defcfiêncfia, entre outros. 
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Ressalte-se que o § 3º do art. 5º da Constfitufição da Repú-

blfica de 1988 estabelece que “os tratados e convenções 

finternacfionafis sobre dfirefitos humanos que forem aprova-

dos, em cada Casa do Congresso Nacfional, em dofis tur-

nos, por três qufintos dos votos dos respectfivos membros, 

serão equfivalentes às emendas constfitucfionafis”.

É fimportante dfizer que, no plano finternacfional, surge 

uma dfifculdade quanto às dfiferentes concepções acer-

ca dos dfirefitos humanos. De fato, é relatfivamente fácfil 

chegar-se a um consenso quando se consfideram esses 

dfirefitos em termos abstratos: qual Estado que se dfiz de-

mocrátfico serfia contrárfio a fazer finscrever em um tratado 

finternacfional o dfirefito à paz? As dfifculdades começam 

a surgfir quando se parte para a fimplementação prátfica 

desses dfirefitos, porquanto são as prátficas socfiafis que são 

atrfibutfivas de sentfido aos sfignos lfinguístficos. Daí a fimpor-

tâncfia da pragmátfica socfial como elemento essencfial a ser 

consfiderado por ocasfião da atfivfidade finterpretatfiva. Quafis 

as medfidas necessárfias à operacfionalfização concreta do 

dfirefito à paz? Se estamos a falar de um país de índole 

pacífca, sem hfistórfico frequente de guerras com outros 

países, pode ser vfiável o dfiscurso do desarmamento. Já 

para um país de tradfição marcadamente bélfica, como, 

por exemplo, Israel, pode-se alegar que a manefira de se 

chegar à paz é armando-se até os dentes, até como uma 

forma efetfiva de fintfimfidação de seus potencfiafis finfimfigos. 

Tome-se também o exemplo da lfiberdade. Que país defi-

xarfia de subscrevê-la? No momento das medfidas fimple-

mentadoras desse dfirefito, um país de índole fortemente 

capfitalfista se mostrarfia favorável à lfiberdade de finficfiatfiva, 

que serfia uma das múltfiplas manfifestações da lfiberdade, 

ao passo que um país de orfientação comunfista poderfia 

vfislumbrar na aproprfiação prfivada dos bens de produção 

uma forma objetfiva de anfiqufilar a lfiberdade.
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Exatamente em razão do conteúdo valoratfivo e fideológfico 

desses dfirefitos, o consenso só exfiste nas fórmulas gené-

rficas, suscfitando polêmficas no momento de fimplementa-

ção desses dfirefitos, por ocasfião, pofis, de sua concretfiza-

ção. Mufitas vezes, portanto, a dfivergêncfia resfide não nos 

valores em sfi, mas na concepção que se tem deles. Nesse 

ponto, cabe lembrar a dfistfinção estabelecfida por Dworkfin 

(1999, p. 87) entre concefito e concepção. Nas palavras 

do autor, “o contraste entre concefito e concepção é aqufi 

um contraste entre nívefis de abstração nos quafis se pode 

estudar a finterpretação da prátfica.” Assfim, o concefito fin-

troduz uma noção mafis geral sobre o objeto concefituado. 

Já a concepção promove um mafior adensamento de tal 

concefito, conferfindo-lhe contornos mafis nítfidos. Os pro-

blemas surgem não no plano dos concefitos, mas no plano 

da concepção.

Com a finternacfionalfização dos dfirefitos fundamentafis, sur-

ge a fidefia de “cfidadanfia-mundo”, expressão utfilfizada por 

Canotfilho (2001), que se refere à conscfiêncfia de que per-

tencemos todos à pátrfia-mãe, representada pelo planeta 

Terra, e compartfilhamos um destfino comum, sobretudo 

em face da magnfitude e da dfimensão dos problemas que 

affigem a comunfidade finternacfional, como a desfigualda-

de socfial, a pobreza, os problemas ambfientafis, os proble-

mas clfimátficos, o terrorfismo, entre outros. Impõe-se assfim 

um dfiálogo fintercultural que há de ser medfiado pelos dfi-

refitos fundamentafis. A propósfito, já tfivemos ocasfião de 

dfizer que: 

No contexto da globalfização, fimpõe-se resgatar a fim-

portâncfia dos dfirefitos humanos, os quafis devem operar 

como substrato de fintegração entre os povos no cená-

rfio finternacfional. Tafis dfirefitos, de natureza finalfienável e 

fimprescrfitível, devem subsfistfir como pautas normatfivas 

aplficávefis a qualquer socfiedade, por mafis complexa e 
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multficultural que seja, como é próprfio da comunfidade 

mundfial, regfida pelo dfirefito finternacfional e pelo dfirefito 

comunfitárfio. A função fintegradora dos dfirefitos humanos 

é facfilfitada pela nota de unfiversalfidade de que estes se 

revestem, tendo em vfista o seu caráter prospectfivo e sua 

textura aberta às mudanças de uma socfiedade dfinâmfi-

ca e em permanente transformação, o que lhes permfi-

te exercer a tutela jurídfica dos findfivíduos em face dos 

finúmeros rfiscos sobrevfindos na estefira da globalfização, 

como os problemas ambfientafis, clfimátficos, o terrorfismo, 

a expansão da pobreza etc. O dfirefito finternacfional e o 

dfirefito comunfitárfio, na medfida em que fincorporam ao 

seu repertórfio jurídfico os dfirefitos humanos, cumprem 

fimportante papel como finstâncfias aptas a fornecerem 

as possfibfilfidades de resgate de uma cfidadanfia-mundo, 

expressão utfilfizada pelo Prof. Canotfilho. (BERNARDES 

JÚNIOR, 2010, p. 147-148)

5. PERSPECTIVAS DISTORCIDAS DOS 

DIREITOS FUNDAMENTAIS

Mufitas vezes os dfirefitos fundamentafis são perspectfivados 

de manefira dfistorcfida, às vezes de modo delfiberado, ou-

tras, em razão meramente de vfisões equfivocadas sobre o 

assunto. Assfim, é comum ouvfirmos, sobretudo quando 

em pauta questões crfimfinafis, que quem protege os dfirefi-

tos humanos estarfia a defender bandfidos. Aos que pen-

sam dessa forma é precfiso dfizer que o grau de cfivfilfidade 

de um país pode ser aferfido pela forma como se punem 

os finfratores das lefis. E nosso ordenamento jurídfico veda 

penas cruéfis e degradantes. Mas mesmo para aqueles 

que não se defixam convencer por tal argumento – a nos-

so juízo, por sfi só convfincente – é precfiso lembrar que os 

dfirefitos humanos se prestam também a salvaguardar findfi-

víduos que, embora acusados de crfimes gravíssfimos, em 
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razão de cfircunstâncfias aparentemente fincrfimfinadoras, 

são, na verdade, finocentes, mas não podem prescfindfir de 

dfirefitos como a presunção da finocêncfia e da ampla defesa 

para provar tal condfição. 

Não raro fidentfifcamos um uso meramente retórfico dos 

dfirefitos fundamentafis, sobretudo os de cunho socfioeco-

nômfico, para encobrfir relações de domfinação, quando 

então tafis dfirefitos são expressamente prevfistos nos textos 

constfitucfionafis, mas sua fimplementação prátfica é poster-

gada findefnfidamente. O argumento normalmente usado 

é o de que as normas que os consagram são dfisposfições 

de natureza programátfica, e, como tafis, dependentes de 

mudanças fátficas fimprescfindívefis para sua consecução, a 

qual fca dfiferfida para um futuro que nunca chega. Para 

os que finvocam o caráter programátfico dos dfirefitos fun-

damentafis é precfiso apresentar o dfisposto no § 1º do 

art. 5º da Constfitufição da Repúblfica, segundo o qual “as 

normas defnfidoras dos dfirefitos e garantfias fundamentafis 

têm aplficação fimedfiata”.

É comum também a findevfida finvocação de dfirefitos fun-

damentafis para respaldar a manutenção de prfivfilégfios, 

como ocorre com a finvocação de dfirefito adqufirfido para 

a preservação de vantagens remuneratórfias lastreadas em 

sfituações jurídficas precárfias, como o acúmulo findevfido 

de apostfilamentos ou de cargos fincompatívefis, fazendo 

lembrar a firônfica expressão empregada pelo ex-senador 

Roberto Campos, segundo o qual mufitos dos dfirefitos ad-

qufirfidos não passam de “abusos consentfidos”. 

Vale ressaltar que, no plano finternacfional, mufitas vezes, a 

pretexto de se defenderem dfirefitos fundamentafis, o que 

se tem em vfista é garantfir a consecução de finteresses geo-

polítficos e econômficos. Cfite-se como exemplo a retórfica 

do dfiscurso norte-amerficano em favor dos dfirefitos huma-

nos e da democracfia, como justfifcatfiva para a finvasão do 
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Iraque. De fato, uma vez desnudada a farsa da exfistêncfia 

de armas de destrufição em massa naquele país, buscou-

-se vender a fidefia de que os norte-amerficanos lfibertarfiam 

os firaqufianos do jugo fimplacável de um tfirano sangufi-

nárfio. Chomsky (2009) é firônfico ao abordar a questão, 

findagando se, em vez de possufidor de grandes reservas 

de petróleo, fosse o Iraque um grande produtor de alfa-

ce, os EUA terfiam o mesmo ânfimo e a mesma dfisposfição 

para “lfibertar” os firaqufianos e “finstaurar” a democracfia 

naquele país, como se esta fosse um produto exportável 

como outro qualquer. Um olhar para as condfições atuafis 

do Iraque nos mostra no que deu o “mfilfitarfismo norte-

-amerficano para fns humanfitárfios”. A propósfito dessa 

tentatfiva de travestfir finteresses geopolítficos e econômficos 

em dfirefitos humanos, confra-se a segufinte passagem da 

obra de Sampafio (2004, p. 55):

Essa lfinha argumentatfiva projeta os dfirefitos humanos 

não apenas como um fimperfialfismo cultural dos valores 

ocfidentafis demolfiberafis, mas como uma “fideologfia polí-

tfica” que se acompanha, como é da tradfição ocfidental, 

de finteresses econômficos bem defnfidos (Koskennfiemfi. 

1989:68 et seq.). A fideologfia, sob uma roupagem étfica 

e um dfiscurso de dfirefitos humanos e de várfias organfi-

zações não governamentafis, termfina por legfitfimar uma 

nova espécfie de mfilfitarfismo “para fns humanfitárfios”, 

escondendo o verdadefiro móvel geopolítfico e econômfi-

co (Chandler. 2002:35, 133). As fintervenções mfilfitares 

em Kosovo e em Tfimor Leste, por exemplo, a pretexto de 

defenderem os dfirefitos humanos, fimpuseram a abertura 

dos mercados, confundfindo, na prátfica, o que no dfis-

curso se tenta negar: dfirefitos humanos e lfivre mercado 

(Anderson. 2002; Treanor. 2002; Mandel. 2004).

Em todas essas questões fca evfidente que os textos ju-

rídficos são, na verdade, arenas de dfisputas semântficas, 

de dfisputas de fidealfidades, o que bem demonstra que o 
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dfirefito, e em especfial os dfirefitos fundamentafis, tanto po-

dem ser um finstrumento de lfibertação, de emancfipação, 

como também de opressão e de domfinação.

6. O DESAFIO DA IMPLEMENTAÇÃO 

PRÁTICA DOS DIREITOS DE CIDADANIA

A questão da fimplementação prátfica dos dfirefitos do cfida-

dão tem como pressuposto finafastável o fortalecfimento e 

a consolfidação de nossas finstfitufições democrátficas. Desse 

modo, faz-se necessárfio o pleno funcfionamento de uma 

complexa rede finstfitucfional que compõe o aparato do Es-

tado para a efetfiva proteção desses dfirefitos, de modo que 

estes não se transformem em meras promessas não cum-

prfidas, para usarmos uma expressão de Norberto Bobbfio. 

Ffigure-se o exemplo dos dfirefitos socfiafis, os quafis, confor-

me vfisto, dependem de prestações posfitfivas do Estado. A 

tarefa fscalfizadora da gestão públfica repercute de modo 

sfignfifcatfivo no âmbfito desses dfirefitos, os quafis são os 

mafis afetados pela corrupção sfistêmfica. Daí a fimportâncfia 

de mecanfismos de controle e fscalfização finstfitucfional. E 

nesse ponto ganham relevo órgãos como o Poder Legfis-

latfivo, que tem como mfissão constfitucfional empreender 

a função fscalfizadora do Executfivo, bem como o Trfibunal 

de Contas, órgão auxfilfiar do Legfislatfivo no exercícfio desse 

controle.

Assfim, de nada adfianta, por exemplo, uma excelente le-

gfislação sobre lficfitação, se não há mecanfismos efcfientes 

de controle que assegurem a sua efetfiva aplficação. Com 

fisso, o que orfigfinarfiamente fora concebfido para garantfir, 

de um lado, a fisonomfia entre os partficulares que quefi-

ram contratar com a admfinfistração, e, de outro, a melhor 
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proposta de contratação para o poder públfico, acaba, na 

prátfica, acarretando dfirecfionamento do processo lficfitató-

rfio e superfaturamento. 

Com os recursos do erárfio escoando pelo ralo da corrup-

ção, compromete-se, em boa medfida, a efetfivação dos 

dfirefitos socfiafis, os quafis fcam à mercê da chamada teorfia 

do “possível orçamentárfio”.

Nem é precfiso dfizer que, no Brasfil, os mecanfismos de 

controle finstfitucfional têm funcfionado de modo precárfio. 

De fato, os grandes escândalos que surgfiram no País só 

vfieram a públfico não porque tenham funcfionado os me-

canfismos finstfitucfionafis de controle, mas por razões total-

mente dfiversas e contfingentes, motfivadas, mufitas vezes, 

pelo trabalho da fimprensa finvestfigatfiva, a colher elemen-

tos de convficção surpreendentes, como o finusfitado de-

pofimento de um motorfista, ou de uma secretárfia, ou de 

um casefiro, ou mesmo de um polítfico enredado em atos 

de corrupção sfistêmfica, com o que se chega à descoberta 

de escândalos de proporções amazônficas. 

No que tange ao Trfibunal de Contas, fimpõe-se urgen-

temente rever o modo de finvestfidura dos conselhefiros, 

porquanto tal órgão deverfia ser emfinentemente técnfico, 

mantendo o necessárfio dfistancfiamento das pafixões po-

lítficas, que, não raro, rendem ensejo a conchavos e artfi-

culações contrárfios ao finteresse públfico. Não por acaso, 

mufitos polítficos fagrados em atos de corrupção finvocam 

em sua defesa a aprovação de suas contas pelo Trfibunal 

de Contas. Trata-se, mufitas vezes, de um controle mera-

mente formal, e não substancfial, de fundo, o que decorre 

das findevfidas finjunções polítficas. 

Outra sugestão de aprfimoramento desse fimportante 

órgão de controle da gestão públfica parte do emfinente 

publficfista argentfino Prof. Roberto Dromfi, que propõe a 
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realfização de parcerfias entre unfiversfidades e o Trfibunal 

de Contas, de modo a assegurar assessoramento técnfico 

qualfifcado àquele órgão julgador. Essa medfida conduzfi-

rfia a um mafior compromfisso dos professores com a vfida 

públfica, promovendo um mafior engajamento socfial da 

classe docente.

Portanto, o fortalecfimento dos mecanfismos finstfitucfionafis 

de controle do dfinhefiro públfico trará grande fimpacto na 

fimplementação prátfica dos dfirefitos fundamentafis. Basta 

pensar no montante de recursos desvfiados nos escânda-

los do mensalão e da Petrobras, que bem poderfiam ter 

sfido aplficados no sfistema educacfional, na melhorfia das 

rodovfias (são finúmeras as que, País afora, refivfindficam a 

mórbfida alcunha de rodovfia da morte), na construção de 

hospfitafis e postos de saúde e na melhorfia de finúmeros 

servfiços públficos que se acham sucateados, sobretudo 

na área da saúde, fazendo multfiplficarem-se as mortes 

de pacfientes em fla de espera ante a ausêncfia de lefitos 

hospfitalares e de condfições mínfimas para o atendfimento 

médfico-hospfitalar.

Consfidere-se a questão do sfistema prfisfional no Brasfil. Te-

mos a quarta população carcerárfia do mundo, atrás so-

mente dos Estados Unfidos, da Chfina e da Rússfia, confor-

me recente relatórfio dfivulgado pelo Mfinfistérfio da Justfiça 

(BRASIL, 2015), sendo que os presos fcam confnados em 

verdadefiras masmorras medfievafis, em condfições absolu-

tamente sub-humanas. O dado estarrecedor é que cerca 

de 40% dos presfidfiárfios encontram-se encarcerados pro-

vfisorfiamente, sem que tenha havfido formação de culpa 

contra eles, e 60% desses estão nessa condfição há mafis 

de 90 dfias, o que vfiola o prfincípfio constfitucfional da pre-

sunção de finocêncfia. Mufitos adentram essas finstfitufições 

prfisfionafis como trombadfinhas e saem como homficfidas 

qualfifcados. Não há, no Brasfil, a utfilfização adequada das 
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penas alternatfivas, que poderfiam, em boa medfida, con-

trfibufir para a mfitfigação do problema e evfitar o convívfio 

de finfratores sem perfl de perficulosfidade com assassfinos 

frfios e cruéfis. 

A sfituação é de tal forma fintolerável, que, não raro, os 

próprfios presos delfiberam realfizar entre eles um sortefio 

macabro em que o “sorteado” é morto para alfivfiar a su-

perlotação. Mufitos dos que se acham presos são réus prfi-

márfios, não têm perfl vfiolento, mas se veem mfisturados 

a margfinafis da pfior estfirpe e não contam com nenhuma 

assfistêncfia jurídfica. 

Uma condenação penal, afinda que pela pena mafis se-

vera que temos em nosso ordenamento jurídfico, que é 

a prfivação da lfiberdade, há de cumprfir-se em condfições 

mfinfimamente condfizentes com a dfignfidade humana, a 

teor da Constfitufição da Repúblfica, que veda penas cruéfis 

e degradantes. Assfim, um findfivíduo que eventualmente 

comete um assalto é condenado à pena restrfitfiva de lfiber-

dade, e não a contrafir AIDS e outras doenças finfectocon-

tagfiosas, a ser molestado e a apodrecer em uma masmor-

ra medfieval em condfições sub-humanas, o que se torna 

afinda mafis finacefitável nos casos de confnamento filegal, 

dada a ausêncfia de julgamento fnal, com a vfiolação acfin-

tosa do prfincípfio da presunção da finocêncfia.

No papel, a lefi de execução penal prevê cela findfivfidual e 

um dos objetfivos do sfistema penal, para além de promo-

ver a punfição do finfrator, é a de proporcfionar a ressocfia-

lfização do preso. Mas a realfidade concreta é totalmente 

dfiferente. A Constfitufição Mfinefira, há um quarto de século 

em vfigor, exfige a crfiação de defensorfia públfica em todas 

as comarcas do Estado, órgão constfitucfional da mafior re-

levâncfia, porquanto destfinado a prestar assfistêncfia jurídfi-

ca aos mafis necessfitados. O contraste do texto legal com 

a realfidade crua é desolador: das cerca de 290  comarcas 
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finstaladas, aproxfimadamente 80 não dfispõem de defen-

sorfia públfica. E os descalabros apontados correm à solta. 

Certamente se houvesse no Brasfil afora defensorfias pú-

blficas bem-estruturadas, com os seus membros remune-

rados de modo condfizente com a relevâncfia da função, 

essas barbarfidades não terfiam lugar.

Outro ponto que chama atenção no relatórfio dfiz respefito 

ao elevadíssfimo número de “supostos” bandfidos mortos 

nos “enfrentamentos”, decorrentes de “resfistêncfia à prfi-

são”, conforme costuma constar nos relatórfios polficfiafis, o 

que evfidencfia o alto grau de letalfidade de nossas forças 

polficfiafis. Não por acaso temos a manchar a hfistórfia da 

polícfia casos como o massacre do Carandfiru, a chacfina da 

Candelárfia, o massacre de Eldorado dos Carajás. Parece-

-nos que, nos quadros polficfiafis, há força bruta demafis e 

fintelfigêncfia de menos. Nunca é demafis lembrar a máxfima 

de que o Estado detém o monopólfio do uso legítfimo da 

força, e o adjetfivo aqufi faz toda a dfiferença!

Compondo o amplo repertórfio dos dfirefitos do cfidadão, 

temos os chamados dfirefitos dfifusos, de natureza tran-

sfindfivfidual, pofis não têm um tfitular findfivfidualfizado, mas 

são tfitularfizados por todos os findfivíduos que compõem 

a socfiedade, como, por exemplo, o dfirefito à preservação 

do patrfimônfio hfistórfico e pafisagístfico ou mesmo o dfirefi-

to a um mefio ambfiente ecologficamente equfilfibrado. Sua 

efetfivação passa necessarfiamente pela exfistêncfia de um 

Mfinfistérfio Públfico operante, órgão constfitucfionalmente 

finvestfido da prerrogatfiva de propor a devfida ação cfivfil pú-

blfica em defesa de tafis dfirefitos.

Sob o paradfigma do Estado Democrátfico de Dfirefito, fim-

põe-se fomentar ao máxfimo prátficas partficfipatfivas, com 

a amplfiação de espaços abertos à dfiscussão públfica e a 

dfisponfibfilfização, por parte das finstfitufições ofcfiafis, de ca-

nafis de finterlocução com a socfiedade cfivfil organfizada. Há 
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que se ter dfistâncfia das chamadas democracfias delegatá-

rfias, em que a partficfipação dos cfidadãos se esgota com 

o depósfito do voto popular nas urnas, por ocasfião das 

elefições, e o mandato eletfivo se transmuda em um che-

que em branco nas mãos dos elefitos. Ao contrárfio, o voto 

popular deve ser o prfimefiro passo ao lado de tantos outros 

voltados para o controle socfial da atfivfidade polítfica, para o 

contínuo monfitoramento da atuação dos representantes. 

Dessa perspectfiva, o Poder Legfislatfivo tanto pode trans-

formar-se numa finstâncfia de construção de cfidadanfia, 

marcado por uma atuação voltada para a consecução do 

finteresse coletfivo, com a produção de lefis dotadas de le-

gfitfimfidade popular, como pode, ao contrárfio, degenerar-

-se em uma finstâncfia de exclusão de cfidadanfia, com a 

aprovação de lefis casuístficas ou voltadas para finteresses 

corporatfivos e elfitfistas. O grau de legfitfimfidade de uma lefi 

será tanto mafior quanto mafis fintensa for a partficfipação 

da socfiedade cfivfil organfizada na sua elaboração. Daí a 

necessfidade de mecanfismos finstfitucfionafis que promovam 

prátficas partficfipatfivas no âmbfito dos parlamentos, como a 

constfitufição de comfissões de partficfipação popular, a realfi-

zação de fóruns técnficos, semfinárfios legfislatfivos e audfiên-

cfias públficas, de modo a subsfidfiar a atfivfidade parlamentar. 

De fato, todo o prestígfio de que goza a lefi no sfistema de 

fontes do dfirefito decorre do fato de que esta deve emanar 

de um procedfimento adrede concebfido para promover o 

mafis amplo debate públfico acerca da matérfia objeto de 

legfislação.

Do mesmo modo, há que se ter um Poder Executfivo cada 

vez mafis permeável à socfiedade, conferfindo-se a devfida 

fimportâncfia aos conselhos de partficfipação popular e a 

outros mecanfismos partficfipatfivos, de que constfitufi um 

dos prfincfipafis exemplos o orçamento partficfipatfivo, que 

deve ser cada vez mafis decfisfivo no momento da defnfição 
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da alocação dos recursos públficos para fazer face às finú-

meras demandas socfiafis.

Também o Poder Judficfiárfio deve evfitar uma postura de 

enclausuramento, finstfitufindo, na medfida do possível, me-

canfismos de abertura para a salutar finteração com a so-

cfiedade cfivfil organfizada. Um exemplo bem filustra o que 

se dfiz. Por ocasfião do fimportante julgamento da Ação 

Dfireta de Inconstfitucfionalfidade nº 3.510, relatfiva à Lefi 

nº 11.105/2005, conhecfida como Lefi de Bfiossegurança, 

cufidava-se de decfidfir acerca da constfitucfionalfidade do 

dfisposto em seu art. 5º, que permfitfia a experfimentação 

cfientífca com células embrfionárfias, as chamadas células-

-tronco, para fns terapêutficos e atendfidos determfinados 

requfisfitos. Naquela oportunfidade, o STF promoveu uma 

audfiêncfia públfica com especfialfistas no assunto, de modo 

a colher subsídfios para uma decfisão adequada. 

Cfite-se afinda a crfiação, no âmbfito da legfislação proces-

sual, do finstfituto do amficus curfiae, que também aponta 

para essa tendêncfia de amplfiar os espaços de dfiscussão 

das questões judficfiafis, de modo a alargar as perspectfivas 

de análfise da matérfia sub judfice.

Também no campo da jurfisdfição constfitucfional, louve-se 

a mudança finstfituída pela Constfitufição da Repúblfica de 

1988 no que toca à legfitfimação para propor ação dfireta 

de finconstfitucfionalfidade. Consoante a ordem constfitucfio-

nal anterfior, tal prerrogatfiva era exclusfiva do procurador-

-geral da Repúblfica. Com a Constfitufição de 1988, fofi 

estendfida a várfios sujefitos: ao presfidente da Repúblfica, 

à Mesa do Senado Federal, à Mesa da Câmara dos Depu-

tados, à Mesa das assemblefias legfislatfivas ou da Câmara 

Legfislatfiva do Dfistrfito Federal, aos governadores dos esta-

dos ou do Dfistrfito Federal, ao procurador-geral da Repú-

blfica, ao Conselho Federal da Ordem dos Advogados do 

Brasfil, aos partfidos polítficos com representação no Con-
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gresso Nacfional e às confederações sfindficafis ou entfidades 

de classe de âmbfito nacfional. 

Esse alargamento do elenco de legfitfimados a propor ação 

dfireta de finconstfitucfionalfidade aponta para a amplfiação 

do rol de fintérpretes da Constfitufição, na lfinha preconfiza-

da por Häberle (1997), que dfifundfiu a fidefia de uma so-

cfiedade aberta de fintérpretes da Constfitufição. Com efefi-

to, Häberle preconfizava uma Constfitufição fintersubjetfiva, 

cujos horfizontes de sentfido são socfialmente delfimfitados. 

Nessa perspectfiva, todos somos fintérpretes dos horfizon-

tes de sfignfifcação possívefis de uma Constfitufição. A pro-

pósfito, já defixamos consfignado que: 

se a Corte Constfitucfional é a autorfidade ofcfial a quem 

fincumbe decfidfir com caráter de defnfitfivfidade a maté-

rfia constfitucfional, essa competêncfia encontra lfimfites na 

credfibfilfidade e legfitfimfidade suscfitadas por suas decfisões, 

as quafis devem consagrar horfizontes de sentfido que 

confuam com os daqueles que vfivencfiam a Constfitufi-

ção e são, portanto, coautores dela. […] Nessa lfinha de 

entendfimento, há que se ter a Constfitufição como algo 

vfivencfiado por todos, e não como um mero texto nor-

matfivo cujo sentfido serfia fxado monopolfistficamente por 

um seleto trfibunal com acesso exclusfivo e prfivfilegfiado à 

verdade. Nesse passo, sobe de ponto a questão relatfiva 

ao pragmatfismo da semântfica, a revelar que as prátficas 

socfiafis são atrfibutfivas de sfignfifcado aos sfignos lfinguístfi-

cos. Daí a necessfidade de finternalfização coletfiva daqufilo 

que Pablo Lucas Verdú (1985) denomfina “sentfimento de 

Constfitufição”. (BERNARDES JÚNIOR, 2009, p. 121)

Para além do aprfimoramento das finstfitufições, há que ha-

ver uma sfinergfia entre elas, uma adequada artficulação 

entre os Poderes. O que adfianta uma boa lefi aprovada 

pelo Poder Legfislatfivo se o seu cumprfimento não é devfi-

damente fscalfizado pelo Executfivo? De que vale um or-

çamento bem concebfido pelo Executfivo, aprfimorado pelo 
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Legfislatfivo, mas comprometfido, na prátfica, por decfisões 

judficfiafis marcadas pela vfisão da mficrojustfiça, que fimpac-

tam sfignfifcatfivamente as contas públficas? Qual o prés-

tfimo da prevfisão constfitucfional de várfios dfirefitos socfiafis, 

se os recursos necessárfios ao seu fnancfiamento escoam 

pelo ralo da corrupção sem que o Trfibunal de Contas fs-

calfize a contento?

7. SOBREINTEGRADOS E SUBINTEGRADOS

Nossa realfidade apresenta profundas assfimetrfias socfiafis, 

clfivagens entre rficos e pobres, entre fincluídos e excluídos. 

Essa desconcertante desfigualdade é referfida pelo bfispo 

Morellfi (2000, p. 33) com fimpressfionante concfisão ao 

afrmar que, no Brasfil, há o Códfigo Cfivfil para aquele que 

é, que sabe e que tem, e há o Códfigo Penal para aquele 

que não é, não sabe e não tem.

Mesmo no âmbfito estrfitamente penal, é fimpressfionante 

o contraste entre a efcácfia das normas relatfivas a delfitos 

como furto, roubo, crfimes próprfios das classes mafis po-

bres, e a fagrante finefcácfia das normas tfipfifcadoras de 

crfimes do colarfinho branco. A fimpunfidade é um apanágfio 

das classes mafis afortunadas. E frfise-se que os refexos an-

tfissocfiafis, em termos de escala, causados por aquele que 

rouba com a caneta são bem mafiores do que os daquele 

que rouba com a faca. Sem falar que, em boa medfida, o 

segundo é um subproduto do prfimefiro. 

Contudo, recentemente tem-se verfifcado uma postura 

menos lenfiente dos trfibunafis em relação a tafis crfimes, em 

especfial nos casos da Operação Lava Jato e do mensalão, 

quando se percebe a acolhfida, pelo STF, do entendfimento 

que dfispensa a exfistêncfia de provas cabafis ante um forte 

conjunto de findícfios, os quafis, finobstante a ausêncfia de 



NE
PE
L

5. 
Dfi
re
fit
os
 f
u
n
da
me
nt
afi
s, 
de
m
oc
ra
cfi
a 
e 
cfi
da
da
nfi
a

163

provas defnfitfivas, conduzem, no seu conjunto, à forma-

ção do convencfimento do julgador. Até porque, à medfida 

que se ascende na hfierarqufia da cadefia crfimfinosa, torna-

-se mafis dfifícfil a obtenção dessas provas, que alcançam 

mafis facfilmente os laranjas, os “pefixes pequenos”. O fato 

é que esforços devem ser fefitos para evfitar que haja essa 

fimpunfidade seletfiva, como se tfivéssemos findfivíduos de 

prfimefira e de segunda classe, sobrefintegrados e subfin-

tegrados. Por outro lado, há que se ter o devfido cufidado 

para que não se vá ao extremo oposto, quando a sede de 

justfiçamento pode finduzfir a decfisões vfioladoras dos dfirefi-

tos e garantfias fundamentafis, em especfial o prfincípfio da 

presunção da finocêncfia e o dfirefito à ampla defesa. 

Mufitas dessas assfimetrfias e desfigualdades socfiafis resul-

tam da omfissão do Estado. Não raro, a culpa do Estado 

ultrapassa a mera omfissão e este drastficamente assume a 

condfição de autor de atos comfissfivos e lesfivos aos dfirefi-

tos fundamentafis. Cfite-se o dramátfico exemplo, ocorrfido 

no Estado do Pará, de uma menor de 16 anos de fidade 

que, após supostamente ter cometfido um furto de objeto 

de pequeno valor, fofi encarcerada por quase um mês em 

uma cela masculfina repleta de crfimfinosos da pfior estfirpe 

e passou a sofrer todo tfipo de sevícfias e abusos sexuafis. 

O delegado responsável pela prfisão chegou ao cúmulo de 

dfizer, em audfiêncfia na Comfissão de Dfirefitos Humanos do 

Senado, que a menfina devfia ter “algum problema, uma 

debfilfidade mental, porque em nenhum momento manfi-

festou sua menorfidade penal”. A fala do delegado choca 

por sfi mesma, além de sugerfir que o desconhecfimento da 

fidade da menfina fosse uma escusa acefitável para medfida 

tão desproposfitada e absurda.  

O que partficularmente chama atenção nesse caso é que 

uma menfina nessas condfições, menor de fidade, sem fins-

trução formal, orfiunda de famílfia desestruturada, finserfida 
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em um mefio socfial marcado por carêncfias de toda ordem, 

terfia de ser acolhfida por uma rede de proteção estatal vol-

tada para atender a casos como esse. Contudo, o próprfio 

Estado, que haverfia de ser o responsável por dar guarfida e 

proteção a essa garota, transmudou-se tragficamente em 

seu algoz, em seu carrasco.

Essas profundas desfigualdades que marcam a realfidade 

brasfilefira nos fazem medfitar, uma vez mafis, acerca da 

lapfidar frase de Arendt (1989), para quem “a cfidadanfia 

consfiste no dfirefito a ter dfirefitos”. A brfilhante pensadora, 

ela próprfia uma judfia alemã refugfiada do regfime nazfista, 

dedficou págfinas admfirávefis à angustfiante sfituação dos 

apátrfidas, daqueles que se ressentem da ausêncfia de um 

vínculo polítfico-jurídfico com um Estado que lhes possa 

amparar quando necessárfio. Mas o que dfizer da ausêncfia 

de dfirefitos decorrente não da finexfistêncfia de um vínculo 

polítfico-jurídfico com um Estado, mas sfim de um mínfimo 

de condfições materfiafis sem as quafis não há que se falar 

em cfidadanfia. Essa humfilhante sfituação transforma o fin-

dfivíduo em um párfia em seu próprfio país.

8. CONCLUSÃO

Embora tenha ocorrfido uma tendencfial expansão dos dfi-

refitos do cfidadão ao longo dos anos, é precfiso ressaltar 

que a hfistórfia não avança de modo lfinear; ela é fefita de 

avanços e retrocessos, marchas e contramarchas. Assfim 

é que três séculos antes de Crfisto, na Grécfia Antfiga, ber-

ço da democracfia, os cfidadãos gregos decfidfiam na ágora 

as normas regentes de seu vfiver em comum. Contudo, 

mufitos séculos adfiante, a hfistórfia regfistrou o apogeu das 

monarqufias absolutas, com a total concentração de poder 

nas mãos de uma só pessoa. Em pleno século XX, tfivemos 

os horrores do nazfismo e do stalfinfismo. 
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No Brasfil, vfivencfiamos a dfitadura do Estado Novo em 1937, 

sob a égfide da chamada Constfitufição polaca. Buscamos 

retomar a trfilha democrátfica com a Constfitufição de 1946, 

que, contudo, teve duração efêmera. Sobrevefio a dfitadu-

ra mfilfitar nas décadas de 1960 e 1970, com os “anos de 

chumbo”, e em 1988, após o período de dfistensão polítfi-

ca, retomamos uma vez mafis o camfinho da democracfia. 

Esses avanços e recuos finstfitucfionafis nos remetem uma 

vez mafis à lfição de Bobbfio (1992), segundo a qual os dfi-

refitos fundamentafis não surgfiram nem todos de uma vez, 

nem de uma vez por todas. Essa afrmação denota não só 

que os dfirefitos fundamentafis surgem de modo gradual, 

segundo contextos hfistórficos específcos, mas também o 

fato de que devemos estar permanentemente vfigfilantes 

quanto aos dfirefitos já conqufistados, para evfitar retroces-

sos, sobretudo ante a constatação empírfica de que há 

esses fuxos e refuxos no evolver hfistórfico. Alfiás, a veda-

ção do retrocesso é, em sfi mesma, um dfirefito, orfiundo de 

construção jurfisprudencfial e doutrfinárfia.

Tudo fisso aponta para o caráter ambfivalente da condfição 

humana, que tanto ostenta uma dfimensão de dfignfida-

de, de nobreza, quanto uma dfimensão de depravação, 

consoante a lfição do pastor e teólogo anglficano Stott 

(2004), ambfivalêncfia essa que se faz afinda mafis evfidente 

quando cotejamos os dfirefitos fundamentafis com os fatos 

hfistórficos que lhes deram ensejo, na lfinha exposta por 

García-Pelayo (1991). De fato, a lfiberdade relfigfiosa, con-

forme vfisto, só exfiste porque havfia a fintolerâncfia relfigfio-

sa; a lfiberdade de expressão só se fez realfidade porque 

precedfida por uma censura fimplacável; se hoje falamos 

em profibfição do trabalho finfantfil, em vedação de salárfios 

avfiltantes e em profibfição de jornada de trabalho finjusta é 

porque tudo fisso era a crua realfidade engendrada pela re-

volução findustrfial; se os textos constfitucfionafis asseguram 
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a fincolumfidade físfica das pessoas, fisso se dá em razão das 

finomfinávefis atrocfidades já perpetradas pelo homem em 

câmaras de tortura e campos de concentração.

É precfisamente em razão dessa ambfivalêncfia que, no pla-

no polítfico, a democracfia é a melhor forma de governo 

já concebfida, porquanto ela reconhece tanto a dfimensão 

de dfignfidade do ser humano, quanto a sua dfimensão de 

depravação, conforme nos ensfina magfistralmente Stott 

(2004). Por um lado, ela reconhece nossa dfignfidade, 

quando se recusa a nos fimpor governantes que firão nos 

conduzfir sem o nosso consentfimento. Ela nos trata com 

respefito e consfideração ao permfitfir que partficfipemos do 

processo polítfico-decfisórfio, da tomada de decfisões co-

letfivamente vfinculantes. Por outro lado, afinda segundo 

John Stott, ela reconhece nossa dfimensão de depravação 

ao se recusar a concentrar poderes nas mãos de poucos, 

ao crfiar mecanfismos finstfitucfionafis de controle do poder, 

como a trfipartfição do poder polítfico, de modo a evfitar 

abusos e arbfitrarfiedades.  

Síntese lapfidar dessas refexões pode ser colhfida na frase 

de Refinhold Nfiebhur, cfitado por Stott (2004, p. 84), se-

gundo a qual “a capacfidade do homem para pratficar a 

justfiça torna a democracfia possível, mas a finclfinação do 

homem para a finjustfiça torna a democracfia necessárfia”.
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1.

Cfidadanfia e democracfia são concefitos que têm percursos 

hfistórficos finterlfigados. A fidefia de democracfia perpassa as 

socfiedades contemporâneas, afinda que somente se pos-

sa estabelecer algum consenso sobre seu conteúdo em 

lfinhas bastante gerafis e amplas. Cfidadanfia é, figualmente, 

elemento de base nas organfizações polítficas modernas, 

expressando, no plano concefitual, sfituação polítfico-socfial 

do findfivíduo em função dos dfirefitos que detém e da con-

sfideração socfial a que se sujefita. Refete, pofis, condfição 

de mafis ou menos figualdade que envolve, em complexa 

relação, tefias de dfirefitos cfivfis, polítficos e socfiafis.

Conquanto cfidadanfia e democracfia não sejam termos 

unívocos, é, todavfia, cabível o estabelecfimento de dfiscur-

sos descrfitfivos em torno de suas possfibfilfidades concefitu-

afis, tanto mafis em um cenárfio no qual a flosofa polítfica 

se desenvolve no domínfio da hfistórfia conceptual.1

Cfidadanfia pode, nesse sentfido, ser defnfida como um “es-

tatuto orfiundo do relacfionamento exfistente entre  pessoa 

1 Ver em: PIRES, E. B. Ensafio de um programa de flosofa polítfica. Revfista Ffilosófca 
de Cofimbra, n. 36, p. 259-296, 2009. Informação: p. 260. Nesse sentfido, con-
forme o autor, o “esclarecer concefitos neste domínfio sfignfifcarfia aproprfiar uma 
tradfição e nela evfidencfiar um enredo termfinológfico, em que nós próprfios nos 
sfituamos. O saber flosófco-polítfico serfia uma varfiante refexfiva do saber hfistórfico 
e fimpor-se-fia uma análfise do presente medfiante o esclarecfimento da efetfivfidade 
hfistórfica do passado”.
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natural, ordem polítfica e socfiedade, fundamentado no 

dfirefito e no prfincípfio da figualdade.”2 Envolve, assfim, um 

sentfido geral entremeado por dfimensões dfistfintas a que o 

cfidadão se sujefita nas searas polítfica, jurídfica, flosófca ou 

econômfica. Perpassa-o, de um lado, uma fidefia de figual-

dade, de sujefição de todas as pessoas a um mesmo esta-

tuto no âmbfito da comunfidade polítfica. De outro lado, 

complementarmente, há o entendfimento da cfidadanfia 

como “o dfirefito a ter dfirefitos.”3 

E o cfidadão é, assfim, “um membro de uma comunfidade 

polítfica com dfirefitos e deveres assocfiados a esse fato.”4 

Casfimfiro Ferrefira recorda que, lfigados ao termo, com-

põem um portfólfio mafis ou menos amplo valores como 

unfiversalfismo, comunfidade, fidentfidade e pertença, além 

de finstfitufições como o Estado Nacfional, o Estado de Dfirefi-

to e o Welfare State. Envolvem pertencfimento sfimultâneo 

à socfiedade cfivfil e à comunfidade polítfica, o que fimplfica 

uma cfidadanfia sedenta por polítficas de reconhecfimento 

e finclusão.5 

A cfidadanfia moderna comporta dofis aspectos, a saber: 

um, de matrfiz republficana, finerente aos compromfissos 

morafis do findfivíduo com a coletfivfidade a que pertence; e 

outro, relacfionado a seu dfirefito de partficfipar da defnfição 

dos rumos da socfiedade polítfica, o que conduz ao vínculo 

entre cfidadanfia e democracfia.6

2 SILVA, B. (Coord.). Dficfionárfio de cfiêncfias socfiafis. Rfio de Janefiro: FGV/ MEC, 1987. 
p. 177.

3 ARENDT, H. O sfistema totalfitárfio. Lfisboa: Dom Qufixote, 1978.

4 GIDDENS, A. Socfiologfia. Lfisboa: Fundação Calouste Gulbenkfian, 2013. p. 1223.

5 FERREIRA, A. C. Polítfica e socfiedade: teorfia socfial em tempo de austerfidade. Porto: 
Vfida Econômfica, 2014.

6  BROGAN, D. W. Cfitfizenshfip today. Chapel Hfill: Unfiv. North Carolfina Press, 1960.
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2.

Verfifca-se nas prfimefiras décadas deste século um proces-

so de afrmação da cfidadanfia e consolfidação do modelo 

democrátfico em escala mundfial, na sequêncfia de uma dfi-

fusão em espfiral das democracfias de massa no século XX.7

Estabelecer a democracfia como prfincípfio legfitfimador 

e unfifcador de uma gramátfica polítfica conducente à 

unfiversalfização8 não só dfissfimula sua polfissemfia, como 

suscfita atenção sobre seus contextos de aplficação.9 Im-

põe, afinda, a possfibfilfidade de refexão amplfiada sobre o 

tema10, posficfionando-o além do modelo básfico estandar-

tfizado pela cultura polítfica norte-ocfidental, e ensejando 

dfisputas alargadas em torno de sua aproprfiação socfial.

Apesar de a experfiêncfia hfistórfico-socfial evfidencfiar, desde 

o século XIX, o crescfimento de um tfipo de organfização 

polítfica dfito democrátfico, a dfiscussão sobre seus lfimfites 

e sua efcácfia o acompanha, mormente desde meados 

do século XX. Trata-se, fundamentalmente, de um pro-

cedfimento constfituído por elefições lfivres a fintervalos re-

gulares, segundo regras socfialmente reconhecfidas, cujos 

resultados devem ser pacfifcamente acatados pelos con-

tendores, em um contexto de pretensa unfiversalfização 

da cfidadanfia.11 

Pugna-se, conforme tal modelo, pela prevalêncfia de um 

prfincípfio de garantfias mútuas entre adversárfios, o que 

7 SANTOS, W. G. dos. Governabfilfidade e democracfia natural. Rfio de Janefiro: FGV, 
2007. p. 69.

8 HELD, D. Models of democracy. Stanford, Calfif.: Stanford Unfiversfity Press, 1987.

9 HESPANHA, A. M. Cultura jurídfica europefia: síntese de um mfilênfio. Lfisboa: Europa-
-Amérfica, 2003, p. 19-20.

10 SANTOS, B. de S.; AVRITZER, L. (Org.). Democratfizar a democracfia: os camfinhos da 
democracfia partficfipatfiva. Rfio de Janefiro: Cfivfilfização Brasfilefira, 2009.

11  SANTOS, W. G. dos, op. cfit., p. 70.
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 fimplfica não apenas a transfitorfiedade de quem exerce 

o poder, mas a expectatfiva de que cfidadãos e grupos 

polítficos mfinorfitárfios possam se tornar – e, eventual e 

efetfivamente, se tornem –, mafiorfia a governar. Não há 

preocupação de conferfir um sentfido forte à noção de cfi-

dadanfia ou dfimensões mafis densas à fidefia de governo do 

povo, mas, pelo contrárfio, mufitas vezes se admfite uma 

concepção democrátfica de caráter elfitfista, restrfita à re-

presentação polítfica e à agenda formulada por governos 

e agêncfias estatafis.

Essa posfição consolfidada decorre de um percurso hfistórfi-

co recente, medfiante o qual, desde o século XIX e até as 

prfimefiras décadas do século XX, a convenfiêncfia da demo-

cracfia fofi debatfida.12 A partfir da metade do século passa-

do e, de manefira mafis contundente, desde a década de 

197013, a legfitfimfidade de qualquer regfime polítfico passa 

a requerer uma justfifcação democrátfica, assfim como, no 

plano da teorfia polítfica, a democracfia é tematfizada, po-

dendo-se alocar experfiêncfias e desenvolvfimentos teórficos 

nesse campo consoante posfições assumfidas em torno de 

concefito, conteúdo e alcance do termo. 

Há, atualmente, fintensa dfiscussão a respefito da demo-

cracfia, nomeadamente as experfiêncfias empreendfidas 

sob a fórmula representatfiva desde aproxfimadamente 

duzentos anos. Debate-se certa exaustão desse modelo, 

no bojo de uma crfise mafis ampla das finstfitufições jurídfi-

co-polítficas de base ocfidental. Busca-se, adficfionalmente, 

alternatfivas capazes de superar seus lfimfites, pela vfia da 

amplfiação da cfidadanfia, finclufindo-se a adoção de po-

lítficas de finclusão socfial, de reconhecfimento e dfiálogo 

12 Ver a respefito, entre outros, em MILL (1980), TOCQUEVILLE (1977), WEBER (1999), 
SCHUMPETER (1961), PARETO (1968), KELSEN (2000), MICHELS (2002).

13 SANTOS, W. G. dos, op. cfit. 
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multficultural, e, afinda, pelo alargamento da partficfipação 

democrátfica.

É que, mesmo ante o apontado prestígfio da democracfia, 

os modelos vfigentes têm se defrontado com fimputações 

acerca de sua legfitfimfidade e funcfionalfidade.14 Aponta-se 

um esgotamento dos modelos restrfitfivos de democracfia, 

a qual é afrmada como defcfitárfia, filegítfima, em crfise e 

submfissa à função de regulação socfial15, pressfionada, afin-

da, pelo findfivfidualfismo extremo e por fundamentalfismos 

de toda sorte.16

As propostas que ambficfionam permfitfir uma cfidadanfia en-

corpada e finduzfir mafis partficfipação na esfera polítfica, em 

espaços tradficfionalmente ocupados pela representação 

elefita, têm orfigem dfiversa, mas confuem no sentfido da 

adoção, finstfitucfional e procedfimentalfizada, de finstrumen-

tos que permfitem ao cfidadão ou a grupos socfiafis, organfi-

zados ou não, atuar dfiretamente em parcela dos negócfios 

públficos a contrfibufir para escolhas e decfisões no sfistema 

polítfico, afrontando as lfinhas lfimfitadoras que demarcam 

a democracfia representatfiva.

3.

A fórmula tradficfional de democracfia representatfiva tem 

alficerce na experfiêncfia de determfinados Estados europeus 

e amerficanos e em concepções teórficas que a justfifcam. 

Sob essa concepção, cfidadanfia consfiste em lfiberdade 

14 DIAS, W. R. Democracfia na socfiedade contemporânea. Cofimbra: Centro de Estu-
dos Socfiafis. Unfiversfidade de Cofimbra, 2015. Paper.

15 SANTOS, B. de S. Renovar a teorfia crfitfica e refinventar a emancfipação socfial. São 
Paulo: Bofitempo, 2007.

16 MOUFFE, C. Delfiberatfive democracy and agonfistfic democracy. Vfiena: Instfitute of 
Advanced Studfies, 2000. 
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 findfivfidual e figualdade jurídfica, em uma socfiedade que não 

se reconhece como comunfidade polítfica, mas que a ela se 

opõe. Não por acaso, a cfidadanfia cfivfil se sobrepõe à po-

lítfica, no mafis das vezes lfimfitada à partficfipação elefitoral.

Na fidefia de governo representatfivo, tal como concebfida 

nos debates e nas teorfias que surgfiram nos séculos XVIII 

e XIX, há evfidente propósfito de fincfitar a formação de go-

vernos lfimfitados e responsávefis, embora não proprfiamen-

te democrátficos17 ou fidentfifcados com a ampla dfifusão 

da cfidadanfia. 

Essa concepção combfina dofis tfipos de fundamentos.18 

Um, que adota uma vfisão da representação como dele-

gação, e que defende a exfistêncfia de finstâncfias de poder 

elfitfizadas e concentradas, alfiada à elefição de represen-

tantes, como momento legfitfimador. E outro, no qual o 

papel da cfidadanfia é mafis relevante, que refivfindfica uma 

organfização do poder de forma a harmonfizar represen-

tantes elefitos, finstfitufições formafis e fintervenção de atores 

socfiafis, afinda que finformalmente, na arena delfiberatfiva, à 

manefira da conjugação de elefições perfiódficas e finteração 

comunfitárfia a que se refere Pafine19, ou da cfidadanfia atfiva 

no republficanfismo de Condorcet.20

Mcpherson21 recorda a presença de autores como James 

Mfill e J. Bentham a forjar uma tradfição de democracfia re-

presentatfiva alficerçada na cfidadanfia elefitoral. Também na 

órbfita das fontes que orfientaram a edfifcação das demo-

17 PITKIN, H. F. Representação: palavras, finstfitufições e fidefias. Lua Nova. São Paulo, n. 
67, p. 15-47, 2006. 

18 URBINATI, N. O que torna a representação democrátfica? Lua Nova, São Paulo, n. 
67, p. 191-227, 2006. 

19 PAINE, T. O senso comum e a crfise. Brasílfia: UnB, 1982.

20 CONDORCET, M. J. A. N. de C., Marquês de. Cfinq mémofires sur l’finstructfion publfi-
que. Parfis: Garnfier-Flammarfion, 1994.

21 MACPHERSON, C. B. A democracfia lfiberal. São Paulo: Zahar, 1978. 
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cracfias representatfivas, Madfison22 confere centralfidade ao 

estabelecfimento de governo legítfimo, somado a medfidas 

tendentes a evfitar o uso tfirânfico e arbfitrárfio do poder. 

Para o federalfista, quanto mafis o conjunto de cfidadãos e 

o finteresse geral estfivessem espelhados na representação, 

mafior serfia a fimunfidade contra os partficularfismos e o fac-

cfionfismo. O vínculo entre a representação e o finteresse 

geral mfinfimfizarfia o rfisco de eventual abuso de poder por 

parte de grupos determfinados. Se, em uma democracfia 

de fato, deverfia ser o conjunto de cfidadãos a admfinfistrar 

pessoalmente a cofisa públfica, o que serfia factível apenas 

nas comunfidades compostas por poucos cfidadãos, nas 

socfiedades mafis populosas, dfiversfifcadas e complexas, 

serfia finescapável a dfivfisão em facções e o estabelecfimen-

to de governos ordenados pelo polo majorfitárfio.23

No modelo madfisonfiano, conjugam-se uma cfidadanfia cfi-

vfil pretensamente figualfitárfia e estendfida a todos24 e uma 

cfidadanfia polítfica restrfita, centrada em elefições e na for-

mação de um governo representatfivo, do qual partficfipa 

um pequeno grupo de cfidadãos elefitos para o exercícfio 

temporárfio do poder. A legfitfimfidade da representação 

estarfia em sua orfigem, já que do processo elefitoral po-

derfiam partficfipar todos os cfidadãos, afinda que cfidadanfia, 

naquela altura, fosse atrfibuto de poucos.

A democracfia representatfiva em Madfison é resposta prag-

mátfica ante a fimpossfibfilfidade de uma democracfia pura e 

aberta a todos os cfidadãos. É antídoto republficano contra 

os finteresses das facções, por ele defnfidas como grupos 

de cfidadãos, majorfitárfios ou mfinorfitárfios na socfiedade, 

22 MADISON, J., HAMILTON, A.; JAY, J. O federalfista. Campfinas: Russell, 2003. 

23 MADISON, J., HAMILTON, A.; JAY, J., op. cfit., p. 82.

24 Assfinale-se, todavfia, que naquele contexto a noção prevalecente de cfidadanfia unfi-
versalfizada não cogfitava alcançar escravos, índfios, e, tampouco, mulheres.
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que se unem em torno de objetfivos comuns, opostos ou 

findfiferentes aos dfirefitos dos outros cfidadãos e aos finteres-

ses permanentes e coletfivos da comunfidade.25 Segundo o 

autor, a aplficação do prfincípfio republficano fimplfica contro-

le sobre as facções, compelfidas a respefitar a Constfitufição 

e o “governo popular” e, mesmo quando majorfitárfias, 

a curvar-se ante o bem públfico e os dfirefitos dos outros 

cfidadãos.26

Madfison defne-se, então, pela repúblfica em face da de-

mocracfia, sob a ameaça das facções, resguardando a 

base comunfitárfia da cfidadanfia. Realça, todavfia, a ques-

tão da escala em que a forma de governo é aplficada, 

esclarecendo que a forma federatfiva é mafis convenfiente 

nos Estados mafis amplos, nos quafis “os finteresses mafio-

res e de conjunto são tratados pelo Legfislatfivo nacfional; 

os locafis e partficulares, pelos estaduafis.”27 Haverá, nessa 

ótfica, cfidadanfia atfiva na proporção da proxfimfidade do 

cfidadão com a organfização polítfica que exerce autorfi-

dade e poder.

No século segufinte, Stuart Mfill28 oferece uma versão mafis 

sofstficada de democracfia, também com perfl republfica-

no, a exfigfir envolvfimento do cfidadão na cofisa públfica com 

o fm de produzfir uma democracfia “desenvolvfimentfista”. 

Para o pensador, a cfidadanfia orbfitarfia a dfisputa entre lfi-

berdade e autorfidade, característfica marcante na trajetó-

rfia polítfica das socfiedades, a finfundfir uma aspfiração geral 

a que os governantes, representantes da coletfivfidade, 

passassem a atuar, de fato, por delegação, suscetívefis a 

controles e mesmo à destfitufição.29

25 MADISON, J., HAMILTON, A.; JAY, J., op. cfit., p. 78-79.

26 MADISON, J.; HAMILTON, A.; JAY, J., op. cfit., p. 80.

27 MADISON, J.; HAMILTON, A.; JAY, J., op. cfit., p. 82.

28 MILL, J. S. Consfiderações sobre o governo representatfivo. Brasílfia: UnB, 1980.

29 MILL, J. S., op. cfit. 
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Sob tal racfionalfidade, Mfill assfinala o papel das democra-

cfias representatfivas, com governos elefitos por prazo certo, 

finstados a agfir em nome do finteresse públfico. Essa mol-

dura finstfitucfional, no entanto, não serfia sufcfiente para 

a defesa do finteresse geral e das lfiberdades findfivfiduafis, 

cumprfindo adotar, consegufintemente, uma fórmula que 

alfiasse amplfiação de cfidadanfia e democracfia a sufcfientes 

controles sobre a representação.30

4.

Teorfias desse nafipe constfitufirfiam a base sobre a qual, de 

meados do século XIX até a prfimefira metade do século XX, 

ocorrem desdobramentos no plano da experfiêncfia hfistó-

rfica, bem como no da produção teórfica. Correm a par e 

passo os debates sobre democracfia e cfidadanfia, aquela a 

relacfionar legfitfimfidade e efcácfia governatfiva, esta a fin-

corporar atrfibutos31, sendo pontuada pela perspectfiva da 

confuêncfia de três dfimensões dfistfintas e complementares 

entre sfi, quafis sejam a cfivfil, a polítfica e a socfial.32 

As democracfias contemporâneas têm como base uma 

cfidadanfia centrada no sfistema elefitoral, que selecfiona a 

representação polítfica e se sustenta na hfipótese de esse 

30 MILL, J. S., op. cfit. 

31 MARSHALL, T. H. Cfidadanfia, classe socfial e status. Rfio de Janefiro: Zahar, 1967.

32 Segundo T. H. Marshall, essa progressfivfidade da cfidadanfia pode ser vfista na hfistórfia 
brfitânfica, na qual são reconhecfidos dfirefitos cfivfis no século XVII, dfirefitos polítficos 
no século XVIII e dfirefitos socfiafis desde meados do século XIX. São dfimensões que 
conjugam as perspectfivas da lfiberdade findfivfidual e da figualdade formal, os dfirefitos 
finerentes à partficfipação polítfica, ao exercícfio da representação e de funções nos 
governos, bem como os dfirefitos socfiafis que, ancorados em uma concepção alarga-
da de justfiça, devem assegurar a todo cfidadão um padrão razoável de bem-estar. 
A formulação de Marshall é matrfiz de amplo debate que vem se realfizando no 
período que se lhe segufiu. Ver em: DIAS, W. R. Sobre o concefito de cfidadanfia e sua 
aplficação ao caso brasfilefiro. Revfista da Gestão Públfica, n. 1, v. 1, 2007. Dfisponível 
em: <http://www.academfia.edu/800333/Sobre_o_concefito_de_cfidadanfia _e_sua_
aplfica%C3%A7%C3%A3o_ao_caso_brasfilefiro>. Acesso em: 21 mafio 2014.
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dfirefito de escolha pelos cfidadãos ser finstrumento sufcfiente 

contra eventuafis abusos e arbítrfios por parte dos gover-

nantes.33 Assfim, a teorfia democrátfica passa a apartar as 

democracfias modernas do modelo fxado pela antfigufidade 

grega, que dependfia de fintervenção dfireta dos cfidadãos na 

pólfis, afinda que sob várfios mecanfismos de partficfipação.34 

Não obstante essa dfiferença de fundo, com a oposfição 

entre prfincípfios da fidentfidade e da representação35, a de-

mocracfia dfita representatfiva serfia, para seus arautos, o 

sucedâneo moderno da experfiêncfia grega, em vfista da 

complexfidade da socfiedade contemporânea e da alegada 

fimpossfibfilfidade operacfional de se organfizar a polítfica por 

mefio de procedfimentos de partficfipação dfireta do cfidadão 

nas atfivfidades públfico-estatafis.

A defesa da democracfia representatfiva sob base compe-

tfitfivo-elfitfista tem em J. A. Schumpeter um de seus prfin-

cfipafis expoentes36, a preconfizar um tfipo de democracfia 

mfinfimalfista e procedfimental, focada na representação e 

na cfidadanfia lfimfitada. É uma fórmula polítfica elfitfizada, 

restrfitfiva, todavfia concorrencfial, que funcfionarfia tanto 

melhor quanto mafis efetfiva fosse a competfitfivfidade na 

arena polítfica. Seu núcleo é a legfitfimfidade elefitoral e a prfi-

mazfia do controle parlamentar sobre os atos de governo. 

É uma posfição que, assumfidamente, confere prfiorfidade 

não à democracfia, enquanto partficfipação dos cfidadãos 

nos negócfios públficos, mas à escolha de governos.

33 MACPHERSON, C. B., op. cfit.

34 FINLEY, M. Democracfia antfiga e moderna. Rfio de Janefiro: Graal, 1988.

35 SCHMITT, C. O concefito do polítfico. Petrópolfis: Vozes, 1992. Segundo Schmfitt, a 
fidentfidade democrátfica basefia-se na fidefia de que tudo o que há finternamente ao Es-
tado como atuação do poder estatal e governo permanece dentro da homogenefida-
de substancfial. Todo pensamento democrátfico se move, com clara necessfidade, em 
fidefias de fimanêncfia. E, afinda: democracfia é fidentfidade de domfinantes e domfinados, 
governantes e governados, daqueles que mandam e daqueles que obedecem.

36 SCHUMPETER, J. A. Capfitalfismo, socfialfismo e democracfia. Rfio de Janefiro: Fundo de 
Cultura, 1961.
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Para Max Weber, a moderna democracfia de massas ca-

racterfiza-se pela dfiversfidade e por uma multfiplficfidade de 

perfs e finteresses37, razão pela qual converge com pro-

cessos burocratfizantes, que a tensfionam, porém a vfiabfilfi-

zam. É um ambfiente socfial complexo, no qual o exercícfio 

da cfidadanfia ocorre de forma dfifusa e as decfisões da ma-

cropolítfica fcam a cargo de poucos. Essa caracterfização 

contrasta com a perspectfiva de governo autônomo e de-

mocrátfico vfisto em pequenas unfidades polítficas, nas quafis 

a cfidadanfia é orfientada por um sentfido de homogenefida-

de, sfimetrfia nas relações socfiafis, e conexão comunfitárfia. 

Não à toa, o autor consfidera contrárfio à cfidadanfia o uso 

de finstrumentos de democracfia dfireta em uma socfiedade 

complexa.38

A obra de Weber expressa a fimprobabfilfidade de finterven-

ção dfireta do cfidadão nas democracfias de massas, reduzfi-

das à dfimensão elefitoral.39 São as elefições o elemento que 

legfitfima a polítfica democrátfica, e o exercícfio das funções 

de governo é atrfibufição de polítficos profssfionafis.40 De-

mocracfia, segundo Weber, é, assfim, reduzfida a um proce-

dfimento41 que legfitfima a representação polítfica, possfibfilfi-

ta ações de governo e resguarda a cfidadanfia.

A perspectfiva findfivfidualfista de Kelsen42 possufi pontos 

de contato com as abordagens de Weber e Schumpeter. 

Kelsen assume como premfissas a fidentfidade entre Esta-

do e ordem jurídfica, forjada pelo normatfivfismo, e certa 

37 WEBER, M. C. E. Parlamentarfismo e governo numa Alemanha reconstruída: uma 
contrfibufição à crítfica polítfica do funcfionalfismo e da polítfica partfidárfia. In: Weber. 
Coleção Os Pensadores. São Paulo: Abrfil, 1974. p. 1-85.

38 WEBER, M. C. E., op. cfit., p. 81 et seq.

39 GIDDENS, A. Polítfica, socfiologfia e teorfia socfial. São Paulo: Unesp, 1998. p. 33.

40 GIDDENS, A., op. cfit., 1998, p. 51.

41 COHEN, J. Moral pluralfism and polfitfical consensus. In: COPP, D. et al.. The fidea of 
democracy. Cambrfidge: Cambrfidge Unfiversfity Press, 1993. p. 270-291.

42 KELSEN, H. A democracfia. São Paulo: Martfins Fontes, 2000.
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tensão entre ordem socfial e lfiberdade findfivfidual. Como 

Schumpeter, também advoga a pretensão de uma teorfia 

descrfitfiva e neutra, despfida de conteúdo fideológfico. Sua 

concepção de cfidadanfia é lfimfitada, lfigada ao exercícfio de 

escolhas, por findfivíduos racfionafis, nos campos polítfico e 

jurídfico-cfivfil.43

O modelo de democracfia kelsenfiano é procedfimentalfista 

e relatfivfista. Permfite, em tese, a partficfipação alargada dos 

cfidadãos, especfialmente no processo elefitoral, bem como 

a proteção jurídfico-constfitucfional das mfinorfias.44 Nesse 

aspecto, a obra de Kelsen finfuencfiará o trabalho de finú-

meros autores posterfiores, sendo vfisível, por exemplo, na 

concepção democrátfica de Bobbfio45, que, sob fundamen-

to kelsenfiano46, busca assentar-se na conjugação de uma 

cfidadanfia composta por competfição polítfico-elefitoral, lfi-

berdade findfivfidual e proteção a dfirefitos fundamentafis.47

5.

No século XX, a fidefia hegemônfica de democracfia no pen-

samento polítfico ocfidental combfinou lfiberalfismo e uma 

vfisão elfitfista de socfiedade e poder. Trabalhos como os 

de Weber48 e Schumpeter49 estão na rafiz das chamadas 

teorfias das elfites. Por essa vfia, toda democracfia possível 

43 DIAS, W. R. A democracfia no pensamento de Hans Kelsen. Jus Navfigandfi, Teresfina, 
v. 16, n. 2.930, 2011. 

44 KELSEN, H. O que é justfiça?: a justfiça, o dfirefito e a polítfica no espelho da cfiêncfia. 
São Paulo: Martfins Fontes, 2001.

45 BOBBIO, N. Lfiberalfismo e democracfia. São Paulo: Brasfilfiense, 1988.

46 BOBBIO, N. Teorfia geral da polítfica. Rfio de Janefiro: Campus, 2000.

47 BOBBIO, N. O futuro da democracfia: uma defesa das regras do jogo. Rfio de Janefi-
ro: Paz e Terra,1989.

48 WEBER, M. C. E. Cfiêncfia e polítfica: duas vocações. São Paulo:Cultrfix, 1999; WE-
BER, M. C. E., op. cfit., 1974.

49 SCHUMPETER, J. A., op. cfit. 
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será representatfiva, com os dfirefitos de cfidadanfia dfistrfibuí-

dos de forma desfigual e o poder exercfido por poucos. Na 

base dessa vertente teórfica, há uma concepção de desfi-

gualdade finerente à condfição do homem em socfiedade, 

a resultar dfiferentes manefiras de realfização, em concreto, 

da cfidadanfia. Apesar das já aludfidas semelhanças e dfife-

renças entre Weber e Schumpeter50, a desfigualdade é o 

pano de fundo fimanente às duas concepções, das quafis 

derfiva, necessarfiamente, uma perspectfiva polítfica elfitfista 

e, em termos, excludente.51 

As teorfias elfitfistas conferem papel central à desfigualdade 

estrutural da socfiedade, a qual operarfia nas esferas eco-

nômfica, polítfica, cultural e socfial. Essa fidefia de desfigual-

dade tanto atende às necessfidades de um sfistema lfiberal, 

no qual cfidadanfia consfiste em lfiberdade findfivfidual atrela-

da a figualdade jurídfica, quanto justfifca a necessfidade de 

o poder polítfico ser dfirfigfido por quadros mfinorfitárfios.52 

Na obra da conhecfida tríade fundadora53 da teorfia das 

elfites encontram-se sofstficados argumentos em torno da 

desfigualdade fundamentando a ordem polítfica. É uma 

abordagem que abre pouco espaço para democracfia e cfi-

dadanfia, já que a forma representatfiva comparece como 

modo finevfitável de estruturação do poder.

A “teorfia natural de talentos”, de Pareto54, concebe a 

socfiedade sob a dfireção de uma elfite, classe fintegrada 

por talentos que, em cada segmento da atfivfidade huma-

na, sobressaem e tomam posfição de comando, coorde-

nação e lfiderança. A cfidadanfia, nesse caso, é apenas a 

50 VOGEL, L. H. A redução da polítfica na teorfia da democracfia lfiberal. Brasílfia: UnB, 
2002.

51 DAHL, R. A. Um prefácfio à teorfia democrátfica. Rfio de Janefiro: Zahar, 1989.

52 PARETO, V. Textos selecfionados. In: RODRIGUES, J. A.(Org.). Pareto: socfiologfia. São 
Paulo: Átfica, 1984, p. 86.

53 Referêncfia aos trabalhos de V. Pareto, G. Mosca e R. Mfichels.

54 PARETO, V. Trafité de socfiologfie générale. Genebra: Droz, 1968.
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base  mínfima de figualdade, lfiberdade e dfirefitos conferfidos 

a todos, em uma socfiedade dfivfidfida. Não há qualquer pre-

tensão de democracfia mafis densa, já que dessa dfivfisão re-

ferfida decorre a formação de grupos e lfideranças polítficas, 

que competfirão pelo poder em elefições massfifcadas. Essa 

dfisputa servfirá, por sua vez, para dfistfingufir o grupo que 

governará do que não o fará. Tafis grupos devem alternar-se 

no exercícfio do poder, mas sempre como “cfirculação das 

elfites”55, uma vez que democracfia de fato serfia fimpossível.

Ao contrárfio de Pareto, Mosca56 não produz uma teorfia 

socfial ampla, mas se concentra na seara polítfica. Justfi-

fca finstfitufições e órgãos polítficos elfitfizados em função 

da mafior capacfidade de ação coordenada das mfinorfias. 

Tal ação efcaz demarca a dfiferença entre essa elfite po-

lítfica e os grandes contfingentes massfifcados, os quafis, 

mesmo em um ambfiente de cfidadanfia generalfizada, não 

lograrfiam ultrapassar uma heterogenefidade fimpedfitfiva de 

mobfilfização efcfiente e organfizada.57 A prátfica socfial, na 

vfisão do autor, regfistra o poder sob essa mfinorfia de cfida-

dãos, que assume ares de superfiorfidade e fundamenta 

seu agfir em um dfiscurso baseado em prfincípfios morafis 

unfiversalfizados.58 

6.

Trfilhando outra senda, há, no âmbfito da teorfia da demo-

cracfia, autores que tendem a reduzfir a cfidadanfia a seu 

aspecto cfivfil, posficfionando a lfiberdade findfivfidual como 

55 PARETO, V., op. cfit., 1968.

56 MOSCA, G. Elementfi dfi scfienza polfitfica. Barfi: Laterza, 1953.

57 MOSCA, G., op. cfit.

58 MIGUEL, L. F. Teorfia democrátfica atual: esboço de mapeamento. Revfista Brasfilefira 
de Informação Bfiblfiográfca em Cfiêncfias Socfiafis, n. 59, p. 5-42, 2005. 



NE
PE
L

6. 
Cfi
da
da
nfi
a 
e 
te
or
fia
 
de
m
oc
rá
fic
a

185

escopo da polítfica e o mercado como espaço vfital da so-

cfiedade moderna. Neste caso, a democracfia é mero fins-

trumento orfientado para a proteção do cfidadão-findfivíduo 

e dos grupos mfinorfitárfios contra os rfiscos de eventuafis 

excessos das mafiorfias.59

Do ponto de vfista polítfico, prevalece a defesa normatfiva 

de um modelo mfinfimalfista de cfidadanfia e democracfia, 

organfizadas em torno de um sfistema jurídfico voltado à 

proteção das lfiberdades negatfivas. Aqufi, o vfiés lfiberal 

se combfina com o dfiagnóstfico formulado, por exemplo, 

nas obras de Weber e Schumpeter. A base madfisonfiana 

sobressafi, notadamente no realce que atrfibufi aos meca-

nfismos de frefio do poder. Postula-se, afnal, um Estado 

mínfimo, lfimfitado pela Constfitufição e pelo dfirefito, no qual 

atfivfidades polítficas e de governo ocupem espaço restrfito 

e controlado.60

Em tal modelo, prfivfilegfia-se a cfidadanfia cfivfil e os dfirefitos 

de prfimefira geração61. Nele, “a democracfia não é um fm 

em sfi mesmo, mas um mefio, um finstrumento útfil para 

salvaguardar a mafis elevada fnalfidade polítfica”.62 Tem-se 

a prevalêncfia de um Estado mínfimo63, no qual se confna 

a cfidadanfia polítfica a espaço reduzfido e a segundo plano, 

e se desconhece a noção de cfidadanfia socfial. 

59 HAYEK, F. Os fundamentos da lfiberdade. Brasílfia: UnB, 1983.

60 HAYEK, F. O camfinho da servfidão. Rfio de Janefiro: Instfituto Lfiberal, 1990.

61 A fidefia de “gerações de dfirefitos” na modernfidade ocfidental consfiste no processo 
de amplfiação gradatfiva e cumulatfiva de conjuntos de dfirefitos relacfionados à lfiber-
dade findfivfidual e à figualdade formal (1ª geração), aos dfirefitos socfiafis (2ª geração), 
aos finteresses coletfivos dfifusos (3ª geração), e outros que se segufiram. O concefito 
guarda certo paralelfismo com as dfimensões da cfidadanfia desenvolvfidas por T. H. 
Marshall. Tem sfido objeto de debate e crítficas, na medfida em que é reducfionfista e 
compartfimentalfiza dfirefitos que devem ser percebfidos em unfidade sfistêmfica. Sobre 
o tema, ver em: BOBBIO, N. A era dos dfirefitos. Rfio de Janefiro: Campus, 1992; 
VASAK, K. Human rfights: a thfirty-year struggle: the sustafined efforts to gfive force 
of law to the Unfiversal Declaratfion of Human Rfights. UNESCO Courfier, Parfis, n. 30, 
p. 837-850, nov. 1977. 

62 HELD, D., op. cfit., 1987. 

63 NOZICK, R. Anarqufia, estado e utopfia. Rfio de Janefiro: Zahar, 1991.
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Trata-se de um modelo fortemente despolfitfizado64, no 

qual a democracfia não se encontra na cfidadanfia polítfi-

ca, status de figualdade no trato dos negócfios públficos, 

mas em sua ausêncfia, substfituída pelas lfiberdades cfivfis e 

pela figualdade jurídfica. Afrma-se a prfimazfia da lefi como 

finstrumento de regulação de condutas, especfialmente a 

estatal, submfissa à rule of law. Nesse enfoque, a polítfica 

não deve buscar o finteresse coletfivo ou uma ordem socfial 

de bem-estar, mas apenas a proteção para as lfiberdades e 

projetos findfivfiduafis de vfida.65

7.

A democracfia econômfica guarda semelhanças com o 

modelo lfiberal desde seus fundamentos de base, uma 

vez que é teorfizada a partfir do findfivíduo racfional como 

premfissa. Também nesse caso, prevalece a concepção de 

cfidadanfia cfivfil e a prfimazfia do mercado como locus do 

cfidadão. Dada a fimpossfibfilfidade de democracfia de fato, 

até mesmo pela fimprobabfilfidade de se alcançar escolhas 

frmes e certas66, trabalha-se com a hfipótese da concor-

rêncfia no mercado elefitoral, no qual o cfidadão demanda 

polítficas públficas ofertadas pelos polítficos, tendo o voto 

como moeda de troca.67

A teorfia econômfica da democracfia apresenta uma vfisão 

meramente finstrumental da democracfia, na qual partfidos 

e cfidadãos-elefitores buscam somente maxfimfizar benefí-

64 NOBRE, M. Partficfipação e delfiberação na teorfia democrátfica. In: NOBRE, M.; COE-
LHO, V. S. P. (Org.). Partficfipação e delfiberação. São Paulo: Edfitora 34, 2004. p. 21-40.

65 HAYEK, F., op. cfit., 1983. 

66 ARROW, K. Socfial chofice and findfivfidual values. New Haven: Yale Unfiversfity Press, 
1963.

67 DOWNS, A. Uma teorfia econômfica da democracfia. São Paulo: Edusp, 1999.
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cfios e mfinfimfizar custos. Seu fundamento epfistemológfico 

se basefia na teorfia da escolha racfional, e sua descrfição do 

sfistema polítfico, com prfimazfia das relações prfivadas e de 

uma lógfica de mercado, refete, nessa seara, postulados 

frmados pela doutrfina econômfica neoclássfica.

Trata-se de uma forma de democracfia que compreende 

cfidadãos atomfizados e comprometfidos apenas com seus 

finteresses pessoafis. Prevalece a barganha no mercado 

elefitoral, avessa à polfitfização e às nuanças contextuafis 

que finformam o cenárfio da dfisputa polítfica, produzfindo 

uma representação dfissocfiada de compromfissos com fide-

afis ou com um suposto finteresse geral.

8.

Em todas essas teorfias predomfinam elementos do pen-

samento lfiberal e uma vfisão elfitfista da democracfia repre-

sentatfiva. Os aspectos cfivfis da cfidadanfia são domfinantes, 

com pequeno espaço para a cfidadanfia polítfica e quase 

nenhuma dfiscussão a respefito de cfidadanfia socfial. 

São modelos que podem ser classfifcados como de bafi-

xa fintensfidade democrátfica68, já que vocacfionados à ma-

nutenção de estruturas de poder elfitfizadas e cfidadanfia 

excludente, em uma democracfia representatfiva despo-

lfitfizada e destfituída de accountabfilfity.69 Não há preocu-

pação com aspectos substantfivos relacfionados à vocação 

da democracfia para ampla e generalfizada partficfipação na 

polítfica. Pelo contrárfio, há resfignação em face de certo 

caráter olfigárqufico presente na democracfia representatfi-

va, na qual o exercícfio da cfidadanfia cfivfil tem prfiorfidade e 

68 SANTOS, B., op.cfit., 2007.

69 SANTOS, B., op. cfit., 2007, p. 91-92.
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a cfidadanfia polítfica, para a mafiorfia, fca restrfita ao mo-

mento das elefições.

A dfisputa polítfica lfimfitada a eventos elefitorafis não somen-

te fimpede uma democracfia amplfiada, mas reserva espaço 

mfinúsculo ao cfidadão. O elfitfismo assumfido, excludente 

por defnfição, fimpede uma socfiedade mafis polfitfizada e 

um exercícfio mafis contundente da cfidadanfia. É, conse-

quentemente, obstáculo à emergêncfia de dfiscursos con-

tra-hegemônficos e mudanças de mafis envergadura nas 

estruturas de poder.

9.

Tentatfivas de explorar possfibfilfidades no âmbfito da tradfi-

ção democrátfico-representatfiva lfiberal podem ser vfistas 

na obra de autores como Robert Dahl70, John Hart Ely71, 

Norberto Bobbfio72 ou Adam Pzeworskfi73. Em uma lfinha 

teórfica que guarda semelhança parcfial com a vfisão espo-

sada por Schumpeter ou Kelsen, a defesa da representa-

ção pluralfista, em suas varfiantes, se apresenta como con-

traponto às posfições mfinfimalfistas e elfitfistas. 

Tem-se, em síntese, democracfia como um conjunto que 

compreende lfiberdades findfivfiduafis, cfidadanfia generalfiza-

da, competfição elefitoral lfivre e plural, com multfiplficfidade 

de grupos polítficos em dfisputa, atfivfidades de grupos de 

pressão e opfinfião públfica lfivre em condfições de finforma-

ção fisonômficas.

70 DAHL, R. A. Sobre a democracfia. Brasílfia: UnB, 2001; DAHL, R. A.Um prefácfio à 
teorfia democrátfica. Rfio de Janefiro: Zahar, 1989.

71 ELY, J. H. Democracy and dfistrust. Cambrfidge: Harvard Unfiversfity Press, 1980.

72 BOBBIO, N., op. cfit., 2000; BOBBIO, N., op. cfit., 1989; BOBBIO, N., op. cfit., 1988.

73 PRZEWORSKI, A. Capfitalfismo e socfial-democracfia. São Paulo: Cfia. das Letras, 
1989.
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Dahl74 partfilha a fidefia de procedfimentalfização da democra-

cfia; todavfia, preocupa-se em assegurar um mínfimo de plu-

ralfismo, objetfivando um sfistema o mafis próxfimo possível 

do fideal democrátfico de governo do povo, que denomfina 

polfiarqufia.75 O autor dfiscorre, também, sobre crfitérfios mí-

nfimos para um governo democrátfico, no qual cfidadanfia é 

elemento destacado. Nele deve haver possfibfilfidade de par-

tficfipação efetfiva dos cfidadãos; figualdade de voto; enten-

dfimento esclarecfido acerca de polítficas alternatfivas fimpor-

tantes e eventuafis consequêncfias; controle do programa 

de planejamento; e cfidadanfia larga e generalfizada.76

Held77 acrescenta a ênfase em arranjos nos quafis o po-

der seja colocado de forma competfitfiva e não hfierárqufica. 

 Przeworskfi78 afrma, assfim, que a questão da democratfi-

zação consfiste na escolha de finstfitufições, às quafis caberfia 

a tarefa de finduzfir, nas modernas polfiarqufias, boas prá-

tficas na confuêncfia das tradfições lfiberal, republficana e 

democrátfica.79

A negocfiação democrátfica está no cerne do modelo plu-

ralfista80, que repele posfições restrfitfivas e elfitfizantes. Com-

preende, assfim, um pluralfismo que admfite cfidadanfia en-

corpada, sob uma vfisão amplfiada do mercado elefitoral e 

da competfitfivfidade exfigfida por este em um cenárfio demo-

crátfico.81 Não obstante, concebe uma democracfia como 

74 DAHL, R. A, op. cfit., 1997.

75 DAHL, R. A., op. cfit., 1989.

76 DAHL, R. A., op. cfit., 2001, p. 49-50. 

77 HELD, D., op. cfit., 1987. 

78 PRZEWORSKI, A. A escolha de finstfitufições na transfição para a democracfia: uma 
abordagem da teorfia dos jogos. Dados: Revfista de Cfiêncfias Socfiafis, Rfio de janefiro, 
v. 35, n. 1, p. 5-48, 1992. Informação: p. 6-7.

79 O’DONNELL, Gufillermo. Accountabfilfity horfizontal e novas polfiarqufias. Lua Nova, n. 
44, p. 27-54, 1998.

80 ELY, J. H., op. cfit.; DAHL, R. A., op. cfit., 1989.

81 HELD, D. Polfitfical theory and the modern state. Stanford: SUP, 1989.
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governo de cfidadãos agregados em múltfiplas mfinorfias, va-

rfiávefis em número, tamanho, mobfilfidade e dfiversfidade.82

A perspectfiva lfiberal-pluralfista não apenas se opõe ao elfi-

tfismo, mas a certo monolfitfismo presente na teorfia demo-

crátfica tradficfional. Trabalha-se com vfiés finstfitucfionalfista 

e com a fidefia de racfionalfidade e autonomfia do cfidadão 

no sefio da pólfis. Objetfiva-se restaurar a “competêncfia” 

polítfica desse cfidadão, bem como adotar um crfitérfio so-

cfietárfio, e não apenas procedfimental, para se estabelecer, 

legfitfimar e avalfiar tafis democracfias.

10.

A crítfica aos modelos tradficfionafis de democracfia repre-

sentatfiva e cfidadanfia restrfita, com a densfifcação de uma 

crença em torno de sua finsufcfiêncfia como fonte de legfi-

tfimfidade e de decfisões efcfientes e condfizentes com a ex-

pectatfiva da socfiedade, leva, também, à busca de alterna-

tfivas, entre as quafis a chamada democracfia delfiberatfiva.83

A questão posta pela crítfica delfiberatfivfista não se resume 

aos dfilemas da representação formal, mas fincfide sobre as 

perspectfivas da democracfia representatfiva como forma po-

lítfica que conjugue cfidadanfia atfiva com partficfipação polítfi-

ca, medfiante uma arqufitetura finstfitucfional vfinculada à fidefia 

de controle e supervfisão do poder públfico pelos cfidadãos.84

Cabe assfinalar finúmeras referêncfias teórficas a sustentar 

o prfimado da democracfia delfiberatfiva85, assfim como a 

82 DAHL, R. A., op. cfit., 1989.

83 DRYZEK, J. Dfiscursfive democracy. Cambrfidge: Cambrfidge Unfiversfity Press, 1990.

84 URBINATI, N., op. cfit. 

85 HABERMAS, J. Dfirefito e democracfia: entre a fatficfidade e a valfidade. Rfio de Janefi-
ro: Tempo Brasfilefiro, 1997; COHEN, J. Delfiberatfion and democratfic legfitfimacy. In: 
HAMLIN, A.; PETTIT, P. The good polfity: normatfive analysfis of the state. New York: 
Basfil Blackwell, 1989; DRYZEK, J. Delfiberatfive democracy and beyond: lfiberals, 
crfitfics, and contestatfions. Oxford: Oxford Unfiversfity Press, 2000.
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perspectfiva de radficalfização democrátfica que ultrapassa 

a mera delfiberação, observada, por exemplo, na obra de 

Rancfiere86, de Mouffe87, ou em Santos88, que explora as 

possfibfilfidades da cfidadanfia em torno da formação de de-

mocracfias de alta fintensfidade.

Pode-se afrmar que a defesa da democracfia delfiberatfiva 

se assenta em um “conjunto de pontos de vfista segundo 

o qual a delfiberação públfica de cfidadãos lfivres e figuafis 

é o centro do processo legítfimo de tomada de decfisão 

polítfica e do autogoverno.”89 Há, tangencfiando o mode-

lo, a possfibfilfidade de se alcançar, medfiante a delfiberação 

partficfipatfiva, um bem coletfivo90, finsuscetível de se atfingfir 

pela representação tradficfional.91

Tem-se a pretensão de cfidadanfia alargada, a partfir da 

finclusão de todos os submetfidos a uma dada decfisão 

polítfica no processo de tomada dessa decfisão92, tendo 

em vfista a probabfilfidade de esse procedfimento afetar a 

decfisão polítfica fnal.93 O modelo se constfitufi medfiante a 

86 RANCIÈRE, J. La hafine de la démocratfie. Parfis: La Fabrfique, 2005.

87 MOUFFE, C. The democratfic paradox. Londres: Verso, 2000.

88 SANTOS, B. de S.; AVRITZER, L. (Orgs.). Democratfizar a democracfia: os camfinhos 
da democracfia partficfipatfiva. Rfio de Janefiro: Cfivfilfização Brasfilefira, 2009.

89 BOHMAN, J. Survey artficle: the comfing of age of delfiberatfive democracy. The Jour-
nal of Polfitfical Phfilosophy, v. 6, n. 4, p. 400-425, 1998. Cfitação: p. 401.

90 Dfiscute-se, no campo teórfico, a relevâncfia de se trabalhar com o concefito de bens 
coletfivos puros, que produz modelos abstratos fincfidentes sobre a realfidade, ou de 
se prfiorfizar o enfoque dfireto sobre a realfidade, dfistfingufindo possfibfilfidades de bens 
coletfivos fimpuros (ORENSTEIN, 1993). Um bem coletfivo puro pode ser caracterfi-
zado como o resultado da ação governamental dotado de findfivfisfibfilfidade, não ex-
clusfivfidade e possfibfilfidade de uso ou aproprfiação socfial ou coletfiva. Assfim, o bem 
coletfivo deve poder ser fruído unfiversalmente, por todos os cfidadãos. Segundo 
Olson (1997), há um problema de ação coletfiva quando essa ação é requerfida para 
a formação de um bem públfico. É que se deve assegurar suprfimento findfivfisível e 
geral por mefio de escolhas realfizadas por agentes que, mesmo sfituados na esfera 
públfica, mufitas vezes se dfispõem a atfingfir objetfivos partficulares.

91 DRYZEK, J., op. cfit., 2000.

92 MANIN, B. The prfincfiples of representatfive government. Cambrfidge: Cambrfidge 
Unfiversfity Press, 1997; COHEN, J., op. cfit., 1989; DRYZEK, J., op. cfit., 2000.

93 GUTMAN, A.; THOMPSON, D. Democracy and dfisagreement. Cambrfidge: Harvard 
Unfiversfity Press, 1996.
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adoção de processo coletfivo de delfiberação, que levará a 

decfisões finformadas por fintensa troca argumentatfiva.94 

Admfite-se a fidefia de consenso racfional entre cfidadãos 

e de serem possívefis decfisões adequadas derfivadas de 

debate justo e racfional.95

Noções como bem comum e finteresse públfico finformam 

o processo delfiberatfivo, que é fimpulsfionado pela pers-

pectfiva de densfifcação da cfidadanfia e aprfimoramento da 

democracfia. O método é procedfimental, com argumen-

tação dfialógfica exposta em relações fintersubjetfivas.96 O 

debate argumentatfivo é consfiderado a força motrfiz da 

delfiberação, sobrepondo-se aos finteresses em jogo.97

Dfistfinguem-se, no âmbfito dessas teorfias, uma corrente 

que justfiffica a delfiberação por seu valor fintrínseco, e 

outra que o justfiffica por sua finstrumentalfidade.98 Ha-

bermas, precursor dessa vertente, consfigna a possfibfi-

lfidade de o processo delfiberatfivo, como ação comu-

nficatfiva que pretende ser, gerar decfisões a expressar 

uma razão públfica fintersubjetfivamente compartfilhada 

entre cfidadãos lfivres e figuafis, finclusfive na aproprfiação 

sfimétrfica das condfições de comunficação que regem 

o debate públfico.99 Ter-se-fia decfisões tomadas me-

dfiante procedfimento delfiberatfivo e dotadas de valor 

94 MANIN, B.; STEIN, E.; MANSBRIDGE, J. On legfitfimacy and polfitfical delfiberatfion. 
Polfitfical Theory, v. 15, n. 3, p. 338-368, Aug. 1987. Informação: p. 352 et seq.

95 CHRISTIANO, T. The sfignfificance of publfic delfiberatfion. In: BOHMAN, J.; REHG, 
W. (Org.). Delfiberatfive democracy: essays on reason and polfitfics. Cambrfidge: MIT 
Press, 1997.

96 HABERMAS, J. Theory of communficatfive actfion. Boston: Beacon Press, 1984. v. 1; 
HABERMAS, J. A finclusão do outro: estudos de teorfia polítfica. São Paulo: Loyola, 
2002; COHEN, J. Procedfimento e substâncfia na democracfia delfiberatfiva. In: WER-
LE, D. L.; MELO, R. S. (Org.). Democracfia delfiberatfiva. São Paulo: Esfera Públfica, 
2007, p. 115-144.

97 GUTMAN, A.; THOMPSON, D., op. cfit. 

98 BOHMAN, J., op. cfit.; CHRISTIANO, T. The autorfity of democracy. The Journal of 
Polfitfical Phfilosophy, v. 12, n. 3, p. 266-290, Sept. 2004.

99 HABERMAS, J., op. cfit., 1997, v. 1.
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 epfistêmfico, assfim como de legfitfimfidade democrátfica e 

efetfivfidade polítfica.100

Tal concepção de democracfia torna necessárfias redefnfi-

ções finstfitucfionafis, com o objetfivo de adequar os proce-

dfimentos polítficos a novos componentes verfifcados no 

contexto contemporâneo e, especfifcamente, de permfitfir 

ao conjunto de cfidadãos atuar dfiretamente na arena pú-

blfica, à moda de um quarto poder.101 Pressupõe-se a finsu-

fcfiêncfia da dfimensão elefitoral fisoladamente, conquanto 

seja bem recebfida a combfinação de sufrágfio com a ação 

delfiberatfiva e partficfipatfiva.102 

A função da delfiberação públfica é, de um lado, balance-

ar a democracfia representatfiva, e, de outro, crfiar mefios 

para ultrapassá-la.103 Trata-se, assfim, de finstfitucfionalfizar 

procedfimentos aptos a organfizar a delfiberação no espaço 

públfico104, a conectar a partficfipação dfireta do cfidadão à 

representação, à burocracfia e aos sfistemas perfitos que fin-

formam o objeto da delfiberação.

11.

Também como contraponto às fontes de carfiz lfiberal, mas 

figualmente em debate com a corrente  delfiberatfivfista, 

100 MANIN, B., op. cfit., 1987; ESTLUND, D. Who’s afrafid of delfiberatfive demo-
cracy? On the strategfic/delfiberatfive dfichotomy fin recent constfitutfional jurfis-
prudence. Texas Law Revfiew, Austfin, n. 71, p. 1437-1477, June 1993; NINO, 
C. S. La constfitucfión de la democracfia delfiberatfiva. Barcelona: Gedfisa, 1997; 
COHEN, Joshua. An epfistemfic conceptfion of democracy. Ethfics, n. 97, v. 1, p. 
26-38, 1986.

101 SINTOMER, Y.; GRET, M. P. A. A esperança de uma outra democracfia. Porto: Cam-
po das Letras, 2003.

102 BOHMAN, J., op. cfit., p. 415.

103 SINTOMER, Y.; GRET, M. P. A., op. cfit., p. 146.

104 SINTOMER, Y.; GRET, M. P. A., op. cfit., p. 148.
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autores como Chantall Mouffe105 ou Irfis Young106 pro-

blematfizam alguns de seus pontos fundamentafis, sejam 

pressupostos epfistemológficos, sejam questões a envolver 

a efetfivfidade da democratfização proposta e da cfidadanfia 

alcançada.

Mouffe crítfica, nos delfiberatfivfistas, as aspfirações de ar-

gumentação racfional e delfiberação lfivre entre cfidadãos. 

Assfinala a fimprobabfilfidade de haver, em um contexto de 

complexfidade socfial, pluralfidade polítfica e multficulturalfis-

mo, ambfiente para os jogos de lfinguagem unfiversalfizados 

que devem nortear a delfiberação polítfica, conclufindo pela 

fimpossfibfilfidade de consenso na esfera públfica.107 Adota, 

por essa razão, o modelo dfito agonístfico108, que, alterna-

tfivamente, admfite o conffito como base para a democra-

105  MOUFFE, C., op. cfit. 2000a. Essa crítfica também absorve um componente epfiste-
mológfico. A autora fimpugna o ponto de vfista lfiberal e o delfiberatfivfismo em função 
das premfissas findfivfidualfistas que adotam (MOUFFE, C. Por um modelo agonístfico 
de democracfia. Revfista de Socfiologfia Polítfica, n. 25, p. 11-23, 2005.). A dfialogar 
com autores como Gramscfi, Wfittfigenstefin e Rorty, Mouffe rechaça premfissas pró-
prfias do racfionalfismo moderno, o que a dfissocfia tanto da defesa da representação, 
quanto de prescrfições democrátficas que abrfigam pretensão de consenso medfiado 
por processo argumentatfivo, dfiálogo esclarecfido ou dfiscurso fintersubjetfivamente 
construído.

106 YOUNG, I. M. Actfivfist challenges to delfiberatfive democracy. Polfitfical Theory, v. 29, 
n. 5, p. 670-690, Oct. 2001.; YOUNG, I. M. Comunficação e o outro: além da de-
mocracfia delfiberatfiva. In: SOUZA, J. (Org.). Democracfia hoje: novos desafos para 
a teorfia democrátfica contemporânea. Brasílfia: UnB, 2001, p. 365-386.

107 MOUFFE, C., op. cfit., 2000a.

108 Tal ponto de vfista pressupõe o conffito e o pluralfismo e assfinala a partficfipação 
cfidadã atfiva como elemento estruturante do cenárfio democrátfico. Sua proposta 
fimplfica a convfivêncfia entre oposfitores no campo polítfico, sabendo-se ambos depo-
sfitárfios de dfiferentes concepções em conffito, mas vfinculados entre sfi pelas crenças 
e valores compartfilhados em torno da dfisputa que os envolve (MOUFFE, C., op. 
cfit., 2005; MOUFFE, C., 2000a.). Note-se que o conffito se sobrepõe ao consenso 
ou à decfisão racfionalfizada neste caso. Apofiada em Rorty, a autora recorda que não 
é possível derfivar uma flosofa moral unfiversal da flosofa da lfinguagem, motfivo 
pelo qual também não há nada na natureza da lfinguagem capaz de justfifcar, por 
sí, a superfiorfidade da democracfia lfiberal (MOUFFE, C. Desconstrucfión, pragmatfis-
mo e polítfica de la democracfia. In: MOUFFE, C. (Org.). Desconstruccfión y pragma-
tfismo. Buenos Afires: Pafidós, 1998, p. 13-33.). Para o flósofo amerficano, nem a de-
mocracfia moderna é resutado de avanços socfiafis progressfivos, nem as finstfitufições 
lfiberafis oferecem uma solução racfional ao problema da vfida em socfiedade (RORTY, 
R. Verdade, unfiversalfidade e polítfica democrátfica. In: SOUZA, J. C. (Org.). Ffilosofa, 
racfionalfidade, democracfia: os debates Rorty e Habermas. São Paulo: Unesp, 2005, 
p. 247-270.).
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cfia, na ausêncfia de pretensões à representação geral, com 

o estabelecfimento de consensos provfisórfios e hegemo-

nfias temporárfias.109 Tem-se, sob esse ângulo, uma noção 

de cfidadanfia a ser exercfida no conffito dfialógfico, cujo pro-

duto não será consensual ou conclusfivo, mas constfituído 

de posfições móvefis e parcfiafis dentro de um processo em 

curso permanente.

A opção democrátfica passa a ser, então, não decorrêncfia 

de uma racfionalfidade, mas de uma crença compartfilhada, 

porque a democracfia não necessfita de justfifcação com 

base em uma teorfia da verdade, mas de uma varfiedade de 

prátficas cfidadãs e movfimentos socfiafis destfinados a persu-

adfir as pessoas acerca de seu compromfisso com as demafis. 

Para Mouffe110, em dfiálogo com Rorty, democracfia fimplfica 

tão somente a opção por determfinadas estruturas e jogos 

de lfinguagem possívefis. A autora explfica, todavfia, que a 

democracfia rortyana não leva em consfideração a comple-

xfidade da socfiedade hfipermoderna, com sua dfinâmfica de 

dfiferencfiação e especfialfização em um ambfiente no qual 

cfidadanfia é permeada por pluralfismo, multficulturalfismo e 

dfiversfidade socfial. Por fisso, sua opção pelo modelo ago-

nístfico e sua crítfica ao representacfionfismo lfiberal e ao delfi-

beratfivfismo, ambos finsufcfientemente abertos e atrelados 

a agendas e possfibfilfidades de decfisão prevfiamente fxadas 

por uma elfite que remanesce à frente do sfistema polítfico.

A crítfica de Irfis Young às fórmulas delfiberatfivas passefia 

por terreno análogo. A autora recorda que, apesar do 

aparente consenso da teorfia delfiberatfiva quanto às vfirtu-

des de seus arranjos – dos quafis ela desconfa –, exfistem 

espaços ocupados por um exercícfio atfivo e não finstfitucfio-

nal da cfidadanfia que não são alcançados por estratégfias 

109 MOUFFE, C., op. cfit., 2005, p. 14-17.

110 MOUFFE, C., op. cfit., 1998.
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de finstfitucfionalfização.111 Esse atfivfismo fimporta porque, ao 

contrárfio da delfiberação procedfimentalfizada, é mafis vfigo-

roso ao exfibfir desfigualdades socfiafis, econômficas, polítficas 

e jurídficas que lfimfitam a cfidadanfia e condficfionam proces-

sos dfitos democrátficos, oferecendo contraponto externo 

e desobrfigado de lfimfites determfinados em rfitos formafis.

Complementarmente, Young esclarece que, ao contrárfio 

do que se possa argumentar, o cfidadão atfivfista avesso a 

finstfitufições não é, necessarfiamente, movfido por autofin-

teresse ou benefícfios corporatfivos.112 Afnal, vasto serfia o 

elenco de casos nos quafis prepondera o atfivfismo voltado 

para temas gerafis, finteresses coletfivos e dfifusos, ou fideafis 

que passam além dos finteresses pessoafis dos cfidadãos. Por 

esses motfivos, a autora coloca em dúvfida que fóruns delfi-

beratfivos ou experfiêncfias de partficfipação possam suplan-

tar os esforços atfivfistas. Trata-se de uma dfimensão que 

não poderfia ser desconsfiderada ou ultrapassada pela te-

orfia democrátfica, mormente se cfidadanfia é tomada como 

um componente essencfial para a democracfia.

Adficfionalmente, Mouffe afrma a fimportâncfia de elemen-

tos de base cultural para a democracfia113, o que não costu-

ma ser consfiderado pela racfionalfidade delfiberatfiva, todavfia 

finfuencfia as experfiêncfias de democracfia e cfidadanfia114, 

dada a fimportâncfia conjunta de finstfitufições, dfiscursos e 

formas de socfiabfilfidade que fomentem a fidentfifcação do 

cfidadão com valores democrátficos.115 Nessa lfinha, Irfis Young 

observa que tafis elementos se postam frente a conteúdos 

111 YOUNG, I., op. cfit., 2001a.

112 YOUNG, I., op. cfit., 2001a.

113 Sobre o papel da cultura cívfica nas prátficas democrátficas, ver, por exemplo, em: 
PUTNAM, R. Democracfies fin fux: the evolutfion of socfial capfital fin contemporary 
socfiety. New York: Oxford Unfiversfity Press, 2002; PUTNAM, R. Comunfidade e de-
mocracfia. São Paulo: FGV, 1996.

114 MOUFFE, C., op. cfit., 2005.

115 MOUFFE, C., op. cfit., 2005.
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 fideológficos e hegemônficos, em sfituação de conffito, o que 

torna afinda mafis fincertos os processos delfiberatfivos em so-

cfiedades marcadas por desfigualdades estruturafis.116 Para a 

autora, prátficas atfivfistas não podem ser sobrepostas por 

procedfimentos finstfitucfionalfizados em dfinâmficas de modfif-

cações na polítfica, reconhecfimento de dfirefitos e amplfiação 

da cfidadanfia117, tendo em vfista que a fincorporação do atfi-

vfismo por delfiberações finstfitucfionalfizadas poderfia fragfilfizar 

tafis prátficas, bem como legfitfimar decfisões que, ao chegar 

em fóruns delfiberatfivos, já estão devfidamente demarcadas 

por finstâncfias decfisórfias não democrátficas superpostas. 

12.

O atfivfismo e a partficfipação cfidadã comparecem na so-

cfiedade, especfialmente no sfistema polítfico, redefnfindo 

espaços de emancfipação socfial e se estabelecendo so-

bre a dfilufição do poder polítfico tradficfional e o compar-

tfilhamento de relações de autorfidade.118 Nesse ponto, 

Santos se refere a formas de resfistêncfia que se colocam 

em face de estruturas de domfinação estabelecfidas, a 

constfitufir o que denomfina uma “constelação de prátfi-

cas emancfipatórfias”119, com orfigem nos movfimentos so-

cfiafis120, tanto a exercer pressão por transformações socfiafis 

e finovações finstfitucfionafis, quanto a resgatar tradfições lo-

cafis de compartfilhamento e democracfia.

116 YOUNG, I. M., 2001b.

117 YOUNG, I. M., 2001b.

118 SANTOS, B. de S. Para uma concepção multficultural dos dfirefitos humanos. Contex-
to Internacfional, Rfio de Janefiro, v. 23, n. 1, p. 7-34, jan./jun. 2001.

119 SANTOS, B. de S., op. cfit., 2001, p. 269.

120 SANTOS, B. de S. Para uma socfiologfia das ausêncfias e uma socfiologfia das emer-
gêncfias. Revfista Crítfica de Cfiêncfias Socfiafis, n. 63, p. 237-280, Out. 2002. Informa-
ção: p. 71.
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Santos propõe uma dfistfinção básfica entre democracfia 

representatfiva e democracfia partficfipatfiva121, esta organfi-

zada e hfierarqufizada em função de seu mafior ou menor 

potencfial de finclusão de cfidadãos no processo decfisórfio 

públfico, e aquela segundo sua capacfidade de gerar go-

vernabfilfidade polítfica e uma socfiedade aberta fundamen-

tada em mercados lfivres transnacfionafis.122 Aponta, ade-

mafis, novas experfiêncfias de democracfia123, hoje vfistas em 

dfiferentes escalas e por todas as partes do mundo.

Assume-se como premfissa fundamental a necessfidade 

de aportar mafis conteúdo à democracfia, que não fcarfia 

restrfita a procedfimentos legafis ou método elefitoral, mas 

constfitufirfia um tfipo de socfiedade, realfizando um conjunto 

amplo de relações socfiafis.124 A proposta trata, assfim, de 

mesclar partficfipação, como exercícfio de cfidadanfia atfiva, à 

representação tradficfional, reconhecfida como necessárfia, 

mas não sufcfiente.125

Ao explorar possfibfilfidades semelhantes, Rancfiére126 redfis-

cute o concefito de democracfia, que deverfia ser compre-

endfida como forma de vfida socfial. A redução da demo-

cracfia a modelos excludentes, afinda que nomfinalmente 

democrátficos, consfistfirfia em estratégfia antfidemocrátfica 

destfinada a perpetuar sfituações de seletfivfidade e opres-

são. Rosanvallon, por seu turno, assfinala a fimportâncfia de 

qualquer experfiêncfia democrátfica levar em conta a prfi-

mazfia da cfidadanfia figualfitárfia.127 Para o autor, figualdade 

121 SANTOS, B. de S. Pensar el estado y la socfiedad: desafos actuales. Buenos Afires: 
Wadhuter, 2009.

122 SANTOS, B. de S., op. cfit., 2009, p. 492.

123 SANTOS, B. de S., op. cfit., 2002, p. 237-280.

124 MACPHERSON, C. B., op. cfit., p. 13.

125 MACPHERSON, C. B., op. cfit., p. 101.

126 RANCIÈRE, J., op. cfit.

127 ROSANVALLON, P. La contre-démocratfie: la polfitfique à l’age de la défance. Parfis: 
Seufil, 2006.
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é elemento fundante na democracfia, a estabelecer uma 

socfiedade na qual, tendencfialmente, todos os cfidadãos 

sejam figuafis em dfirefito e em estatuto polítfico, estando em 

análogas condfições de respefito socfial, autonomfia findfivfi-

dual e partficfipação polítfica.

13.

As experfiêncfias de democracfia partficfipatfiva procuram adfi-

cfionar legfitfimfidade ao sfistema polítfico medfiante a amplfia-

ção concreta de dfirefitos de cfidadanfia, assegurando-se dfi-

refito de partficfipação nos negócfios públficos a um conjunto 

alargado de fintervenfientes.128 Em várfios casos, atfinge-se, 

figualmente, objetfivos de boa governação, especfialmente 

medfiante o cruzamento democrátfico de perspectfivas e 

culturas alternatfivas.129

Os esquemas delfiberatfivos e partficfipatfivos exercem fun-

ção ora de balancear a democracfia representatfiva, ora de 

ultrapassá-la, conforme a opção estabelecfida.130 Nota-se, 

alfiás, a abertura de trajetórfias cumulatfivas, nas quafis prá-

tficas de partficfipação cfidadã e de decfisão compartfilhada 

operam como espaços pedagógficos de construção polítfi-

ca e fomento à cultura cívfica131, a fimpulsfionar um movfi-

mento constante de finovação finstfitucfional, com cfidada-

nfia alargada e amplfiação democrátfica.132

128 DIAS, W. R. A democracfia partficfipatfiva no parlamento. Cofimbra: Centro de Estu-
dos Socfiafis. Unfiversfidade de Cofimbra, 2015b.

129 ALLEGRETTI, G.; HERZBERG, C. Partficfipatory budgets fin Europe: between eff-
cfiency an growfing local democracy. Amsterdam: TNI, 2004.

130 SINTOMER, Y.; GRET, M. P. A., op. cfit., p. 146.

131 MOISÉS, J. A. (Org). Democracfia e confança: por que os cfidadãos desconfam das 
finstfitufições públficas? São Paulo: Edusp, 2010.

132 ALLEGRETTI, G.; FRASCAROLI, E. Percorsfi condfivfisfi. Ffirenze: Alfinea, 2006.
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Umberto Allegrettfi findfica como prfincípfios condutores da 

democracfia partficfipatfiva a cfidadanfia finclusfiva, a finstfitu-

cfionalfização fexível, a finclusão, a partficfipação corpora-

tfiva, o compromfisso finstfitucfional, a confança mútua, a 

defnfição das finstâncfias partficfipatfivas, a partficfipação con-

tfinuada, a delfiberação, a capacfidade de decfisão e a fimpo-

sfição de formas de monfitoramento.133

As formas partficfipatfivas podem ser caracterfizadas se-

gundo algumas lfinhas básficas, a saber: objeto defnfido e 

tempo determfinado para sua realfização; conscfiêncfia das 

atfivfidades a serem desenvolvfidas e de seu caráter públfico; 

foco sobre problemas específcos e sfingulares, afetos aos 

cfidadãos partficfipantes; organfização, em geral, por finficfia-

tfiva das autorfidades finstfitucfionafis; ocorrêncfia sob regras 

compartfilhadas e acefitas; exfistêncfia de assessoramento 

técnfico aos partficfipantes; envolvfimento ou chamamento 

de todos os atfingfidos pelas consequêncfias das decfisões; 

processo a combfinar espaços de proposfição, argumenta-

ção e delfiberação.134

Afrma Carole Pateman que “somente se o findfivíduo tfiver 

a oportunfidade de partficfipar de modo dfireto no processo 

de decfisão e na escolha de representantes nas áreas al-

ternatfivas é que, nas modernas cfircunstâncfias, ele pode 

esperar ter qualquer controle real sobre sua vfida ou sobre 

o desenvolvfimento do ambfiente em que vfive.”135 Os mefios 

de democracfia partficfipatfiva deverfiam, assfim, ser finstfituí-

dos para proteger o cfidadão contra decfisões arbfitrárfias 

dos líderes elefitos e para a proteção de seus finteresses 

133 ALLEGRETTI, U. Instruments of partficfipatory democracy fin Italy. Perspectfives on 
Federalfism, v. 4, n. 1, 2012.

134 MANNARINI, T. La partecfipazfione dfialogfico-delfiberatfiva. In: CATELLANI, P.; SENSA-
LES, G. (Org.). Pensare, dfire, fare polfitfica. Mfilano: Cortfina, 2011, p. 215-232.

135 PATEMAN, C. Partficfipação e teorfia democrátfica. Rfio de Janefiro: Paz e Terra, 1992, 
p. 145.
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prfivados.”136 Há, nessa perspectfiva, claro reforço à cfidada-

nfia, já que seu fintufito é estabelecer a partficfipação como 

lfimfite à representação, com a retomada, pelos cfidadãos, 

de certo número de possfibfilfidades de decfisão ou veto.

É dfistfintfivo aqufi a referêncfia à cfidadanfia em construção 

e ao autogoverno137, assfim como a aspectos prátficos da 

democracfia, vfista não proprfiamente como forma de orga-

nfização, mas como processo de democratfização.138 Dfife-

rentemente de outros modelos, aqufi há a necessfidade de 

se unfir democracfia a uma concepção de cfidadanfia atfiva, 

que finduza a partficfipação concreta dos várfios atores so-

cfiafis na esfera públfica, enredando perspectfivas findfivfiduafis 

e coletfivas de vfida socfial.139

O ponto central nessa perspectfiva é o revfigoramento da 

cfidadanfia por mefio da partficfipação dfireta do cfidadão nos 

processos polítficos. Enfatfiza-se a questão do empodera-

mento, da reconfguração da cfidadanfia e dos dfirefitos a 

sfi finerentes, a fundar uma legfitfimfidade polítfica mafis am-

pla.140

Nesse dfiapasão, Santos demanda um novo contrato socfial 

democrátfico, cuja tônfica serfia a finclusão e a emancfipação 

socfial, abrangendo mafis partficfipação cfidadã na esfera pú-

blfica, bem como reconhecendo múltfiplos finteresses, cul-

turas e pautas refivfindficatórfias.141 Trata-se de um contexto 

no qual serfiam finstaurados mafis conffitos, e em dfiferentes 

136 PATEMAN, C., op. cfit., p. 25.

137 BARBER, B. R. Strong democracy: partficfipatory polfitfics for a new age. Berkeley: 
Unfiversfity of Calfifornfia Press, 2003.

138 ALLEGRETTI, U. Democrazfia partecfipatfiva e processfi dfi democratfizzazfione. Demo-
crazfia e Dfirfitto, n. 2, p. 175-217, 2008.

139 BARBER, B. R. , op. cfit., p. 224.

140 ALLEGRETTI, U., op. cfit., 2008.

141 SANTOS, B. de S. O Estado heterogêneo e o pluralfismo jurídfico, In: SANTOS, B. S.; 
TRINDADE, J. C. (Ed.). Conffito e transformação socfial: uma pafisagem das justfiças 
em Moçambfique. Porto: Afrontamento, 2003, p. 47-95.
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escalas, com ênfase nas relações entre as escalas polítficas 

local, nacfional e global, e nos dfiferentes mecanfismos de 

democratfização a serem fimplementados por fintermédfio 

de desenhos finstfitucfionafis alternatfivos e formas dfiversas 

de cfidadanfia atfiva.142

Democracfia, como poder do povo, deve se sfituar além 

das formas finstfitucfionafis, a fm de amplfiar o públfico ou 

comum a todos os cfidadãos, e retfirar o exercícfio da cfida-

danfia dos lfimfites fimpostos pela dficotomfia entre espaços 

públfico e prfivado.143 A construção democrátfica passa, as-

sfim, pela emancfipação da cfidadanfia dos poderes olfigár-

quficos144, e por seu esprafiamento na socfiedade, tangen-

cfiando a lógfica dos várfios sfistemas socfiafis.

14.

Desde os anos 1990, têm prolfiferado, pelo mundo, formas 

de exercícfio da cfidadanfia em experfiêncfias de democracfia 

partficfipatfiva. Pródfigas em nuanças, tafis prátficas têm em 

comum a fintrodução de finficfiatfivas polítficas com o objetfivo 

de abrfir o poder finstfitucfionalfizado aos movfimentos socfiafis 

e cfidadãos.145 São finficfiatfivas que se juntam a formas mafis 

tradficfionafis e esporádficas de fintervenção dfireta do cfidadão, 

como o plebfiscfito, o referendo, o veto popular e o recall.146

Trata-se de mudanças que ocorrem tanto em atendfi-

mento às refivfindficações socfiafis por mafis partficfipação nas 

142 SANTOS, B. de S., op. cfit., 2007.

143 RANCIÈRE, J., op. cfit.

144 RANCIÈRE, J., op. cfit. 

145 MANNARINI, Terrfi. Promuovere convfivenza: finterazfionfi dfialogfiche e processfi dfi co-
noscenza nelle esperfienze dfi governo partecfipato. Psficologfia dfi Comunfità, v. 2, p. 
11-18, 2011b.

146 BEÇAK, R. Instrumentos de democracfia partficfipatfiva. Revfista de Cfiêncfias Jurídficas, 
v. 6, n. 2, p. 143-153, jul./dez. 2008.



NE
PE
L

6. 
Cfi
da
da
nfi
a 
e 
te
or
fia
 
de
m
oc
rá
fic
a

203

 decfisões polítficas, quanto em uma tentatfiva de restaurar 

a legfitfimfidade das finstfitufições ante a crfise de confança 

por que passa a democracfia representatfiva.147 Apontam 

no sentfido da finstauração de um sfistema alargado de go-

verno, medfiante finstrumentos que permfitem a cfidadanfia 

como finclusão de dfiversos atores socfiafis em um processo 

decfisórfio até então prfivatfivo da representação tradficfional.

Fonte fimportante na orfigem dessas experfiêncfias de par-

tficfipação é a Amérfica Latfina.148 Atualmente, todavfia, são 

vfistos em todos os contfinentes casos os mafis varfiados 

envolvendo democracfia delfiberatfiva e partficfipatfiva, com 

exemplos em países dfistfintos como EUA, Suíça, Itálfia, 

França, Austrálfia e Chfina, entre outros.

Nesse sentfido, Smfith destaca como finovações finstfitucfionafis 

no campo da partficfipação o orçamento partficfipatfivo no Bra-

sfil, as assemblefias de cfidadãos no Canadá, a legfislação dfire-

ta na Calfifórnfia e na Suíça, além de dfiversas experfiêncfias de 

cfidadanfia pela vfia da e-democracfia.149 Allegrettfi e Sfintomer, 

por seu turno, elencam dezenas de experfiêncfias que vêm 

ocorrendo na Europa, medfiante dfiferentes modalfidades de 

prátficas e sob dfiversfifcada forma finstfitucfional, tendo como 

ponto de finfexão a partficfipação amplfiada e uma fidefia de 

finteresse públfico dfissocfiada da lógfica do mercado.150 

Os processos de orçamento partficfipatfivo encontram-se 

na vanguarda dessa prolfiferação de experfiêncfias.151 No 

147 CATALDI, L. Promesse e lfimfitfi della democrazfia delfiberatfiva: un’alternatfiva alla de-
mocrazfia del voto? Mfilão: Centro Efinaudfi, 2008.

148 MANNARINI, T., op. cfit., 2011b.

149 SMITH, Graham. Democratfic finovatfions: desfignfing finstfitutfions for cfitfizen partficfipa-
tfion. Cambrfidge: Cambrfidge Unfiversfity Press, 2009.

150 ALLEGRETTI, G.; SINTOMER, Y. I bfilancfi partecfipatfivfi fin Europa. Roma: Edfiesse, 
2009.

151 WAMPLER, B. Instfitufições, assocfiações e finteresses no orçamento partficfipatfivo de 
São Paulo. In: AVRITZER, L. (Org.). A partficfipação em São Paulo. São Paulo: UNESP, 
2004, p. 371-407.
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 Brasfil, essa modalfidade fofi dos prfimefiros finstrumentos 

adotados152, ao lado das ouvfidorfias e da partficfipação de 

cfidadãos nos conselhos de polítficas públficas153, a compor 

um vasto catálogo de experfiêncfias partficfipatfivas relevan-

tes, como consfigna Cabanes154, ao tratar dos mutfirões na 

esfera habfitacfional em Fortaleza.

O caso de Porto Alegre é emblemátfico e, ao lado de ou-

tros que se lhe segufiram, estabeleceu mefios de findução à 

partficfipação dfireta com determfinadas característficas, entre 

as quafis se destacam formalfização de procedfimentos, par-

tficfipação de técnficos e da burocracfia e acompanhamento 

pela representação formal, além da fxação de regras e rfitos 

claros, a favorecer a delfiberação e a tomada de decfisão pe-

los cfidadãos, em um processo cumulatfivo, dotado de lógfica 

finterna, com gradatfivo aperfefiçoamento da partficfipação.155 

Prátficas nesse campo hoje estão esprafiadas por países da 

Amérfica Latfina e da Europa, além da Áfrfica e da Ásfia. Em-

bora a ênfase seja na esfera local, experfiêncfias no âmbfito 

nacfional ou subnacfional, como nos parlamentos de Mfinas 

Gerafis, Andaluzfia ou Toscana, são figualmente fimportan-

tes. Neste últfimo caso, tem-se um texto legal que funda-

menta esses eventos e elenca, de forma clara, dfirefitos de 

cfidadanfia atfiva e finstrumentos de partficfipação democrátfi-

ca dfisponfibfilfizados.156

152 LYRA, R. P. Os conselhos de dfirefitos do homem e do cfidadão e a democracfia partfi-
cfipatfiva. Revfista de Informação Legfislatfiva. Brasílfia, v. 33, n. 130, p. 175-182, abr./
jun. 1996.

153 TATAGIBA, L. A finstfitucfionalfização da partficfipação: conselhos munficfipafis de polítfi-
cas públficas na cfidade de São Paulo. In: AVRITZER, L. (Org.). A partficfipação em São 
Paulo. São Paulo: UNESP, 2004, p. 323-370.

154 CABANNES, Y. Métodos, finstrumentos e findficadores para la medficfión de los pre-
supuestos partficfipatfivos como finstrumento de lucha contra la exclusfion socfial y 
terrfitorfial. Conferêncfia. Paper. Semfinárfio Internacfional Rede Urbal “Instrumentos 
de Artficulação entre Planejamento Terrfitorfial e Orçamento Partficfipatfivo”. Prefefitu-
ra Munficfipal de Belo Horfizonte. Belo Horfizonte, 25 out. 2007. 

155 SINTOMER, Y.; GRET, M., op. cfit., p. 149.

156 ALLEGRETTI, G.; FRASCAROLI, E., op. cfit. 
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Com efefito, há alguns anos modelos de orçamento par-

tficfipatfivo na esfera local, que já vfinham ocorrendo na 

Amérfica Latfina, passaram a ser fincorporados às prátficas 

desenvolvfidas na Europa157, podendo-se destacar exem-

plos em dfiversos países, entre os quafis Portugal, Itálfia, 

Espanha, França e Alemanha. Mufitas dessas prátficas 

centram-se em questões que envolvem a partficfipação de 

dfiferentes estratos socfiafis na delfiberação sobre polítficas 

socfiafis, econômficas e ambfientafis. 

Entre os exemplos de espaços de delfiberação, cabe cfitar, 

adficfionalmente, os júrfis de cfidadãos, com orfigem em pes-

qufisas realfizadas pelo Jefferson Center (EUA), os quafis 

trabalham com amostras de cfidadãos e suas posfições em 

torno de temas da agenda públfica, com o objetfivo de 

produzfir um juízo finformado por parte dos cfidadãos158, 

assfim como as sondagens delfiberatfivas e os canafis de 

partficfipação em mefio eletrônfico, como o “Eletronfic Town 

Meetfing” e o “Open Space Technology”. No campo da 

chamada e-democracfia, merece destaque o desempenho 

de Bolonha (Itálfia), na vanguarda do aprofundamento dos 

mefios de partficfipação vfia dfigfital.159

Na Amérfica Latfina, a partficfipação dos cfidadãos está presen-

te na mafiorfia dos países, afinda que em graus de desenvolvfi-

mento varfiados. Alficfia Lfissfidfinfi apresenta levantamento de 

casos de reconhecfimento jurídfico-constfitucfional de meca-

nfismos de democracfia partficfipatfiva em países sul-amerfica-

nos, afinda que não necessarfiamente concretfizados.160 

157 ALLEGRETTI, G.; HERZBERG, C.; op. cfit.

158 CHIARI, Alberto. Come valutare un processo delfiberatfivo? Paper. Convegno annu-
ale della Socfietà Italfiana dfi Scfienza Polfitfica. Pavfia. 2008.

159 GUIDI, L. E-democracfia em Bologna: a rede cívfica Iperbole, e como construfir uma co-
munfidade partficfipatfiva onlfine. Informátfica Públfica, v. 3, n. 1, p. 49-70, Mafio 2001.

160 LISSIDINI, A. La democratfizacfión de la democracfia en Amérfica Latfina y más allá. In: 
LISSIDINI, A.; WELP, Y.; ZOVATTO, D. (Org.). Democracfia dfirecta en Latfinoamérfica. 
Buenos Afires: Prometeo, 2008, p. 13-62.
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Na Colômbfia, por exemplo, a Lefi nº 134, de 1994, dfis-

põe sobre finstrumentos de consulta popular nos nívefis 

nacfional, departamental, munficfipal, dfistrfital e local.161 Já 

a Constfitufição da Venezuela traça, no campo da partficfi-

pação, duas formas básficas, quafis sejam, as polítficas e as 

econômficas. Naquelas se fincluem o referendo, a consulta 

popular, a assemblefia aberta e a dos cfidadãos, com cará-

ter vfinculante. 

Estudo envolvendo nove Estados latfino-amerficanos revela 

que dfifculdades contextuafis de toda ordem, como ma-

terfial e finformacfional, além das condfições assfimétrficas 

de partficfipação, constrangem o exercícfio da cfidadanfia 

e mfinfimfizam os efefitos posfitfivos desses procedfimentos 

 democrátficos.162 

Fung e Wrfight, que destacam experfiêncfias locafis sob a 

perspectfiva do empoderamento democrátfico163, exploram 

os casos dos conselhos de bafirro em Chficago, do orça-

mento partficfipatfivo em Porto Alegre, e também os dos 

estados de Bengala Ocfidental e Kerala, na Índfia.

Inúmeros e varfiados são os casos de partficfipação levan-

tados na Chfina, uma ordem jurídfico-polítfica que não se 

amolda aos termos democrátficos e na qual se vfive sob 

cfidadanfia restrfingfida. São sfignfifcatfivas tafis experfiêncfias, 

prfincfipalmente no nível local, as quafis têm como ponto-

-chave a partficfipação para o desenvolvfimento de polítficas 

públficas. Há audfiêncfias públficas e consultas populares, 

com uso de televfisão e finternet, além de debates em tor-

no da escolha de obras públficas e da destfinação de do-

tações orçamentárfias. O caso chfinês reúne experfiêncfias 

161 ARAÚJO, E. B., FERNANDES, J. M. S.; FEDALTO, T. Instrumentos de democracfia 
dfireta na Amérfica Latfina. Paraná Elefitoral, Curfitfiba, v. 1, n. 2, p. 171-182, 2012.

162 ARAÚJO, E. B.; FERNANDES, J. M. S.; FEDALTO, T., op. cfit. 

163 FUNG, A.; WRIGHT, E. O. (Org.). Deepenfing democracy: finstfitutfional finnovatfions fin 
empowered partficfipatory governance. New York: Verso, 2003.
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de partficfipação tanto em consultas públficas quanto na 

realfização de escolhas efetfivas, podendo-se constatar a 

natureza evolutfiva de um processo afinda fincfipfiente, mas 

tendente a se esprafiar.164

15.

Dentre as experfiêncfias de democracfia partficfipatfiva, mere-

cem realce aquelas ocorrfidas no Poder Legfislatfivo. Entre 

outras ações, tem-se verfifcado um alto índfice de adesão 

à Declaração de Transparêncfia Parlamentar por casas le-

gfislatfivas espalhadas por todos os contfinentes.165 A fna-

lfidade explícfita é a adoção de mecanfismos tendentes a 

possfibfilfitar mafis transparêncfia nas atfivfidades parlamenta-

res e mafis partficfipação da socfiedade nos trabalhos legfis-

latfivos. É, de fato, sensível a necessfidade do fincremento 

da partficfipação cfidadã nos parlamentos como forma de 

regeneração democrátfica.166 

Na Espanha, por exemplo, as prfincfipafis experfiêncfias no 

campo parlamentar vêm das assemblefias das comunfida-

des autônomas. Rozas e Cano cfitam os casos da Anda-

luzfia, com a partficfipação dfireta do cfidadão, a dfialogar 

com representantes governamentafis; da Cantabrfia (parla-

mento abfierto) e da Galícfia (partficfipacfión cfiudadana), que 

permfitem fintervenções no processo legfislatfivo medfiante 

coleta de sugestões ou propostas acoplávefis a proposfi-

ções em tramfitação; e do Parlamento Basco, que finstfitufiu 

164 ALLEGRETTI, G. Partecfipazfione e delfiberazfione: rfifessfionfi emergentfi da alcunfi per-
corsfi cfinesfi. Quale Stato, Roma, v. 3, p. 287-302, 2009.

165 Ver em: OPENING Parlfiament.org. <http://openfingparlfiament.s3.amazonaws.com/
docs/declaratfion/1.0/portuguese.pdf>. Acesso em: 25 set. 2015.

166 ROZAS, M. A. G.; CANO, G. C. Inficfiatfivas de los parlamentos para promover la 
partficfipacfión cfiudadana: buenas práctficas. In: CONGRESO INTERNACIONAL EN 
GOBIERNO, ADMINISTRACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS, 4., Madrfid, 2013.
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um procedfimento partficfipatfivo em três etapas, uma de 

coleta de sugestões, outra de debates e, ao fnal, uma de 

fintervenção concreta.167 

No mesmo sentfido, Garcfia elenca determfinadas formas 

de partficfipação cfidadã prevfistas em lefis e regfimentos das 

casas legfislatfivas espanholas168, destacando-se o dfirefito 

de petfição, a finficfiatfiva legfislatfiva popular, e as audfiêncfias 

públficas e os comparecfimentos no curso do processo le-

gfislatfivo, com fns de levar as contrfibufições dos cfidadãos 

e das organfizações socfiafis para a dfiscussão das matérfias 

em tramfitação. 

Verfifca-se, afinda na Espanha, que grande parte das as-

semblefias das entfidades subnacfionafis possufi uma comfis-

são destfinada a receber e processar petfições apresenta-

das por cfidadãos.169 Nas assemblefias da Andaluzfia, das 

Ilhas Canárfias e de Múrcfia há prevfisão de recebfimento 

e respostas a perguntas de finficfiatfiva popular. Nos par-

lamentos do País Basco, da Catalunha, de Valêncfia, das 

Ilhas Canárfias e da Extremadura há mecanfismos de e-de-

mocracfia, com o uso de novas tecnologfias, notadamente 

a finternet, para promover a partficfipação da socfiedade 

no processo legfislatfivo. O parlamento aberto, na Galícfia, 

finspfirado em prátficas colhfidas no Brasfil, é outro exemplo 

de abertura à partficfipação.170

Lewanskfi, por seu turno, recorda o grande número de es-

paços de delfiberação democrátfica que têm sfido crfiados 

167 ROZAS, M. A. G.; CANO, G. C., op. cfit. 

168 GARCIA, E. G. La partficfipacfión cfiudadana en el derecho parlamentárfio español. In: 
CONGRESO INTERNACIONAL EN GOBIERNO, ADMINISTRACIÓN Y POLÍTICAS PÚ-
BLICAS, 4., Madrfid: 2012. Dfisponível em: <http://www.gfigapp.org/admfinfistrator/
components/com_jresearch/fles/publficatfions/G08-GRECIET_GARCIA-2013.pdf>. 
Acesso em: 11 jun. 2014. 

169 GARCIA, E. G., op. cfit. 

170 GONZALO, Mfiguel Angel. Partficfipacfión en el parlamento. Dfisponível em: <www.
sesfiondecontrol.com/actualfidad>. Acesso em: 21 jun. 2013.
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na Itálfia nos últfimos anos.171 Destaca o caso da Toscana, 

especfialmente após a aprovação da Lefi nº 69, de 2007, 

que fintroduz regras para a promoção da partficfipação na 

formulação de polítficas públficas de caráter local e regfio-

nal. Trata-se de finovação baseada em sfignfifcatfivos pres-

supostos democrátficos, mas de natureza experfimental, 

afinda que sustentada por estatuto que a defne em ter-

mos bastante precfisos e fimposfitfivos.172

No Brasfil, a Câmara dos Deputados possufi mecanfismos 

constfitucfionafis de democracfia dfireta, admfitfindo a partficfi-

pação da socfiedade cfivfil em dfiversas hfipóteses, havendo, 

afinda, uma Comfissão de Legfislação Partficfipatfiva173, de na-

tureza permanente, destfinada a promover a delfiberação 

amplfiada e a partficfipação popular. Destaca-se, também, 

a experfiêncfia de democracfia dfigfital (e-democracfia) desen-

volvfida pela Câmara dos Deputados, com o fm de “recu-

perar o aspecto partficfipatfivo da democracfia.”174

Outras experfiêncfias sfignfifcatfivas no Brasfil têm ocorrfido 

nas assemblefias estaduafis e nas câmaras munficfipafis.175 Na 

Assemblefia do Estado de Mfinas Gerafis, por exemplo, po-

dem ser encontradas várfias modalfidades de partficfipação 

da socfiedade na seara parlamentar. Tendo como marco 

finficfial o processo constfitufinte ocorrfido em 1989, essa 

171 LEWANSKI, R. Instfitutfionalfizfing delfiberatfive democracy: the “Tuscany laboratory”. 
Journal of Publfic Delfiberatfion, v. 9, n. 1, Artficle 10, 2013.

172 CIANCAGLINI, M. La democrazfia partecfipatfiva fin Toscana: note a margfine della 
legge regfionale n. 69/2007. In: DEPLANO, G. Partecfipazfione e comunficazfione nelle 
nuove forme del pfiano urbanfistfico. Gorfiza: Edficom, 2009, p. 5-23.

173 Ver em: SANTOS, M. L. W. D. et al. A Comfissão de Legfislação Partficfipatfiva da Câ-
mara dos Deputados: avalfiação do bfiênfio 2001/2002. Belo Horfizonte: 2002, 86 f. 
Trabalho de conclusão de curso (especfialfização) – Pontfifícfia Unfiversfidade Católfica 
de Mfinas Gerafis, em parcerfia com a Escola do Legfislatfivo. 

174 ROZAS, M. A. G.; CANO, G. C., op. cfit. 

175 Ver, por exemplo, em: ANASTASIA, M. de F. J.; INÁCIO, M. M. Democracfia, Poder 
Legfislatfivo, finteresses e capacfidades. Cadernos ASLEGIS, n. 40, p. 33-54, mafio/
ago. 2010; COELHO, R. Legfislação partficfipatfiva: atores, finficfiatfivas e processo legfis-
latfivo. ENCONTRO ANUAL DA ANPOCS, 37. Águas de Lfindófia. 2013. Paper.
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casa legfislatfiva tem realfizado audfiêncfias públficas e fim-

plementado a partficfipação dfireta da socfiedade medfiante 

recebfimento de sugestões.176 

De forma especfial, tem-se o uso da finternet como finstru-

mento prfivfilegfiado para fns de aperfefiçoamento das prá-

tficas de delfiberação e partficfipação democrátfica.177 Entre 

outros casos, pode-se cfitar os formulárfios de propostas na 

Nova Zelândfia; o Parlamento 2.0 na Catalunha; a partficfi-

pação cfidadã no Parlamento Basco; os encontros abertos 

dfigfitafis no Congresso amerficano; as consultas temátficas 

no Parlamento brfitânfico; o senador vfirtual, no Senado do 

Chfile; e a e-democracfia na Câmara brasfilefira.178

16.

Tratar de democracfia na contemporanefidade fimplfica vfis-

lumbrar horfizontes de cfidadanfia, a afrmar mafis ou me-

nos fintervenções no sfistema polítfico e capacfidades co-

munficatfivas no sfistema jurídfico. Sfignfifca, sob o sfigno da 

contfingêncfia e do rfisco, admfitfir relações de poder mafis 

finclusfivas e abertas, que requerem da polítfica procedfi-

mentos e decfisões mafis legítfimos e efcazes. Impõe, en-

fm, trabalhar cfidadanfia e democracfia não apenas como 

método e forma aplficável à polítfica, mas como prfincípfio 

valoratfivo e orfientador nas relações socfiafis.

176 ANASTASIA, M. de F. J. Transformando o Legfislatfivo: a experfiêncfia da Assemblefia 
Legfislatfiva de Mfinas Gerafis. In: SANTOS, F. G. M. (Org.). O Poder Legfislatfivo nos 
Estados: dfiversfidade e convergêncfia. Rfio de Janefiro: FGV, 2001. p. 23-83.

177 CEBRIÁN ZAZURCA, E. El parlamento como esfera no finstfitucfionafizada: los 
foros delfiberatfivos cfiudadanos-representantes: relatórfio ao Grupo de Investfi-
gação “Nuevas vfias de partficfipacfión polítfica en democracfias avanzadas”. Zara-
goza, 2012.

178 FARIA, C. F. S. de. O parlamento aberto na era da finternet : pode o povo colaborar 
com o Legfislatfivo na elaboração da lefis? Brasílfia: Câmara dos Deputados, 2012.
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No atual estágfio da modernfidade, a polítfica demanda fins-

trumentos finclusfivos, com capacfidade para produzfir co-

munficação na medfida de sua complexfidade socfial, bem 

como operar uma agenda findetermfinada e aberta. Am-

plfiar cfidadanfia e enfrentar défcfits democrátficos fimplfica, 

de um lado, fincorporar vocabulárfios, agentes e funcfio-

nalfidades ao sfistema polítfico, com redfimensfionamentos, 

rearranjos e deslocamentos finerentes a tafis mudanças, e, 

de outro lado, admfitfir que as consequêncfias operatfivas 

do sfistema somente o legfitfimarão, a possfibfilfitar que se 

reproduza, se forem sufcfientemente abrangentes.

Nessa lfinha, Santos aponta, em síntese que abrange as 

correntes vfinculadas ao aprofundamento democrátfico, 

três camfinhos em torno da cfidadanfia democrátfica.179 Re-

conhece-se a finexfistêncfia de uma forma democrátfica únfi-

ca, mas varfiadas possfibfilfidades relacfionadas a questões 

como o multficulturalfismo e a aproprfiação socfial de dfirefi-

tos pelos cfidadãos. Assfim, cumprfirfia agfir em função da 

crfiação de novas finstâncfias coletfivas de decfisão; da artficu-

lação entre esferas local, nacfional e global, a compreen-

der movfimentos emancfipatórfios e contra-hegemônficos; e 

da amplfiação e do aprofundamento das experfiêncfias de 

partficfipação democrátfica.

Há, nessa perspectfiva, uma vfisão da democracfia como 

processo polítfico em desenvolvfimento na socfiedade con-

temporânea, e da cfidadanfia como finstrumento apto a 

concretfizar a experfiêncfia do findfivíduo em comunfidade. 

Abrange os várfios espaços de finteração possívefis, e fin-

clufi a comunficação vocalfizada por toda espécfie de atores 

socfiafis. A consequêncfia é uma polítfica mafis contfingente 

e aberta ao rfisco, contudo mafis compartfilhada em ter-

mos de decfisões e consequêncfias e, por fisso mesmo, mafis 

179 SANTOS, B. de S.; AVRITZER, L. (Orgs.), op. cfit., 2009.
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 legítfima do ponto de vfista da democracfia. Nesse sentfido, 

cfidadanfia e democracfia devem ser tomadas como concefi-

tos vfinculados, dos quafis decorrem questões a demandar 

construção acoplada, afinda que em um ambfiente como 

o da modernfidade tardfia, no qual predomfinam relações 

socfiafis com o peso da complexfidade, da dfiferencfiação e 

de dfissocfiações que fimpossfibfilfitam arranjos próprfios de 

outros momentos hfistórficos. 
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1. INTRODUÇÃO

Um dos fundamentos da democracfia é que as finforma-

ções públficas devem estar dfisponfibfilfizadas de forma com-

pleta, fintelfigível e tempestfiva à população, verdadefira 

mandatárfia no acompanhamento da gestão dos recursos 

públficos. Todas as entfidades públficas, das três esferas go-

vernamentafis (federal, estadual e munficfipal) e de todos 

os Poderes (Legfislatfivo, Executfivo e Judficfiárfio) devem fin-

formar aos cfidadãos detalhamento de sua gestão, com 

finformações sobre economfia, efcfiêncfia e efcácfia.

A finformação é o prfincfipal finsumo para o exercícfio efetfi-

vo da cfidadanfia. Somente sabendo o que ocorre no sefio 

da admfinfistração governamental, poderá o cfidadão fazer 

o seu juízo de valor e, a partfir de então, acompanhar a 

gestão públfica, seja opfinando, crfitficando ou contrfibufin-

do para seu aperfefiçoamento. A relevâncfia do tema é tal 

que a próprfia Declaração dos Dfirefitos do Homem e do 

Cfidadão, marco da Revolução Francesa, estabelece, em 

seu art. 15, que a socfiedade tem o dfirefito de pedfir contas 

a todos os agentes públficos. Nessa lfinha, a evolução de 

todos os governos democrátficos passam pela dfivulgação 

dos atos de gestão.

Para que a cfidadanfia possa ser exercfida em sua plenfitu-

de, a pró-atfivfidade cfidadã, entendfida como a partficfipa-

ção efetfiva da população no acompanhamento, controle 
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e avalfiação da gestão públfica, pode ser facfilfitada e estfi-

mulada com o fortalecfimento da transparêncfia públfica. 

Nos últfimos 27 anos, a exfigêncfia de transparêncfia públfica 

passou a fazer parte, de forma clara, da legfislação bra-

sfilefira. A Constfitufição de 1988, quando elenca os cfinco 

prfincípfios constfitucfionafis que devem balfizar a admfinfis-

tração públfica, apresenta o prfincípfio da publficfidade, se-

gundo o qual a admfinfistração públfica não deve trabalhar 

na obscurfidade, à revelfia da socfiedade e dos órgãos de 

controle, devendo dfivulgar suas ações para a socfiedade. 

Em 2000, fofi publficada a Lefi de Responsabfilfidade Ffiscal 

(BRASIL, 2000), que, além de dfiscfiplfinar lfimfites para o 

endfivfidamento do Estado, também apresenta finstrumen-

tos para facfilfitar a transparêncfia públfica. Em 2009, a Lefi 

da Transparêncfia (BRASIL, 2009) fofi outro marco, deter-

mfinando que todas as entfidades públficas apresentem 

portafis de transparêncfia, com finformações detalhadas 

da execução orçamentárfia. Em 2011, a Lefi de Acesso à 

finformação (BRASIL, 2011) apresentou garantfias a todo 

cfidadão para o acesso a dados e finformações governa-

mentafis. Toda essa legfislação dá ênfase à transparêncfia 

das ações estatafis.

O grande desafo é fazer com que o arcabouço legal que 

garante esses finstrumentos de transparêncfia seja fintensfi-

vamente utfilfizado pela socfiedade como forma de constru-

ção de uma cfidadanfia partficfipatfiva. 

Este artfigo pretende refetfir sobre a transparêncfia públfica 

como fator de fortalecfimento da cfidadanfia. Inficfialmente, 

vamos tratar de cfidadanfia atfiva e passfiva, enfatfizando a 

necessfidade de finformações e de conhecfimento para o 

seu exercícfio. Em segufida, trataremos da transparêncfia 

públfica em seus aspectos concefituafis e os avanços dos 

últfimos anos, em termos teórficos (legfislação) e em termos 

prátficos (experfiêncfias). Ffinalmente, refetfiremos sobre a 
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fintegração de transparêncfia e cfidadanfia, entendendo que 

a prfimefira favorece e fortalece a segunda.

2. CIDADANIA ATIVA:  

MUITO MAIS DO QUE VOTAR

Nos últfimos anos é frequente referfir-se ao termo cfidadanfia 

quando se abordam temas relatfivos a dfirefitos humanos e 

democracfia. Uma busca pelos prfincfipafis bancos de dados 

de pesqufisa nos leva a constatar que cfidadanfia é um ter-

mo bastante presente. Prfincfipalmente a partfir da Constfi-

tufição de 1988 – chamada de Constfitufição Cfidadã –, o 

termo cfidadanfia passou a ser apresentado de manefira a 

abrfigar uma sérfie de refivfindficações da socfiedade.

Entretanto, estudos que tratam dos dfirefitos de cfidadanfia, 

sejam eles polítficos, socfiafis ou cfivfis, relacfionados com a 

concepção de polítficas públficas no Brasfil (IPEA, 2011; 

CARVALHO, 2009; FLEURY, 1994; TEIXEIRA, 1985), mos-

tram que, hfistorficamente, a fimplantação dessas polítficas 

tem uma forte vfinculação com os objetfivos polítficos do 

governo que está no poder, e não necessarfiamente com a 

consolfidação de dfirefitos.

Cfidadanfia sfignfifca um conjunto de dfirefitos e deveres 

aos quafis um findfivíduo – o cfidadão – está sujefito em sua 

relação com a socfiedade em que vfive. O termo cfidada-

nfia provém do latfim cfivfitas, que sfignfifca cfidade. Assfim, 

a cfidadanfia é uma condfição que permfite ao cfidadão ser 

membro de uma socfiedade organfizada. 

De acordo com a Organfização para a Cooperação e o De-

senvolvfimento Econômfico (OCDE), em seu documento Cfi-

dadãos como parcefiros: finformação, consulta e partficfipa-

ção públfica na formulação de polítficas, o fortalecfimento 

das relações com os cfidadãos constfitufi-se em  fimportante 
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finvestfimento destfinado a aperfefiçoar o processo de for-

mulação de polítficas e em elemento fundamental da boa 

governança, permfitfindo ao governo obter novas fontes 

de fidefias relevantes, finformações e recursos para a toma-

da de decfisão. Ressalta, afinda, que essa parcerfia contrfibufi 

para a construção da confança públfica no governo, ele-

vando a qualfidade da democracfia e fortalecendo a capa-

cfidade cívfica (OCDE, 2001).

No mesmo documento, a OCDE observa que, no fortale-

cfimento de suas relações com os cfidadãos, os governos 

devem assegurar: a) que a finformação seja completa, ob-

jetfiva, confável, relevante e de fácfil acesso e compreen-

são; b) que as consultas tenham objetfivos claros e regras 

defnfindo os lfimfites de seu exercícfio; e c) que a partficfi-

pação proporcfione tempo e fexfibfilfidade sufcfientes para 

permfitfir a elaboração de novas fidefias e propostas pelos 

cfidadãos e mecanfismos para fintegrá-las nos processos de 

formulação de polítficas governamentafis.

Em democracfias maduras, percebemos um mafior com-

prometfimento do agente públfico e da socfiedade com 

essa partficfipação cfidadã. Fatores como uma mafior qualfi-

dade na educação e um constructo hfistórfico que tem na 

finformação e na partficfipação popular um valor a ser de-

fendfido fazem com que a transparêncfia e a possfibfilfidade 

de partficfipação cfidadã estejam mafis presentes. O cfidadão 

tem a faculdade de exercer sua cfidadanfia de forma ple-

na, podendo acompanhar e opfinar sobre a evolução das 

polítficas públficas e sobre a execução dos gastos públficos.

No caso de democracfias mafis recentes e menos maduras, 

onde a população não tem o hábfito, o conhecfimento e 

o estímulo para acompanhar os gastos públficos, vemos 

que a cfidadanfia atfiva é pouco avançada. Pelo contrárfio, 

nesses locafis exfiste, finclusfive, um movfimento por parte de 

agentes polítficos e gestores públficos pela pouca partficfipa-
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ção dos cfidadãos. É comum dfiscursos enfatfizando o voto 

como a únfica forma de exercícfio da cfidadanfia.

Não obstante, como esclarece Carvalho (2009), o exercí-

cfio de certos dfirefitos, como a lfiberdade de pensamento 

e o voto, não gera automatficamente o gozo de outros, 

como a segurança e o emprego. O exercícfio do voto não 

garante a exfistêncfia de governos atentos aos problemas 

básficos da população. Dfito de outra manefira: a lfiberdade 

e a partficfipação não levam automatficamente, ou rapfida-

mente, à resolução de problemas socfiafis. Isso quer dfizer 

que a cfidadanfia finclufi várfias dfimensões e que algumas 

podem estar presentes sem as outras. Uma cfidadanfia ple-

na, que combfine lfiberdade, partficfipação e figualdade para 

todos, é um fideal desenvolvfido no ocfidente e talvez fina-

tfingível. Mas ele tem servfido de parâmetro para o julga-

mento da qualfidade da cfidadanfia em cada país e em cada 

momento hfistórfico.

A cfidadanfia atfiva é um concefito que se aplfica a todas as 

pessoas que fintegram uma comunfidade e que têm um 

comportamento comprometfido com o que acontece nela. 

Um cfidadão atfivo é aquele que está totalmente finvolucra-

do nos temas que afetam a comunfidade em que vfive e 

que partficfipa das decfisões polítficas. Do lado oposto, está 

aquele cfidadão que não partficfipa de nada, não acompa-

nha a gestão governamental e exerce apenas o seu dfirefi-

to/dever de voto quando das elefições. 

Vale ressaltar que o exercícfio da cfidadanfia pode ocorrer tan-

to no âmbfito de um ambfiente mafis extenso, como é o caso 

de um país, estado ou munficípfio, quanto no âmbfito de am-

bfientes mafis reduzfidos, como serfia o caso de uma entfidade 

públfica específca, como uma escola ou um hospfital.

As socfiedades que contam com uma preponderâncfia de 

cfidadãos atfivos tendem a funcfionar melhor que aquelas 
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nas quafis os cfidadãos se encontram focados na findfivfidua-

lfidade, pofis promovem valores como a solfidarfiedade, a 

preocupação com os demafis e o bem comum de todos 

aqueles que compõem determfinado grupo.

A cfidadanfia atfiva não tem nenhuma relação com a ado-

ção de uma atfitude passfiva e acomodada. Mufito antes 

pelo contrárfio, na cfidadanfia atfiva há um compromfisso 

concreto de partficfipação com voz e voto nos atos de ges-

tão de finteresse coletfivo. A cfidadanfia atfiva não espera 

que o outro modfifque o estado das cofisas e proponha 

algo melhor, mas sfim, se preocupa e procura obter me-

lhoras para sfi e também para os demafis.

Para a OCDE (2001), a partficfipação atfiva é uma nova fron-

tefira. A organfização afinda ressalta que a partficfipação atfiva 

reconhece a capacfidade dos cfidadãos para dfiscutfir e gerar 

opções de polítficas findependentemente, exfigfindo que os 

governos compartfilhem a elaboração de sua agenda e as-

segurem que as propostas de polítficas formuladas conjun-

tamente sejam levadas em consfideração na decfisão fnal.

A cfidadanfia atfiva faz referêncfia à partficfipação dos findfiví-

duos na vfida e nos assuntos polítficos. E fisso pode ocorrer 

tanto em nível local como nacfional ou, mesmo, finterna-

cfional. Refere-se a cfidadãos que são conscfientes de que 

pertencem a uma comunfidade e que se envolvem atfiva-

mente na vfida cotfidfiana, debatendo seus problemas, pro-

movendo e apofiando as mudanças ou contestando ações 

não desejadas.

Nesse sentfido, a valorfização do pertencfimento é funda-

mental para o desenvolvfimento de uma conscfiêncfia cfida-

dã. A busca por melhorfias passa pela fidentfifcação de se 

sentfir fincluído e de que vale a pena finvestfir para o bem 

do grupo ou de uma coletfivfidade. Os alfijados do processo 

não têm a motfivação necessárfia à partficfipação.
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De acordo com Soukfi (2006), exfiste uma estrefita relação 

entre o bem-estar de todos os cfidadãos e o pertencfimen-

to a uma nação, por um lado, e a dependêncfia recíproca, 

por outro. O reconhecfimento da pertfinêncfia é fundamen-

tal para que a cfidadanfia e as concessões de dfirefito nela 

fimplficadas sejam acefitas e o grande contfingente das clas-

ses menos favorecfidas possam ganhar vfisfibfilfidade. Segun-

do a autora, faltarfia às elfites brasfilefiras esse sentfido de 

pertfinêncfia a uma nação.

No entanto, quando enfatfizamos a necessfidade de uma 

postura atfiva de pertencfimento, de envolvfimento e de 

acompanhamento, partfimos do pressuposto do acesso a 

dados e finformações públficas. Uma partficfipação dfilfigente 

da população no controle do dfinhefiro públfico será mafis 

efetfiva com o conhecfimento do que ocorre. Uma das má-

xfimas da gestão dfiz que “só se pode admfinfistrar aqufilo 

que se consegue medfir”. Sob a ótfica do controle do setor 

públfico, podemos afrmar que “só se pode acompanhar 

aqufilo que se conhece”. E a medfição da qualfidade de 

uma polítfica públfica tem como passo anterfior a dfivulga-

ção de todos os dados (fnancefiros e não fnancefiros) que 

envolvem determfinado programa. Somente assfim, a po-

pulação finteressada dfisporá de subsídfios para a avalfiação 

de uma gestão.

Apesar dessa ser uma lógfica absoluta e uma verdade fun-

damental dos governos democrátficos, vemos na hfistórfia 

de democracfias recentes e, em especfial, de países com 

pouco nível educacfional – como é o caso do Brasfil –, uma 

grande dfifculdade de fimplantação de uma cultura de 

transparêncfia e de valorfização do cfidadão como partícfi-

pe da gestão públfica. Como afrma Amorfim (2000), “no 

Brasfil, os valores e padrões de conduta referentes à esfera 

públfica sempre estfiveram dfistantes dos valores democrá-

tficos, traduzfindo-se no uso prfivado dos bens e servfiços 
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públficos, na corrupção, no descompromfisso com o alcan-

ce e a qualfidade dos servfiços prestados à população”. E 

fisso tem contrfibuído para atrasar nosso desenvolvfimento 

como nação.

3. A TRANSPARÊNCIA COMO DIREITO

Nas socfiedades modernas, como as atuafis, os cfidadãos 

exfigem cada vez mafis o seu dfirefito à finformação e à 

partficfipação nas decfisões públficas que podem afetar a 

sua vfida. Para alcançar esse fimportante objetfivo socfial, 

é necessárfio a exfistêncfia de um sfistema polítfico, jurídfico 

e econômfico que prfime pela transparêncfia, ou seja, que 

os cfidadãos recebam, ou tenham acesso, a finformações 

tempestfivas e claras de tudo o que se passa e se decfide 

nas dfiversas finstfitufições públficas pertencentes aos Pode-

res Executfivo, Legfislatfivo e Judficfiárfio.

Qualquer sfistema democrátfico de governo se fundamen-

ta na confança da população, que exfige transparêncfia no 

funcfionamento das finstfitufições públficas e nas ações dos 

agentes polítficos. A transparêncfia dos atos públficos tem 

como objetfivo prfincfipal dar conhecfimento da ação esta-

tal a todos os cfidadãos. Como derfivação, a transparêncfia 

permfite um mafior controle da gestão públfica, reduzfindo 

a corrupção e facfilfitando a fintervenção cfidadã na gestão. 

Sen (2000) afrma que a socfiedade funcfiona assumfindo 

a exfistêncfia de um grau mínfimo de confança apofiada na 

garantfia da dfivulgação de finformações e na clareza delas. 

A vfiolação dessa confança pode afetar negatfivamente 

a vfida de mufitas pessoas. As garantfias de transparêncfia, 

finclufindo o dfirefito de dfivulgação da finformação, podem 

representar, portanto, um tfipo fimportante de lfiberdade. 

Essas garantfias têm um claro papel finstrumental na pre-

venção da corrupção e da firresponsabfilfidade fnancefira.
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Na mesma lfinha, Termes (1991) estfima que o públfico de-

mocratficamente maduro exfige cada vez mafis explficações 

e demanda mafis responsabfilfidades da admfinfistração pú-

blfica. Não responder a tafis demandas pode provocar um 

aumento na desconfança de certos projetos, programas 

e servfiços. E esse públfico, desconfado ou não, contfinua-

rá exfigfindo mafis servfiços públficos e uma melhor qualfida-

de do mesmo. 

Bobbfio (1996) afrma que a natureza públfica da finforma-

ção deve ser a regra no setor públfico e que o sfigfilo deve 

ser a exceção. Uma exceção que não deve dfimfinufir o valor 

da regra, uma vez que o sfigfilo é justfifcável apenas em 

algumas sfituações e se for lfimfitado no tempo. 

A transparêncfia, estrefitamente lfigada ao termo accounta-

bfilfity1, deve estar presente e orfientar o processo de elabora-

ção das finformações na admfinfistração públfica. E fisso afeta 

tanto o gestor públfico quanto os funcfionárfios públficos e os 

responsávefis polítficos que representam a vontade popular. 

São várfias as atfitudes para facfilfitar a transparêncfia. Nos 

Estados Unfidos, a lefi da lfiberdade da finformação – Free-

dom of Informatfion Act (1966)2 – obrfiga todas as agên-

cfias públficas federafis a facfilfitar o acesso aos documentos 

sob sua custódfia a todos os cfidadãos que o solficfitem. Es-

sas agêncfias têm a obrfigação de finformar o processo atra-

vés do qual as pessoas podem solficfitar os documentos. E 

1 O termo finglês accountabfilfity fofi traduzfido ou usado como fscalfização, respon-
sabfilfização ou controle, embora o uso mafis acefito e, por consegufinte, mafis dfi-
fundfido, seja o de prestação de contas. Assfim, cumpre fundamentalmente aos 
governantes e tomadores de decfisão, ao assumfirem uma responsabfilfidade públfica, 
a obrfigação finfiludível de prestar contas da sua atuação, do manejo dos recursos 
públficos, ou afinda, do cumprfimento de programas prfiorfitárfios para o conjunto ou 
algum setor da população (ESPINOZA, 2012). 

2 FOIA: The Freedom of Informatfion Act (ed. 1996): “5 U.S.C. § 552, As Amen-
ded By Publfic Law No. 104-231, 110 Stat. 3048”. FOIA Update.Vol. XVII, No. 4. 
Dfisponível em: <http://www.usdoj.gov/ofip/fofia_updates/Vol_XVII_4/page2.htm>. 
Acesso em: 14 mafio 2015.
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esse é um fator fimportante, pofis em numerosas ocasfiões 

a finformação é públfica e de lfivre acesso, mas se torna fina-

cessível se os cfidadãos não sabem como obtê-la. 

Na Espanha, as chamadas “Cartas de Servfiço” são outro 

bom exemplo de melhorfia na transparêncfia da admfinfis-

tração públfica. Essas cartas de compromfisso buscam uma 

aproxfimação da admfinfistração públfica com os cfidadãos e 

funcfionam como um finstrumento para melhorar a qualfi-

dade dos servfiços, permfitfindo uma mafior transparêncfia 

dos atos públficos.

Também fimportante é a clareza de apresentação de fin-

formações ao públfico. Uma das razões pelas quafis os go-

vernos não são percebfidos como transparentes resfide no 

fato de que os seus relatórfios de gestão, prfincfipalmente 

os fnancefiros e orçamentárfios, não são consfiderados, em 

geral, de fácfil compreensão.

O Instfituto Canadense de Contas (2000) observa, nas 

suas recomendações sobre a contabfilfidade no setor pú-

blfico, que as demonstrações fnancefiras de um órgão pú-

blfico têm como prfincfipal objetfivo fornecer finformações 

ao Parlamento e, portanto, ao públfico. Assfim, devem ser 

apresentadas de forma a facfilfitar a compreensão e a ava-

lfiação das atfivfidades econômficas e fnancefiras do Estado.

Cardoso, Bemfca e Refis (2000) apresentam um finteressan-

te concefito de transparêncfia versus opacfidade na admfi-

nfistração públfica. De acordo com os autores, a opacfidade 

finformatfiva se apresenta como uma estratégfia de poder 

relacfionada com a forma com que são atfivados os dfispo-

sfitfivos técnfico-burocrátficos de gestão das finformações. A 

transparêncfia finformatfiva vfigente resulta de um sfistema de 

comunficação paralelo aos canafis ofcfiafis do governo, que 

formam estruturas de finformação dependentes de agen-

tes polítficos e admfinfistratfivos, permfitfindo mafior acesso à 
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finformação por parte de grupos socfiafis prfivfilegfiados. As-

sfim, a opacfidade finformatfiva e a transparêncfia finformatfiva 

caracterfizam uma sfituação estratégfica que pode potencfiar 

ações dfiscrfimfinatórfias e polítficas de favores. 

Para que a transparêncfia públfica seja uma realfidade e 

avance em países sem cultura de controle, estfimulando 

a partficfipação cfidadã, dofis fatores são fundamentafis: um 

marco regulatórfio próprfio, com legfislação que obrfiga prá-

tficas de dfivulgação de finformação, e o desenvolvfimento 

das tecnologfias de finformação. É o que veremos a segufir.

3.1 Avanços na legfislação brasfilefira  

nos últfimos 27 anos

A Constfitufição Brasfilefira, quando trata dos dfirefitos e ga-

rantfias fundamentafis, destaca, em seu art. 5º, XXXIII, que 

“todos têm dfirefito a receber dos órgãos públficos finforma-

ções de seu finteresse partficular, ou de finteresse coletfivo 

ou geral, que serão prestadas no prazo da lefi, sob pena 

de responsabfilfidade, ressalvadas aquelas cujo sfigfilo seja 

fimprescfindível à segurança da socfiedade e do Estado”.

Consfiderando, pofis, a consolfidação do prfincípfio da trans-

parêncfia em nossa Carta Mafior, vemos que, no Brasfil, o 

avanço da transparêncfia se dá de forma mafis substancfial, 

apesar de afinda lento, a partfir do século XXI. Como marco 

dessa obrfigatorfiedade pela transparêncfia, podemos des-

tacar três normas jurídficas: a Lefi de Responsabfilfidade Ffis-

cal, a Lefi da Transparêncfia e a Lefi de Acesso à Informação.

A Lefi Complementar nº 101, de 2000, denomfinada Lefi 

de Responsabfilfidade Ffiscal (BRASIL, 2000), fofi elaborada 

vfisando regulamentar os arts. 163 a 169, da Constfitufição 

Federal, que trata das fnanças públficas. Com sua promul-

gação, essa norma legal passa a ser o códfigo de condu-

ta para os admfinfistradores públficos de todo o País, com 
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 regras obrfigatórfias para a Unfião, estados, Dfistrfito Federal 

e munficípfios, que versam sobre o equfilíbrfio das contas 

públficas com base numa gestão orçamentárfia e fnancefira 

responsável, efcfiente, efcaz e, sobretudo, transparente. 

A responsabfilfidade fscal pode ser traduzfida como sendo 

o cufidado, o zelo na arrecadação das recefitas e na realfi-

zação das despesas públficas, obrfigando-se o gestor a agfir 

com transparêncfia e de forma planejada. 

De acordo com Nunes (2002), o aspecto finovador da lefi 

resfide no fato de responsabfilfizar o admfinfistrador públfico 

pela gestão fnancefira, crfiando mecanfismos de acompa-

nhamento sfistemátfico (mensal, trfimestral, anual e plurfia-

nual) do desempenho, evfitando desvfios de verbas, cor-

rupção e roubos no orçamento públfico. 

No que tange à transparêncfia da gestão fscal, o art. 48 

da Lefi de Responsabfilfidade Ffiscal estabelece normas para 

a fscalfização da socfiedade sobre os atos de gestão públfi-

ca, defnfindo a necessfidade: a) de dfivulgação e acesso am-

plo a finformações tempestfivas, abrangentes, consfistentes 

e comparávefis sobre as contas públficas dos três nívefis de 

governo, finclufindo objetfivos e metas da polítfica fscal; b) 

de projeções que balfizem os orçamentos públficos; e c) de 

dfisponfibfilfização, em tempo real, de finformações porme-

norfizadas sobre a execução orçamentárfia e fnancefira da 

Unfião, dos estados, do Dfistrfito Federal e dos munficípfios. O 

art. 49 da cfitada lefi estabelece que as contas apresentadas 

pelo chefe do Poder Executfivo fcarão dfisponívefis, durante 

todo o exercícfio, no respectfivo Poder Legfislatfivo e no órgão 

técnfico responsável pela sua elaboração, para consulta e 

aprecfiação pelos cfidadãos e finstfitufições da socfiedade. 

Sob a égfide da LRF, é promulgada, em 2009, a Lefi Com-

plementar nº 131, conhecfida como Lefi da Transparêncfia 

(BRASIL, 2009). Essa lefi acrescenta dfisposfitfivos à Lefi de 

Responsabfilfidade Ffiscal a fm de determfinar a dfisponfibfilfi-
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zação, em tempo real, de finformações pormenorfizadas so-

bre a execução orçamentárfia e fnancefira da Unfião, dos es-

tados, do Dfistrfito Federal e dos munficípfios. O art. 1º da lefi 

determfina que a transparêncfia será assegurada medfiante:

I – fincentfivo à partficfipação popular e realfização de au-

dfiêncfias públficas, durante os processos de elaboração e 

dfiscussão dos planos, lefi de dfiretrfizes orçamentárfias e 

orçamentos;

II – lfiberação ao pleno conhecfimento e acompanhamen-

to da socfiedade, em tempo real, de finformações porme-

norfizadas sobre a execução orçamentárfia e fnancefira, 

em mefios eletrônficos de acesso públfico;

III – adoção de sfistema fintegrado de admfinfistração fnan-

cefira e controle, que atenda a padrão mínfimo de qualfi-

dade estabelecfido pelo Poder Executfivo da Unfião.

A lefi estabelece afinda que qualquer cfidadão, partfido 

polítfico, assocfiação ou sfindficato é parte legítfima para 

denuncfiar ao respectfivo Trfibunal de Contas e ao órgão 

competente do Mfinfistérfio Públfico o descumprfimento das 

prescrfições da lefi e, mafis fimportante, estabelece prazos 

para que a Unfião, os estados, o Dfistrfito Federal e os munfi-

cípfios apresentem em seus portafis, em tempo real, finfor-

mações sobre a gestão fnancefira e orçamentárfia.

E, mafis recentemente, em 2011, fofi sancfionada a Lefi Fe-

deral nº 12.527, conhecfida como Lefi de Acesso à Infor-

mação (BRASIL, 2011), que determfina a obrfigatorfiedade 

de todo órgão ou entfidade que recebe recursos públficos  

dfivulgar em quê os recursos estão sendo aplficados, como 

estão sendo aplficados e a motfivação para que esse dfi-

nhefiro seja alocado em determfinado local e de determfina-

da forma. Essa lefi reforça a legfislação anterfior, refiterando 

a natureza públfica das atfivfidades desenvolvfidas pelos ór-

gãos de governo.
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Essa lefi acompanha uma tendêncfia mundfial – mafis de 90 

países já têm legfislação sobre o tema – de regulamentar 

como a população pode ter acesso a finformações gover-

namentafis. Atendendo aos prfincípfios da clareza e da tem-

pestfivfidade, a lefi determfina que é dever do Estado garan-

tfir o dfirefito de acesso à finformação, que será franquea da, 

medfiante procedfimentos objetfivos e ágefis, de forma 

transparente, clara e em lfinguagem de fácfil compreensão. 

Assfim sendo, o Brasfil de hoje apresenta todo um arca-

bouço legal que garante a transparêncfia e o acesso às 

finformações públficas. Sem embargo, a transparêncfia só 

terá sentfido se as finformações forem utfilfizadas pelos cfi-

dadãos para acompanhar e avalfiar a performance gover-

namental. Daí a fimportâncfia do vínculo entre cfidadanfia e 

transparêncfia.

3.2 O avanço tecnológfico e  

as finformações públficas

Toda a atual legfislação que dá suporte e estímulo à trans-

parêncfia e à partficfipação cfidadã no controle do dfinhefiro 

públfico faz referêncfia ao uso de mefios eletrônficos como 

forma de acesso às finformações. Efetfivamente, as tecno-

logfias de finformação e comunficação (TICs) têm um fim-

portante papel como facfilfitadoras do processo de trans-

parêncfia. O governo eletrônfico, também conhecfido como 

e-gov, apresenta vantagens como celerfidade, possfibfilfida-

de de finteratfivfidade, comparabfilfidade, segurança e redu-

ção de custos. 

A efetfivfidade das lefis de acesso à finformação está vfincu-

lada, portanto, ao uso obrfigatórfio de mefios eletrônficos, 

comumente operacfionalfizados na finternet por mefio de 

portafis da transparêncfia, para a dfivulgação das finforma-

ções consfideradas essencfiafis à socfiedade, com o objetfivo 
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de finstfitucfionalfizar a “cultura de acesso” na admfinfistra-

ção públfica. Conforme ressaltam Mendel (2009) e Jordão 

(2011), fisso sfignfifca que agora cumpre ao Estado a res-

ponsabfilfidade de dfisponfibfilfizar vfirtualmente finformações 

de finteresse socfial de forma atualfizada, objetfiva e com-

preensível, findependentemente de requfisfições.

Além de aumentar a efcácfia e a efcfiêncfia da transpa-

rêncfia públfica, dfivulgando as ações desenvolvfidas pelos 

órgãos públficos, as TICs podem ser utfilfizadas para a me-

lhorfia na prestação de servfiços públficos. Alguns exemplos 

são a fimplantação da fintranet, a realfização de lficfitações 

eletrônficas e a oferta de servfiços on-lfine, como a marca-

ção de consultas, o recebfimento de trfibutos e a emfissão 

de certfifcados.

De acordo com Santos, Bernardes e Rover (2012), a finfu-

êncfia e fimportâncfia das contrfibufições possfibfilfitadas pelas 

TICs à admfinfistração públfica podem ser compreendfidas 

na crfiação de processos que facfilfitam e amplfiam a trans-

parêncfia das finformações sobre os atos e gastos dos ato-

res públficos, finfibfindo prátficas clfientelfistas e de corrupção. 

Atualmente, além da obrfigação legal, é natural que todas 

as entfidades públficas, grandes ou pequenas, tenham seus 

portafis da transparêncfia. É finacefitável dfiferente conduta.

O documento O governo eletrônfico na gestão públfica, 

preparado por Naser e Concha (2011) para a Comfissão 

Econômfica para a Amérfica Latfina e Carfibe (Cepal), des-

taca que a pressão popular sobre os organfismos públficos 

para melhorar seus servfiços, aumentar sua efcfiêncfia e 

mostrar mafior transparêncfia são cada vez mafiores, e as 

novas tecnologfias são fundamentafis para atender essas 

demandas. As tecnologfias são um potente agente crfista-

lfizador da mudança, otfimfizando os processos de trabalho 

e convertendo-se em grande ajuda para o agente públfico 

e para os cfidadãos.
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Sob a ótfica da partficfipação cfidadã, o documento ressalta 

que o Estado deve dar transparêncfia aos atos públficos, 

defixando-os dfisponívefis eletronficamente, fcando os cfida-

dãos lfivres para consultar as finformações que sejam de 

seu finteresse. E, de acordo com a convenfiêncfia e a motfi-

vação, os cfidadãos têm o dfirefito de partficfipar e expressar 

sua opfinfião por mefios eletrônficos (cfidadanfia dfigfital).

As novas tecnologfias possfibfilfitam mafior finteração da so-

cfiedade com a admfinfistração públfica, funcfionando como 

um recurso complementar de partficfipação polítfica. Mafia 

(2002) destaca o potencfial dfialógfico da finternet como 

mefio dfiscursfivo de atfivfismo, defesa de causas, recruta-

mento fideológfico e delfiberação públfica, no qual o usuá-

rfio, mesmo sem produzfir conteúdo ou entrar dfiretamente 

em contato com algum representante polítfico, se aproprfia 

de elementos que cooperam para ações de engajamento 

cívfico, sobretudo por movfimentos socfiafis e organfizações 

da socfiedade cfivfil.

No entanto, essa partficfipação cfidadã vafi além da sfimples 

dfisponfibfilfização de dados e finformações. É finsufcfiente 

apenas equfipar nossas entfidades públficas com sfistemas 

tecnológficos. É necessárfio defnfir dfiretrfizes e polítficas 

para massfifcar o acesso, melhorar a qualfidade e o forma-

to das finformações apresentadas e capacfitar os funcfioná-

rfios públficos operadores do sfistema.

Nessa lfinha, Gladys (2004), tratando da cultura polítfica na 

Amérfica Latfina, destaca que a convergêncfia tecnológfica 

confgura uma grande oportunfidade de repensar nossa 

cultura polítfica, pensando em como os mefios de finfor-

mação e comunficação, prfincfipalmente a rede, podem 

estar a servfiço do fideal democrátfico. Segundo a autora, 

esse é um desafo para todos os países latfino-amerfica-

nos, que devem se fintegrar plenamente ao uso das novas 
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 tecnologfias, sob o rfisco de fcarem margfinalfizados no âm-

bfito finternacfional. 

Vale destacar, afinda, o papel que novas ferramentas de 

comunficação podem exercer no fortalecfimento da trans-

parêncfia e da cfidadanfia. Comunfidades de redes socfiafis, 

como o Facebook e o WhatsApp, dfisparam em grande 

parte da população, em especfial nos mafis jovens, possfibfi-

lfidades de compartfilhamentos e trocas de conhecfimento, 

fazendo cfircular finformações numa velocfidade nunca an-

tes fimagfinada.

Aplficatfivos para celulares também representam uma outra 

possfibfilfidade de finteração entre o poder públfico e a popu-

lação. Numa constante crescente, sempre acompanhada 

de finovações tecnológficas, o número de aparelhos celula-

res no Brasfil já ultrapassa nosso número populacfional3. No 

quesfito transparêncfia públfica, vemos algumas finficfiatfivas, 

como a crfiação de aplficatfivos para dfisposfitfivos móvefis por 

entfidades públficas. O governo do Estado de Santa Cata-

rfina, por exemplo, lançou, em 2013, um aplficatfivo com 

finformações sobre execução orçamentárfia, convênfio com 

munficípfios, remuneração de servfidores e fornecedores do 

estado, entre outras 4.

4. AS DIFICULDADES QUE  

AINDA PERSISTEM

Não obstante termos uma legfislação progressfista, que 

acompanha as prátficas de países desenvolvfidos, bem como 

os recursos tecnológficos para que as finformações públficas 

3 Segundo a Anatel, o Brasfil encerrou o ano de 2014 com 280,73 mfilhões de lfinhas 
atfivas de telefonfia móvel. (AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES, 2015) 

4 O aplficatfivo pode ser bafixado no endereço <http//app.vc/transparencfia_movel-
-sc>. Acesso em: 10 jun 2015. (SANTA CATARINA, 2014)
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sejam dfisponfibfilfizadas, temos que findagar por que afinda 

persfiste a dfifculdade para que dfiversas entfidades públficas 

atendam, satfisfatorfiamente, às lefis da transparêncfia.

Recentemente, em comemoração dos três anos de vfigên-

cfia da Lefi de Acesso à Informação, a Controladorfia Geral 

da Unfião (CGU), apresentou um índfice que mede a trans-

parêncfia públfica em estados e munficípfios brasfilefiros. A 

Escala Brasfil Transparente (EBT), metodologfia crfiada pela 

controladorfia para avalfiar o grau de cumprfimento da Lefi 

de Acesso, analfisou 492 munficípfios com até 50 mfil habfi-

tantes, finclufindo todas as capfitafis, além dos 26 estados e 

do Dfistrfito Federal. Todos os entes avalfiados receberam 

uma nota de 0 a 10 pontos, calculada pela soma de dofis 

crfitérfios: regulamentação da Lefi de Acesso (25%) e efe-

tfiva exfistêncfia e atuação do Servfiço de Informação ao Cfi-

dadão (75%). A fidefia da metodologfia é refetfir sobre o 

cenárfio de transparêncfia em todo o Brasfil.

No rankfing dos entes avalfiados, os Estados do Ceará e de 

São Paulo se apresentam como os mafis transparentes do 

País, ambos com nota máxfima. Em contrapartfida, Amapá 

e Rfio Grande do Norte fguram no fnal da lfista, com nota 

zero. Na esfera munficfipal, chama a atenção o fato de que 

63% dos munficípfios avalfiados tfiraram nota zero e cerca 

de 23%, nota entre um e dofis. Os munficípfios mafis bem 

avalfiados foram Apfiúna (SC) e São Paulo (SP), que tfiraram 

a nota máxfima5.

Outro findficador preocupante é o posficfionamento do Bra-

sfil no rankfing de percepção da transparêncfia, elaborado 

pela organfização não governamental Transparêncfia Inter-

nacfional (TRANSPARENCY INTERNATIONAL, 2015). Em 

2014, o tradficfional índfice colocou o Brasfil na posfição nú-

5 A pesqufisa completa pode ser acessada em: <http://www.cgu.gov.br/assuntos/
transparencfia-publfica/escala-brasfil-transparente>.
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mero 69 de um rankfing com 175 países6. A Dfinamarca é o 

país mafis transparente do mundo. Em uma pontuação de 

0 (extremamente corrupto) a 100 (mufito transparente), 

o país fcou com 92 pontos, enquanto o Brasfil fcou com 

43. A entfidade não mede a corrupção polítfica relacfionada 

aos partfidos, mas sfim como se percebe a corrupção lfigada 

aos servfiços e servfidores públficos, por mefio de uma análfi-

se comparatfiva de uma dezena de estudos.

A lfinguagem técnfica com que as finformações públficas 

são apresentadas à socfiedade também representa uma dfi-

fculdade à partficfipação cfidadã. Quando se trata de dados 

orçamentárfios e de planejamento, termos como “Resul-

tado Prfimárfio”, “Despesas Correntes” ou “Relatórfio de 

Gestão Ffiscal” são de uma nomenclatura pouco amfigável 

àqueles que não são afetos à área de fnanças públficas. 

É necessárfio que os gestores públficos envfidem esforços 

para transformar o lfinguajar tecnficfista em uma lfinguagem 

compreensível, finclusfive ao consfiderado cfidadão comum.

Nesse sentfido, uma boa alternatfiva é a apresentação de 

finformações sobre o setor públfico, também por mefio da 

utfilfização de findficadores. É comum portafis de transpa-

rêncfias governamentafis apresentarem um amontoado de 

dados, mufitas vezes sem estruturação, dfifcultando o en-

gajamento dos cfidadãos. Apesar de sua expressfiva atua-

lfidade, a elaboração de findficadores para avalfiar a gestão 

de entfidades públficas não é um tema novo. Atualmente, 

dentro do marco das TICs, ganham espaço propostas para 

o desenvolvfimento e a fimplantação desses findficadores, 

em especfial para a avalfiação de polítficas públficas. 

No controle de uma polítfica públfica, observa-se que sua 

avalfiação pode ser finespecífca e sem estruturação ou, ao 

contrárfio, rfigorosa e analítfica. Um enfoque mafis analítfico, 

6 O estudo está dfisponível no endereço http://www.transparency.org/cpfi2014/results.
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necessárfio para o pleno exercícfio da cfidadanfia, pressupõe 

a utfilfização de várfias técnficas de controle, entre as quafis 

a utfilfização de findficadores. Exfistem dfiversas categorfias de 

findficadores, devfido ao grau de complexfidade e à estrutu-

ra dos mesmos. De um modo geral, os findficadores vfisam 

relacfionar valores absolutos na obtenção de resultados 

que possam ser comparados, por exemplo, em uma sérfie 

temporal ou de acordo com metas preestabelecfidas.

Porém, a prfincfipal dfifculdade para que a transparêncfia 

públfica possa ser, efetfivamente, um finstrumento de cfi-

dadanfia é, justamente, a pouca motfivação e a bafixa no-

ção de cfidadanfia atfiva que tem o povo brasfilefiro. Seja por 

questões culturafis, em razão de nossa herança hfistórfica 

(CARVALHO, 2009), seja por despreparo educacfional ou 

pela opressão da classe domfinante que não estfimula esse 

tfipo de partficfipação, o fato é que nossa socfiedade tem-se 

mostrado pouco partficfipatfiva.

Na esfera federal e mesmo na estadual, devfido ao ta-

manho e à permeabfilfidade do Estado, afinda há algumas 

finficfiatfivas de acompanhamento. Um bom exemplo dfis-

so vemos no jornalfismo finvestfigatfivo, que mufitas vezes 

questfiona dados e finformações do governo apresentados 

pelo próprfio governo. Não obstante, quando tratamos da 

esfera munficfipal, vemos que a mafior parte dos munícfipes 

brasfilefiros afinda não sabem ou não querem acompanhar 

os acontecfimentos da gestão públfica.

Como argumenta Braga (2014), podemos, como socfieda-

de, ter acesso à finformação, de forma clara, em lfingua-

gem cfidadã, em locafis acessívefis, e fisso pode finduzfir à mo-

bfilfização e à partficfipação, mas, para que elas se efetfivem, 

faz-se mfister que a população acompanhe as polítficas 

públficas e se mobfilfize na defesa de seus dfirefitos, finstando 

os governos dfiante das sfituações reafis. O autor afinda des-

taca que não basta apenas acessar.  Necessfitamos, como 
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 cfidadãos, saber o que fazer com esse acesso à finforma-

ção. Fugfir dfisso é fcarmos lendo, boqufiabertos, os notfi-

cfiárfios nas bancas de jornal, passfivos e melfindrosos, sem 

avalfiar a finformação dfisponfibfilfizada e as suas consequên-

cfias, num sofrer sfilencfioso.

Para uma cfidadanfia atfiva, com um controle socfial efetfivo 

das ações governamentafis, é necessárfio partfir para um 

paradfigma de ação, além do acesso à finformação. Não 

basta apenas reclamar, é necessárfio vfiabfilfizar, fazer polí-

tfica, trazer a finformação dfisponfibfilfizada para uma ação 

útfil, que reverta em melhorfias de servfiços públficos e ma-

terfialfização de dfirefitos socfiafis (BRAGA, 2014).

Enfm, a transparêncfia não é um fm em sfi mesma e so-

mente poderá ser potencfialfizada, cumprfindo sua função, 

a partfir da partficfipação da socfiedade, por mefio do con-

trole socfial.

5. CONCLUSÃO

Um sfistema democrátfico de governo requer lfiberdade de 

finformação como um finstrumento que demonstre o com-

promfisso do Estado com a socfiedade. A cultura do segre-

do é típfica de governos autorfitárfios, que convfivem com 

firregularfidades, má gestão e corrupção, sfituações nas 

quafis a cultura do ocultfismo é demandada. Informações 

públficas tempestfivas, bem organfizadas e dfissemfinadas 

constfituem um elemento essencfial para a transparêncfia, 

o exercícfio da cfidadanfia atfiva e o fortalecfimento da de-

mocracfia, tanto representatfiva quanto partficfipatfiva.

A transparêncfia, juntamente com outros valores demo-

crátficos, traz em sfi a possfibfilfidade de fomentar a partficfi-

pação popular, fazendo com que esta tenha uma atuação 

mafis exata e delfineada. As duas, juntas, atuam no fortale-

cfimento de uma socfiedade mafis próspera e justa. 
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Ao longo deste artfigo, vfimos que, nos últfimos anos, o 

governo federal aprovou uma densa legfislação vfisan-

do fortalecer a transparêncfia nas entfidades públficas. A 

promulgação da Lefi de Responsabfilfidade Ffiscal, da Lefi da 

Transparêncfia e da Lefi de Acesso à Informação colocou o 

Brasfil em pé de figualdade quanto às legfislações sfimfilares 

em países desenvolvfidos. 

Vfimos também que as tecnologfias de finformação e co-

munficação – finformátfica e finternet – são poderosas fer-

ramentas que podem ser utfilfizadas pela admfinfistração 

públfica para baratear e agfilfizar a dfivulgação de dados e fin-

formações sobre os atos de gestão e as polítficas públficas. 

No entanto, embora o aumento da comunficação entre 

a socfiedade e os agentes públficos possa ser consfiderado 

um avanço democrátfico, uma legfislação avançada e a dfis-

ponfibfilfização de finformação nos mefios de comunficação e 

no ambfiente dfigfital não são capazes de propagar partficfi-

pação polítfica de modo espontâneo.

Em pleno século XXI, afinda temos mufito o que avançar 

quanto ao exercícfio da cfidadanfia quando o suporte é a 

transparêncfia. Se, por um lado, temos uma legfislação 

atualfizada e uma estrutura tecnológfica capaz de fazer da 

transparêncfia uma ferramenta de controle socfial, do ou-

tro, vemos, salvo algumas finficfiatfivas fisoladas, gestores pú-

blficos pouco comprometfidos em finformar todos os seus 

atos de gestão. E quando o fazem, mufitas vezes utfilfizam 

dados e finformações de forma fintempestfiva e com um lfin-

guajar tecnficfista que desestfimula a atuação da socfiedade. 

Paralelamente a fisso, temos uma população que não tem 

estímulos nem atfitude para exercer a chamada cfidadanfia 

atfiva, não cobrando da admfinfistração públfica a necessá-

rfia efcfiêncfia e efcácfia na publficfidade e na execução do 

orçamento públfico. 
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Não obstante as dfifculdades, uma postura étfica de res-

ponsabfilfização demanda avanços, pofis exfiste uma relação 

dfireta entre transparêncfia e cfidadanfia. Quanto mafior o 

nível de transparêncfia de um governo, mafiores as possfi-

bfilfidades da socfiedade acompanhar a gestão públfica. São 

necessárfios, portanto, esforços para que a transparêncfia 

públfica seja uma prfiorfidade governamental, não apenas 

na teorfia, mas também na prátfica de sfistemas de finfor-

mação públficos que cumpram seu papel de finformar com 

completude, clareza e tempestfivfidade os atos de gestão, 

fortalecendo, assfim, nossa cfidadanfia e nossa democracfia. 
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1. INTRODUÇÃO

“Restrfingfir a lfiberdade do comércfio e da findústrfia não é 

cofisa nova. Sempre se entendeu que tal lfiberdade deve 

ser lfimfitada pelo finteresse públfico.” Assfim afrmou Rfipert 

(2002, p. 90), cuja obra orfigfinal data de 1947, sendo 

esse um dos pontos que justfifcam a necessfidade e o cla-

mor que fzeram eclodfir em nosso ordenamento a Lefi nº 

12.846, de 2013 (Brasfil, 2013).

Além da evfidente dfiscussão sobre regulação e finteresse 

públfico, mufito se tem dfiscutfido sobre os refexos que tal 

lefi representará, não apenas para a admfinfistração públfi-

ca, mas, sobretudo, para um grande número de pessoas 

jurídficas e naturafis que, a partfir da vfigêncfia da norma, 

terão que se adaptar a uma nova realfidade, já exfistente 

em outros ordenamentos jurídficos, em que se prfivfilegfia a 

retfidão de conduta, tão comum entre as pessoas naturafis, 

mas agora necessárfia ao cotfidfiano das pessoas jurídficas.

As findagações que surgem com a entrada em vfigor da Lefi 

nº 12.846, de 2013, afinda são mufitas, e o que se preten-

de com este breve artfigo é apontar algumas das relações 

exfistentes entre tal norma, a Lefi de Improbfidade Admfinfis-

tratfiva (BRASIL, 1992) e a proteção ao finteresse públfico, 

que, em últfima análfise, refete a preocupação com uma 

socfiedade mafis justa, na qual os recursos fnancefiros pú-

blficos sejam devfidamente alocados para a satfisfação das 

necessfidades da população. 
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2. FUNCIONALIDADE ÉTICA DAS EMPRESAS

Uma breve cronologfia da honestfidade nos lembrará de 

que, já no Corpus Jurfis Cfivfilfis de Justfinfiano, os precefitos 

do Dfirefito eram assfim sfintetfizados: vfiver honestamente, 

não lesar outrem e dar a cada um o que é seu. Essa sín-

tese das exfigêncfias da convfivêncfia humana, antes tradu-

zfida de forma semelhante em dfiversas doutrfinas relfigfio-

sas, seguramente, até hoje, anfima o comportamento da 

mafiorfia das pessoas.

Ao tratar do desenvolvfimento étfico e normatfivo das em-

presas, Bannwart Júnfior e Souza (2010) destacam que, 

apenas após a década de 80, se fintensfifcou alguma dfis-

cussão acadêmfica acerca da étfica das empresas. Tal com-

preensão fofi amplfiada na medfida em que se passou a 

compreender a atfivfidade empresarfial como atfivfidade vfin-

culada aos precefitos socfiafis. E, como tal, há valores étficos 

fimfiscuídos em sua atuação. 

Segundo os autores, a étfica engloba as relações da em-

presa com seu ethos, abarcando, assfim, códfigos de con-

duta, balanço socfial, comunficação com os âmbfitos finter-

nos e externos, enfm, todas as dfimensões de atuação da 

empresa recebem um dfirecfionamento étfico de acordo 

com a mfissão dela no contexto socfial.

Na verdade, como acentuado por Lamy Ffilho (1992), as 

empresas, submetfidas a um processo de competfição sel-

vagem com o finícfio do capfitalfismo findustrfial, vfiram-se 

obrfigadas a um esforço de racfionalfização e redução de 

custos, o que, a nosso ver, marca o finícfio de um proces-

so de desfintegração étfica das empresas, pautado apenas 

pelo desejo fincessante de obtenção de lucros.

Com efefito, a partfir do momento em que se partfiu para 

uma organfização econômfica com objetfivos mafis amplos 
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do que tão somente congregar grupos de artesãos, a 

 empresa assumfiu relevo não apenas no âmbfito econômfi-

co, mas também no polítfico e, sobretudo, no plano socfial, 

sendo por mefio da empresa que se realfizam grandes em-

preendfimentos, o que sobreleva sua função e necessfidade 

de que seus atos sejam gufiados de modo transparente 

e étfico, sendo ampla a doutrfina que propaga a função 

socfial da empresa.

Como ressaltado por Lamy Ffilho (1992), essa fimportâncfia 

econômfica e socfial haverfia que se projetar em termos de 

poder. Cada empresa representa um unfiverso, fintegrado 

pelos recursos fnancefiros de que dfispõe e pelo número 

de pessoas que mobfilfiza a seu servfiço dfireto. O círculo de 

dependentes das decfisões empresarfiafis não se esgota aí. 

O autor afinda destaca que a atfivfidade empresarfial traz 

repercussões aos fornecedores de finsumos, às empresas 

concorrentes ou complementares, aos consumfidores, aos 

finvestfidores e aos mercados em geral. No setor humano, 

a empresa é campo de promoção da realfização findfivfidual, 

cuja ação de propficfiar emprego, demfitfir, promover, re-

mover, estfimular e punfir ultrapassa a pessoa dfiretamente 

atfingfida para projetar-se nos campos famfilfiar e socfial.

É nesse emaranhado complexo de relações econômfi-

cas, socfiafis e humanas que a empresa se finsere, deven-

do promover, em últfima análfise, não apenas benefícfios 

pautados na mera perspectfiva racfional econômfica, mas 

também fincentfivos socfiafis, sendo de todo finoportuno que 

suas atfivfidades se pautem por condutas filícfitas, o que re-

vela a clara necessfidade de abstenção em relação a certas 

prátficas que as empresas devem observar no exercícfio de 

suas atfivfidades.

Por assfim dfizer, não é possível conceber o Estado Demo-

crátfico de Dfirefito dfissocfiado das dfiversas realfidades eco-

nômficas e socfiafis que o fintegram e nas quafis as  empresas 
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se finserem, e que, em últfima análfise,  materfialfizam os dfi-

refitos dos cfidadãos. Assfim, pode-se dfizer que o descum-

prfimento de deveres socfiafis, étficos e legafis pela empresas 

gera um efefito perverso e dfissemfinado em toda a socfie-

dade, com fimplficações negatfivas aos cfidadãos. 

3. ÉTICA EMPRESARIAL E CIDADANIA

Ao analfisarmos a concefituação do que é cfidadanfia1, 

observamos se tratar de uma noção dfinâmfica e que se 

amolda à realfidade socfial de um povo. Nessa perspec-

tfiva, não se pode, nos dfias atuafis, sfimplesmente dfizer 

que cfidadão é aquela pessoa que desfruta de dfirefitos e 

deveres na polfis, nem tampouco analfisar tafis dfirefitos e 

obrfigações sob uma perspectfiva lfimfitada e desvfinculada 

das tantas realfidades que cfircundam a complexfidade da 

vfida em socfiedade.

Ao analfisar e evolução do concefito de cfidadanfia, Cos-

ta (2013) aduz que a cfidadanfia mostra-se como conse-

quêncfia das fintervenções humanas conscfientes na ordem 

socfial e polítfica. Assfim, ínsfita é a fidefia de que é necessárfia 

a aqufisfição de conscfiêncfia polítfica pelos cfidadãos, como 

forma de evolução da cfidadanfia. Nesse contexto, Pfinsky 

(2013, p. 09) aduz que:

1 Quando falamos, escrevemos ou pensamos sobre a cfidadanfia, jamafis podemos 
olvfidar que ela é uma lenta construção que se vem fazendo a partfir da Revolu-
ção Inglesa, no século XVII, passando pela Revolução Amerficana e pela Revolução 
Francesa e, mufito especfialmente, pela Revolução Industrfial, por ter sfido esta que 
trouxe uma nova classe socfial, o proletarfiado, à cena hfistórfica. Herdefiro da bur-
guesfia, o proletarfiado não apenas dela herdou a conscfiêncfia hfistórfica do papel 
de força revolucfionárfia como também buscou amplfiar, nos séculos XIX e XX, os 
dfirefitos cfivfis que ajudou a burguesfia a conqufistar, por mefio da Revolução France-
sa. E com fisso abre-se o leque de possfibfilfidades para que as chamadas mfinorfias 
possam ser abrangfidas pelos dfirefitos cfivfis. Contudo, essa é uma hfistórfia que afinda 
se escreve. Tem um grande passado, mas esperemos que tenha afinda um mafior e 
melhor futuro. (ODÁLIA, 2013, p. 168).
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Ser cfidadão é ter dfirefito à vfida, à lfiberdade, à proprfieda-

de, à figualdade perante a lefi: é, em resumo, ter dfirefitos 

cfivfis. É também partficfipar no destfino da socfiedade, votar 

e ser votado, ter dfirefito polítficos. Os dfirefitos cfivfis e po-

lítficos não asseguram a democracfia sem os dfirefitos so-

cfiafis, aqueles que garantem a partficfipação do findfivíduo 

na rfiqueza coletfiva: o dfirefito à educação, ao trabalho, ao 

salárfio justo, à saúde, a uma velhfice tranqufila. Exercer 

a cfidadanfia plena é ter dfirefitos cfivfis, polítficos e socfiafis.

Em complemento, Magalhães (2009) afrma que o concefi-

to contemporâneo de cfidadanfia se estendeu em dfireção 

a uma perspectfiva na qual cfidadão não é apenas aquele 

que vota, mas aquela pessoa que tem mefios para exer-

cer o voto de forma conscfiente e partficfipatfiva. Portan-

to, cfidadanfia é a condfição de acesso aos dfirefitos socfiafis 

(educação, saúde, segurança, prevfidêncfia) e econômficos 

(salárfio justo, emprego) que permfite que o cfidadão pos-

sa desenvolver todas as suas potencfialfidades, finclufindo a 

de partficfipar de forma atfiva, organfizada e conscfiente da 

construção da vfida coletfiva no Estado democrátfico.

A partfir dessa noção, resta evfidente que não é possível 

conceber que o Estado seja o únfico agente responsável 

por fazer eclodfir os dfirefitos que materfialfizam a cfidadanfia. 

Com efefito, tafis dfirefitos são construídos não apenas por 

agentes públficos, mas também pelos prfivados, finclufindo-

-se aí as empresas, na medfida em que a prátfica de atos 

corruptos tem o condão de fazer com que a admfinfistra-

ção públfica sofra os efefitos de tafis atos, o que denota ser 

a Lefi Antficorrupção (BRASIL, 2013) mufito mafis do que 

um veículo com vfiés exclusfivamente punfitfivo, mas mora-

lfizador das relações entabuladas entre pessoas públficas 

e prfivadas.

A esse respefito, Barbosa apud Baptfista (2015, p.15) as-

severa que:
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Cfidadanfia é um termo que deve ser entendfido não mafis 

tão somente no sentfido estrfito de concessão de dfirefitos 

polítficos (votar e ser votado), como defnfido pelo Dficfio-

nárfio Acadêmfico de Dfirefito – “vínculo polítfico que lfiga 

o findfivíduo ao Estado e que lhe atrfibufi dfirefitos e deve-

res de natureza polítfica” – mas num leque mufito mafis 

amplo, que abrange os dfirefitos cfivfis (dfirefito à vfida, à lfi-

berdade, à proprfiedade, à figualdade), consagrados pela 

Declaração dos Dfirefitos do Homem e do Cfidadão, e os 

socfiafis (ao trabalho, à educação, enfm, os garantfidores 

da partficfipação do findfivíduo na rfiqueza coletfiva), que 

englobam tudo o que dfiz respefito ao finteresse públfico, 

ao bem-estar da socfiedade, como os dfirefitos à saúde, à 

moradfia, ao trabalho, à segurança, à educação.

Tafis noções se somam à fidefia de democracfia2, posto que 

a cfidadanfia está relacfionada ao sfistema democrátfico, por 

2 O Estado Democrátfico moderno nasceu das lutas contra o absolutfismo, sobre-
tudo através da afrmação dos dfirefitos naturafis da pessoa humana. Daí a grande 
finfuêncfia dos jusnaturalfistas, como Locke e Rousseau, embora estes não tfivessem 
chegado a propor a adoção de governos democrátficos, tendo mesmo Rousseau 
externado seu descrédfito neles. De fato, segundo Rousseau, após admfitfir que o 
governo democrátfico pudesse convfir aos pequenos Estados, mas não apenas a es-
tes, dfiz que “um povo que governar sempre bem não necessfitará de ser governa-
do”, acrescentando que jamafis exfistfiu verdadefira democracfia, nem exfistfirá nunca. 
E sua conclusão é fulmfinante: “Se exfistfisse um povo de deuses, ele se governarfia 
democratficamente. Tão perfefito governo não convém aos homens. Apesar dfisso 
tudo, fofi consfiderável a finfuêncfia de Rousseau para o desenvolvfimento da fidefia de 
Estado Democrátfico, podendo-se mesmo dfizer que estão em sua obra, claramente 
expressos, os prfincípfios que firfiam ser consagrados como finerentes a qualquer Es-
tado que se pretenda democrátfico. [...] Uma síntese dos prfincípfios que passaram a 
nortear os Estados, como exfigêncfias da democracfia, permfite-nos findficar três pon-
tos fundamentafis: (fi) A supremacfia da vontade popular, que colocou o problema 
da partficfipação popular no governo, suscfitando controvérsfias e dando margem 
às mafis varfiadas experfiêncfias, tanto no tocante à representatfivfidade, quanto à 
extensão do dfirefito de sufrágfio e aos sfistemas elefitorafis e partfidárfios; (fifi) A preser-
vação da lfiberdade, entendfida sobretudo como o poder de fazer tudo o que não 
fincomodasse o próxfimo e como o poder de dfispor de sua pessoa e de seus bens, 
sem qualquer finterferêncfia do Estado; (fififi) A figualdade de dfirefitos, entendfida como 
a profibfição de dfistfinções no gozo de dfirefitos, sobretudo por motfivos econômficos 
ou de dfiscrfimfinação entre as classes socfiafis. As transformações do Estado, durante 
o século XIX e prfimefira metade do século XX, serfiam determfinadas pela busca de 
realfização desses precefitos, os quafis se puseram também como lfimfites a qualquer 
objetfivo polítfico. A preocupação prfimordfial fofi sempre a partficfipação do povo na 
organfização do Estado, na formação e na atuação do governo, por se consfiderar 
fimplícfito que o povo, expressando lfivremente sua vontade soberana, saberá res-
guardar a lfiberdade e a figualdade. (DALLARI, 1998, p. 148-150).
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mefio do qual se franquefia ao povo acesso à tomada de 

decfisões no plano governamental. Nesse sentfido, rficas 

são as lfições colhfidas em Tavefira (2009), que aduz que a 

cfidadanfia não se restrfinge ao dfirefito de votar e ser votado. 

Segundo a autora, a cfidadanfia é um ônus que cada cfidadão 

traz consfigo e que lhe confere o dfirefito e o encargo de par-

tficfipar atfivamente da vfida polítfica do Estado, seja através 

do voto, do referendo ou do plebfiscfito, seja através da finfi-

cfiatfiva popular, seja por mefio de um controle sobre os atos 

dos dfirfigentes governamentafis, verfifcando e fscalfizando 

o respefito aos prfincípfios da moralfidade, da probfidade e 

da legalfidade e o respefito ao patrfimônfio hfistórfico, cultural 

e ambfiental nacfional. Os prfincípfios podem ser protegfidos 

por mefio de garantfias constfitucfionafis como, por exemplo, 

a ação popular, que é de legfitfimfidade atfiva do cfidadão.

Nesse contexto, nota-se que a Lefi Antficorrupção que ora 

analfisamos cumpre o papel de assegurar aos cfidadãos 

mafis finstrumentos com o fto de dar concretude ao prfin-

cípfio da moralfidade admfinfistratfiva, cofibfindo prátficas cor-

ruptas no âmbfito públfico e protegendo o erárfio contra 

prátficas filícfitas. Ou seja, na medfida em que se protege 

a admfinfistração públfica contra prátficas corruptas, conse-

quentemente contrfibufi-se para que os dfirefitos socfiafis dos 

cfidadãos sejam protegfidos.

Em complemento, segundo Tavefira (2009), se um povo não 

faz uso de seu dfirefito de cfidadão, não tem quase nenhu-

ma perspectfiva de manter uma constfitufição representatfiva. 

Quando pequena parcela da população sente finteresse pe-

los assuntos gerafis do Estado, poderá essa socfiedade cafir no 

rfisco de uma pequena classe ganhar o comando do corpo 

representatfivo e só utfilfizá-lo para fazer fortuna próprfia.

Ora, ser cfidadão, como já dfissemos, não se resume à assun-

ção de uma posfição passfiva em relação aos  acontecfimentos 
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polítficos e socfiafis, mas é também permfitfir que esses cfida-

dãos sejam sufcfientemente esclarecfidos quanto às prá-

tficas corruptas que mufitas vezes são determfinantes na 

escolha de seus governantes, como temos vfisto em todos 

os notficfiárfios dos últfimos tempos.

Em complemento, nota-se que a lefi em análfise amplfia sfig-

nfifcatfivamente a noção de étfica ou de moralfidade no âm-

bfito empresarfial, posto que, a partfir do seu advento, con-

dutas que antes não podfiam ser submetfidas às sanções 

pecunfiárfias aplficadas por entes públficos, agora passam a 

ter um tratamento que obrfigará as empresas a se ajusta-

rem em relação às condutas que tenham potencfial lesfivo 

contra a admfinfistração públfica nacfional ou estrangefira.

Em suma, pode-se dfizer que a nova lefi é benéfca ao Esta-

do, conquanto o protege em relação a prátficas corruptas, 

evfitando que recursos fnancefiros sejam dfilapfidados em 

detrfimento dos cfidadãos. Alfiás, é bom que se dfiga que a 

corrupção não retfira apenas recursos do Estado, ela retfira 

dos cfidadãos seus dfirefitos socfiafis mafis elementares, como 

educação, saúde, segurança e prevfidêncfia, e econômficos 

(salárfio justo, emprego). Mafis do que fisso, retfira a possfi-

bfilfidade de se construfir uma vfida coletfiva menos desfigual.

4. CONTEXTO INTERNACIONAL

A nova lefi fofi mufito finspfirada nas lefis dos Estados Unfidos 

(FCPA – Forefign Corruptfion Practfice Act) e do Refino Unfi-

do (BA – Brfibery Act), sendo relevante comentar que a lefi 

amerficana fofi aprovada pelo Congresso dos Estados Unfi-

dos em 1977 e, em termos gerafis, proíbe rfigorosamente 

o pagamento de subornos a representantes do governo 

com a fnalfidade de obter, reter ou dfirecfionar um negócfio. 

Assfim, uma empresa não pode dar, oferecer, prometer ou 
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autorfizar que se dê qualquer tfipo de benefícfio fnancefi-

ro a funcfionárfio de governo, quer dfiretamente, quer por 

mefio de um fintermedfiárfio. 

A Lefi Internacfional de Prátficas Corruptas, de 1977, ge-

nerficamente proíbe o pagamento de subornos a fun-

cfionárfios estrangefiros para obtenção ou manutenção de 

negócfios. O FCPA pode ser aplficado a condutas profibfidas 

em qualquer lugar do mundo e se estende a empresas que 

negocfiam publficamente, bem como a seus funcfionárfios, 

dfiretores, empregados, acfionfistas e agentes. Por agen-

tes compreende-se tercefiros, consultores, dfistrfibufidores, 

parcefiros em contratos de jofint-venture, sócfios e outros. 

O FCPA também exfige que as pessoas a ele submetfidas 

mantenham lfivros e regfistros atualfizados e tenham um 

sfistema de controle finterno sufcfiente para, entre outras 

cofisas, fornecer segurança razoável de que as transações/

negocfiações são executadas e justfifcadas de acordo com 

a autorfização da gerêncfia. As sanções em vfirtude de vfio-

lações ao FCPA podem ser sfignfifcatfivas. O SEC pode utfi-

lfizar-se de ações vfinculantes contras os sfignatárfios e seus 

funcfionárfios, dfiretores, empregados, acfionfistas e agentes 

devfido a vfiolações às regras antfissuborno do FCPA. Em-

presas e findfivíduos que vfiolaram o FCPA talvez tenham 

que devolver seus ganhos filícfitos e, adficfionalmente, pa-

garem juros pré-julgamento e penalfidades cfivfis sfignfifca-

tfivas. Empresas também podem sujefitar-se à finspeção por 

um consultor findependente. O SEC e o Departamento de 

Justfiça são conjuntamente responsávefis por garantfir o 

cumprfimento do FCPA. A Dfivfisão de Ffiscalfização do SEC 

crfiou uma unfidade especfialfizada para fortalecer afinda 

mafis o poder vfinculatórfio do FCPA3

Na prátfica, o objetfivo da norma amerficana é fimpedfir que 

se dê não apenas dfinhefiro, mas também qualquer cofisa 

de valor, finclufindo presentes, vfiagens, refefições ou entre-

3 Texto em finglês dfisponível em: U.S. SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION. 
14.06.2014
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tenfimento, doações, patrocínfios, ofertas de emprego e 

outras vantagens que possam benefcfiar pessoalmente o 

funcfionárfio públfico ou membros de sua famílfia.

O Refino Unfido, na mesma lfinha, publficou o Brfibery Act 

em 2010, e fofi além do que preconfiza o FCPA amerficano. 

Consfiderada como uma das legfislações mafis severas no 

mundo em termos de combate à corrupção, o Brfibery Act 

tfipfifcou quatro crfimes:

a) a corrupção atfiva de sujefitos públficos e prfivados;

b) a corrupção passfiva de sujefitos públficos ou prfivados; 

c) a corrupção de agentes públficos estrangefiros; 

d) a falha das empresas na prevenção da corrupção.

5. ANTECEDENTES À LEI 12.846, DE 2013

Exfiste uma relação dfireta entre os aspectos teórficos en-

volvendo a responsabfilfidade por atos pratficados contra a 

admfinfistração públfica e os pressupostos teórficos da res-

ponsabfilfidade no dfirefito prfivado, permeando a dfiscussão 

a teorfia que trata da dfistfinção entre as relações exfistentes 

no dfirefito públfico e no prfivado.

Na clássfica dfistfinção trazfida pela summa dfivfiso, desdobrou-

-se o dfirefito em dfirefito públfico e dfirefito prfivado, destacan-

do Sarmento (2007), em brfilhante obra sobre a dficotomfia 

entre o públfico e o prfivado, que é certo que os concefitos 

de públfico e prfivado estão mergulhados na cultura, tendo 

varfiado substancfialmente no tempo e no espaço.

Segundo o autor, ao longo do tempo, três prfincfipafis crfi-

térfios foram propostos para demarcar os campos pertfi-

nentes ao dfirefito públfico e ao prfivado: o crfitérfio da pre-

valêncfia do finteresse, o crfitérfio da natureza das relações 

jurídficas travadas e o crfitérfio subjetfivo. De acordo com o 



NE
PE
L

8. 
A l
efi 
a
n
fic
or
r
u
pç
ã
o 
e 
o 
c
o
nt
ex
t
o 
s
oc
fia
l

267

prfimefiro crfitérfio, o dfirefito públfico corresponderfia às ma-

térfias em que se manfifestasse uma preponderâncfia dos 

finteresses públficos, ao passo que ao dfirefito prfivado ca-

berfia a dfiscfiplfina das questões que tocarfiam mafis dfireta-

mente aos findfivíduos, restando num segundo plano os 

finteresses da coletfivfidade. 

No entanto, essa dfistfinção não corresponde à atual realfi-

dade normatfiva, a partfir da qual são notórfios os finfuxos 

que o dfirefito públfico exerce sobre o dfirefito prfivado e que 

o dfirefito prfivado exerce sobre o dfirefito públfico, havendo 

severas crítficas às afrmações que destacam ser o dfirefito 

públfico um plexo normatfivo voltado aos finteresses mera-

mente estatafis.

Com efefito, um dos grandes mérfitos da lefi que ora se 

analfisa é exatamente finserfir os agentes prfivados no con-

texto dos filícfitos admfinfistratfivos pratficados contra a ad-

mfinfistração públfica, amplfiando sfignfifcatfivamente o que 

antes era dfiscfiplfinado exclusfivamente pela Lefi de Impro-

bfidade Admfinfistratfiva. Ou seja, a lefi cufida das relações 

entre agentes públficos e prfivados e não lfimfita seu escopo 

apenas a proteger o mercado prfivado, mas também o erá-

rfio contra prátficas corruptas, traduzfindo proteção a todos 

os cfidadãos.

Afinda com amparo em Sarmento (2007), o dfirefito públfico 

deve pautar-se pelo respefito aos finteresses prfivados do 

cfidadão, sobretudo dos que se qualfifquem como dfirefitos 

fundamentafis. Daí porque parece fincorreto defnfir o dfirefi-

to públfico como espaço de prevalêncfia do finteresse pú-

blfico em detrfimento do findfivfidual. E, por outro lado, nos 

ramos que costumam ser localfizados no finterfior do dfirefi-

to prfivado, como o Dfirefito Cfivfil e o Dfirefito  Empresarfial, 

abundam hoje as normas de ordem públfica, que lfimfitam e 

condficfionam finteresses findfivfiduafis em provefito de valores 

e finteresses coletfivos.   
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6. A LEI Nº 12.846, DE 2013, E A LEI Nº 8.429, 

DE 1992: UMA COMPARAÇÃO NECESSÁRIA

Partfindo do reconhecfimento de que a Lefi n.º 12.846, de 

2013 traduz verdadefira sfimbfiose entre finteresse públfico e 

atfivfidade prfivada, refetfindo a tendêncfia pela qual as atfivfi-

dades prfivadas também devem gerar benefícfios à coletfivfi-

dade e aos cfidadãos, resta analfisar como era o tratamento 

legal concedfido às prátficas filícfitas perpetradas contra a 

admfinfistração públfica.

Nesse contexto, sem nos atermos aos aspectos penafis 

envolvfidos nos atos pratficados contra a admfinfistração 

públfica, com o objetfivo de tratarmos os aspectos envol-

vendo a responsabfilfidade cfivfil por atos pratficados contra 

a admfinfistração públfica, deve-se analfisar quafis as prfincfi-

pafis fimplficações normatfivas a partfir da entrada em vfigor 

da nova lefi. 

A esse respefito, a base normatfiva de referêncfia no que 

tange às sanções pecunfiárfias por atos pratficados em de-

trfimento do finteresse públfico encontrava-se dfiscfiplfinada 

na Lefi nº 8.429, de 1992, conhecfida como Lefi de Impro-

bfidade Admfinfistratfiva4, que também dfiscfiplfinava outras 

consequêncfias de ordem admfinfistratfiva e polítfica decor-

rentes de tafis atos.

4 É certo, por um lado, que a Lefi nº 8.429/1992 (LIA) constfitufi o texto legal regen-
te da fgura jurídfica da fimprobfidade admfinfistratfiva. Por outro lado, é também 
verdadefiro que tal fgura extravasa esse texto legal, aparecendo, por exemplo, 
na Constfitufição Federal, no seu artfigo 85, fincfiso V, que findfica como crfime de res-
ponsabfilfidade do presfidente da Repúblfica a prátfica de ato que vfiole a probfidade 
admfinfistratfiva. A Lefi nº 1.079, de 1950, que defne os crfimes de responsabfilfidade 
do presfidente da Repúblfica e de outras autorfidades, caracterfiza como crfime de 
responsabfilfidade os atos que atentem contra a “probfidade na admfinfistração”. 
Em outros textos legafis, como, por exemplo, no Códfigo Cfivfil, emprega-se o termo 
probfidade como sfinônfimo de honestfidade e lealdade (veja-se o artfigo 422 do Có-
dfigo Cfivfil, que dfiz que a conclusão e a execução dos contratos estão sujefitas aos 
prfincípfios de probfidade e boa-fé). (BARBOZA, 2008, p. 138).
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Em prfimefiro lugar, fimportante é a defnfição sobre a natu-

reza jurídfica do ato de fimprobfidade, bem como a natu-

reza de sua repercussão, afrmando Fazzfio Júnfior (2014) 

que não se trata de filícfito penal e também não se fisola no 

parentesco exclusfivamente cfivfil. 

Segundo o autor, o caráter cfivfil dos atos de fimprobfidade 

admfinfistratfiva não pode ser compreendfido de modo orto-

doxo. A responsabfilfidade cogfitada pelo § 4° do art. 37 da 

Carta Magna e dfiscfiplfinada na Lefi n° 8.429, de 1992, não 

é puramente cfivfil, dado que a perda de função públfica, a 

profibfição de contratações públficas e a suspensão dos dfi-

refitos polítficos atfingem as esferas admfinfistratfiva e polítfica. 

Daí porque, no consórcfio de penalfidades cfivfis, polítficas e 

admfinfistratfivas, torna-se vfiável adotar, para efefito de estu-

do, o epíteto responsabfilfidade cfivfil e polítfico-admfinfistratfiva.

Conclufindo, os atos de fimprobfidade admfinfistratfiva são, 

mesmo, plurfiofensfivos. Agrfidem, basficamente, a probfida-

de admfinfistratfiva e, depofis, o patrfimônfio públfico econô-

mfico, finteresses de natureza metafindfivfidual, que devem 

ser protegfidos por finstrumental processual especfial e es-

pecífco, de etfiologfia cfivfil, conquanto públfico. O fto da 

norma é públfico, o mecanfismo de fincfidêncfia sancfionatórfia 

é a ação cfivfil e a responsabfilfidade dos atos pratficados con-

tra a admfinfistração públfica tem natureza prfivada, sendo 

desenvolvfida a partfir da teorfia da responsabfilfidade cfivfil. 

O concefito de fimprobfidade admfinfistratfiva é, como bem 

destacam Ferrefira e Senna (2010), de complexa defnfição, 

extrafindo-se da lefi que ocorre a fimprobfidade quando há 

vfiolação da probfidade ou da lfisura admfinfistratfiva, ou, em 

outros termos, quando se fincfide nas fguras do enrfiquecfi-

mento filícfito (art. 9º), do prejuízo ao erárfio (art. 10) e do 

atentado a prfincípfios da admfinfistração públfica (art. 11). 

Segundo as autoras:
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A fimprobfidade admfinfistratfiva consfiste na vfiolação à 

probfidade admfinfistratfiva que abrange os prfincípfios da 

admfinfistração públfica, como a moralfidade admfinfistra-

tfiva e os deveres étficos de probfidade, como a boa-fé, a 

lealdade, entre outros. O art. 37, § 4º, CF/1988, estabe-

leceu para os atos de fimprobfidade, sem prejuízo da ação 

penal cabível, severas sanções, tafis como a suspensão 

dos dfirefitos polítficos, a perda da função públfica, a findfis-

ponfibfilfidade de bens e o ressarcfimento ao erárfio. A for-

ma e gradação dessas sanções, por expressa dfisposfição 

constfitucfional, fcou a cargo do legfislador (p. 25).

Já na Lefi Antficorrupção5, ocorre, a nosso ver, o contrárfio, 

ou seja, o sujefito atfivo dos atos sancfionados serfia a pessoa 

jurídfica e, por vfia refexa, o agente públfico que eventual-

mente tenha contrfibuído com os atos pratficados contra 

a admfinfistração públfica, como se dessume do art. 3º da 

Lefi n° 12.846, de 2013, fin verbfis: “A responsabfilfização da 

pessoa jurídfica não exclufi a responsabfilfidade findfivfidual de 

seus dfirfigentes ou admfinfistradores ou de qualquer pessoa 

natural, autora, coautora ou partícfipe do ato filícfito.”

Desse modo, comprovado o lfiame objetfivo e subjetfivo 

que vfincula certa pessoa físfica ou jurídfica à prátfica de 

fimprobfidade, todos responderão solfidarfiamente pela 

fimoralfidade que será sancfionada na forma da Lefi nº  

8.429, de 1992. A expressão “no que couber” faz-se 

necessárfia porque há sanções fincompatívefis com a sfitu-

ação de tercefiros (ex.: perda da função públfica). (BAR-

BOZA, 2008, p. 37)

5 Art. 1º Esta Lefi dfispõe sobre a responsabfilfização objetfiva admfinfistratfiva e cfivfil de 
pessoas jurídficas pela prátfica de atos contra a admfinfistração públfica, nacfional ou 
estrangefira.

 Parágrafo únfico. Aplfica-se o dfisposto nesta Lefi às socfiedades empresárfias e às 
socfiedades sfimples, personfifcadas ou não, findependentemente da forma de orga-
nfização ou modelo socfietárfio adotado, bem como a quafisquer fundações, assocfia-
ções de entfidades ou pessoas, ou socfiedades estrangefiras, que tenham sede, flfial 
ou representação no terrfitórfio brasfilefiro, constfituídas de fato ou de dfirefito, afinda 
que temporarfiamente.
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São duas faces da mesma moeda, ou seja, findependente-

mente do sujefito atfivo, em tafis normas busca-se tutelar o 

finteresse públfico por mefio de dfisposfitfivos e sanções que 

vfisam cofibfir atos contrárfios ao finteresse públfico, devendo 

fincfidfir, no caso concreto, ambas as normas, caso os fatos 

possam ser subsumfidos a elas.

Nessa lfinha de racfiocínfio, mufito embora, de acordo com 

a prevfisão contfida no art. 30 da Lefi n° 12.846, de 2013, a 

aplficação das sanções alfi prevfistas não tenham o condão 

de afastar os processos de responsabfilfização e aplficação 

de penalfidades decorrentes de atos de fimprobfidade pre-

vfistos na Lefi n° 8.429, de 1992, é necessárfio se findagar 

quafis serfiam os traços dfiferencfiadores entre as duas nor-

mas, com o objetfivo, sobretudo, de dfistfingufi-los em ter-

mos axfiológficos e estruturafis.

6.1 Os atos que ensejam a  

fincfidêncfia das normas

O prfimefiro traço dfiferencfiador entre as duas lefis em aná-

lfise é em relação aos atos por elas dfiscfiplfinados. Como 

bem destacam Ferrefira e Senna (2010), a Lefi n° 8.429, 

de 1992, em lfinhas gerafis, posfitfivou três espécfies de fim-

probfidade admfinfistratfiva: a) decorrente de ato filícfito; b) 

de lesão ao erárfio; e c) de atos ou omfissões que atentem 

contra nos prfincípfios da admfinfistração, cabendo ressaltar 

que o rol de atos de fimprobfidade enuncfiado pelo dfiploma 

é exemplfifcatfivo, sendo o elenco prevfisto nos arts. 9º, 10 

e 11 e detalhado nos fincfisos segufintes, a partfir da enume-

ração das hfipóteses mafis frequentes.

No que se refere à Lefi nº 12.846, de 2013, os atos lesfi-

vos à admfinfistração estão prevfistos em seu art. 5º, sendo 

possível observar que o legfislador, além da descrfição de 

certas condutas, tratou de fxar de forma ampla em seu 
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 caput os prfincípfios que farão eclodfir, se lesados, as san-

ções prevfistas nos arts. 6º e 18 da Lefi nº 12.846, de 2013.

Com efefito, os atos atentatórfios ao patrfimônfio públfico 

e contra os prfincípfios da admfinfistração públfica prevfis-

tos na Lefi nº 12.846, de 2013, não representam alguma 

novfidade, conquanto já expressamente prevfistos na Lefi 

de Improbfidade Admfinfistratfiva já comentada. As únficas 

novfidades nesse âmbfito são a finclusão da lesão ao patrfi-

mônfio públfico estrangefiro e aos compromfissos finterna-

cfionafis frmados pelo Brasfil, sfituações essas que, findfivfi-

dualmente, já renderfiam ampla dfiscussão no âmbfito do 

Dfirefito Internacfional Públfico.

Os atos lesfivos ao patrfimônfio públfico ou aos prfincípfios da 

admfinfistração públfica pratficados dfiretamente por agen-

tes públficos, finclusfive aqueles pratficados por empregados 

de empresas públficas ou socfiedades de economfia mfista, 

os quafis se encontram finserfidos dentro da noção de agen-

tes públficos, assfim defnfidos no art. 2º da Lefi nº 8.429, de 

1992, afinda que com auxílfio ou partficfipação de pessoas 

naturafis ou jurídficas de dfirefito prfivado, deverão ensejar a 

aplficação da Lefi de Improbfidade Admfinfistratfiva.

Por outro lado, os atos pratficados dfiretamente pelas pes-

soas jurídficas defnfidas no art. 1º da Lefi nº 12.846, de 

2013, afinda que com auxílfio ou partficfipação de agentes 

públficos, deverão ensejar a aplficação da Lefi Antficorrupção.

6.2 Dos sujefitos passfivos das normas

O segundo traço dfiferencfiador entre as duas normas dfiz 

respefito à lfimfitação prevfista no art. 1º da Lefi nº 8.429, de 

1992, que dfispõe:

Os atos de fimprobfidade pratficados por qualquer agente 

públfico, servfidor ou não, contra a admfinfistração  dfireta, 
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findfireta ou fundacfional de qualquer dos Poderes da 

Unfião, dos Estados, do Dfistrfito Federal, dos Munficípfios, 

de Terrfitórfio, de empresa fincorporada ao patrfimônfio pú-

blfico ou de entfidade para cuja crfiação ou custefio o erárfio 

haja concorrfido ou concorra com mafis de cfinquenta por 

cento do patrfimônfio ou da recefita anual, serão punfidos 

na forma desta lefi.

Parágrafo únfico. Estão também sujefitos às penalfidades 

desta lefi os atos de fimprobfidade pratficados contra o pa-

trfimônfio de entfidade que receba subvenção, benefícfio 

ou fincentfivo, fscal ou credfitícfio, de órgão públfico bem 

como daquelas para cuja crfiação ou custefio o erárfio haja 

concorrfido ou concorra com menos de cfinquenta por 

cento do patrfimônfio ou da recefita anual, lfimfitando-se, 

nestes casos, a sanção patrfimonfial à repercussão do filícfi-

to sobre a contrfibufição dos cofres públficos.

Quanto a fisso, ou seja, em relação ao sujefito passfivo da 

norma, as pessoas defnfidas em tal artfigo podem ser vítfi-

mas dos atos de fimprobfidade admfinfistratfiva prevfistos nos 

arts. 9º, 10 e 11 da Lefi nº 8.429, de1992, mas, nas hfipó-

teses em que a pessoa ou entfidade tenha recebfido dfinhefi-

ro ou bens públficos em percentual finferfior a cfinquenta 

por cento do seu patrfimônfio, haverá apenas a fincfidêncfia 

do art. 10 da Lefi. 

Sendo essa a tônfica envolvendo as possívefis vítfimas dos 

atos de fimprobfidade, também podem fincfidfir na aludfida 

prevfisão legal os partfidos polítficos, em função de rece-

berem recursos provenfientes do Fundo Especfial de Assfis-

têncfia Ffinancefira aos Partfidos Polítficos, conhecfido como 

Fundo Partfidárfio, bem como as entfidades benefcentes 

que recebam recursos do poder públfico, havendo tam-

bém quem defenda que os sfindficatos podem ser vítfimas 

dos atos prevfistos em tal dfisposfitfivo.

Como se nota, apenas pessoas jurídficas podem ser ví-

tfimas dos atos de fimprobfidade, não havendo prevfisão 
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para pessoas naturafis fgurarem enquanto tal, hfipótese 

também não prevfista na Lefi nº 12.846, de 2013, que se 

lfimfitou a tratar como sujefito passfivo sujefito às suas dfis-

posfições a admfinfistração públfica nacfional ou estrangefira, 

assfim dfispondo em seu art. 1º: “Esta Lefi dfispõe sobre a 

responsabfilfização objetfiva admfinfistratfiva e cfivfil de pes-

soas jurídficas pela prátfica de atos contra a admfinfistração 

públfica, nacfional ou estrangefira.”

A questão que se coloca, no entanto, é sabermos quafis 

os lfimfites do que serfia consfiderado admfinfistração públfica 

para os fns da nova lefi, já que é consabfida a amplfitude 

doutrfinárfia que pafira sobre tal defnfição. Nesse âmbfito, 

em consonâncfia aos ensfinamentos de Mefirelles (1998, p. 

65), “Admfinfistração públfica é todo o aparelhamento do 

Estado, preordenado à realfização de seus servfiços, vfisan-

do à satfisfação das necessfidades coletfivas.”

Morefira Neto (2007, p. 88) aduz que admfinfistração públfi-

ca “é o conjunto de atfivfidades preponderantemente exe-

cutórfias das pessoas jurídficas de dfirefito públfico ou delas 

delegatárfias, gerfindo finteresses coletfivos, na prossecução 

dos fns desejados pelo Estado.”

Em consonâncfia com os prfincípfios finformadores da ad-

mfinfistração públfica e em lfinha com o objetfivo da Lefi nº 

12.846, de 2013, pode-se entender pela possfibfilfidade de 

finterpretação extensfiva que conduza à amplfiação do con-

cefito de admfinfistração públfica, assfim como preconfizado 

na Lefi nº 8.429, de 1992, sendo possível entender que 

dentro do concefito de admfinfistração públfica para os fns 

da Lefi nº 12.846, de 2013, podem ser vítfimas dos atos de 

corrupção as pessoas já aludfidas nesse artfigo em relação 

aos atos de fimprobfidade.

Essa é a tônfica que nos parece mafis adequada a partfir da 

finterpretação da Lefi nº 12.846, de 2013, o que é refor-
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çado a partfir da lefitura do seu art. 5º, parágrafos 1º e 2º, 

dos quafis se extrafi que a defnfição de admfinfistração pú-

blfica estrangefira perpassa pela finclusão das organfizações 

finternacfionafis, evfidencfiando o caráter amplfiatfivo que se 

desejou conferfir com a finclusão de tafis entfidades.

6.3 Dos sujefitos atfivos das normas e da 

caracterfização da sua conduta

Uma vez apresentada a noção sobre os sujefitos passfivos, 

ou seja, sobre as pessoas que podem fgurar como vítfi-

mas dos atos de fimprobfidade admfinfistratfiva ou dos atos 

prevfistos na Lefi Antficorrupção, resta-nos dfiscorrer sobre 

as pessoas que podem fgurar como executores dos atos 

contrárfios ao finteresse públfico.

A esse respefito, já destacamos que, para os fns da Lefi de 

Improbfidade Admfinfistratfiva, consfidera-se agente públfico 

todo aquele que exerce, afinda que transfitorfiamente ou 

sem remuneração, por elefição, nomeação, desfignação, 

contratação ou qualquer outra forma de finvestfidura ou 

vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entfida-

des mencfionadas no art. 1º. 

Nessa mesma lfinha, todos os agentes vfinculados às pes-

soas sobre as quafis já dfiscorremos poderão fgurar como 

sujefitos atfivos dos atos dfiscfiplfinados na Lefi de Improbfida-

de Admfinfistratfiva, afinda que os recursos públficos a elas 

destfinados sejam em percentual finferfior a cfinquenta por 

cento do seu patrfimônfio. 

Sobre esse ponto, vale lembrar que nos casos em que a) 

a entfidade tenha recebfido subvenção, benefícfio ou fincen-

tfivo, fscal ou credfitícfio, de órgão públfico e b) a entfidade 

para cuja crfiação ou custefio o erárfio tenha concorrfido ou 

concorra com menos de 50% do patrfimônfio ou recefita 
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anual, os agentes responderão de acordo com a reper-

cussão do filícfito sobre a contrfibufição dos cofres públficos. 

Por fm, há que se destacar que, comprovada a fintenção 

do sujefito de partficfipar do ato de fimprobfidade, não have-

rá sequer necessfidade de que ele ostente a condfição de 

agente públfico, vfisto que a Lefi nº 8.429, de 1992, em seu 

art. 3º,6 tratou de finserfir como sujefito atfivo as demafis pes-

soas naturafis não finserfidas no concefito de agente públfico.

No que tange ao tratamento concedfido pela Lefi Antficor-

rupção ao sujefito atfivo dos atos filícfitos por ela dfiscfiplfina-

dos, pode-se dfizer que se cufidou de finserfir em tal contex-

to prfimordfialmente as pessoas jurídficas que porventura 

tenham pratficado tafis condutas, seus admfinfistradores, 

e, por vfia refexa, os agentes públficos que findfiretamente 

tenham contrfibuído para a lesão à admfinfistração públfi-

ca, colhendo-se tafis precefitos nos arts. 1º e 3º da Lefi nº 

12.846, de 2013.

A análfise da conduta do sujefito atfivo na Lefi Antficorrupção 

consfiste, a nosso ver, em uma das grandes controvérsfias 

trazfidas pela nova norma e qufiçá o prfincfipal aspecto de 

finovação por ela finserfido em nosso ordenamento. Em 

prfincípfio, poder-se-fia dfizer que a Lefi Antficorrupção em 

nada terfia finovado em relação ao sujefito atfivo causador 

do ato lesfivo à admfinfistração públfica, pofis as pessoas de-

fnfidas nos artfigos acfima transcrfitos já podfiam fgurar, re-

gra geral, como causadoras de tafis atos.

Como já dfito em passagens anterfiores nesse artfigo, já ha-

vfia na Lefi de Improbfidade Admfinfistratfiva a possfibfilfidade 

de sujefição atfiva de pessoas não finserfidas dentro do con-

cefito de agentes públficos, traduzfindo, assfim, a possfibfilfi-

6 Art. 3° As dfisposfições desta lefi são aplficávefis, no que couber, àquele que, mesmo 
não sendo agente públfico, finduza ou concorra para a prátfica do ato de fimprobfida-
de ou dele se benefcfie sob qualquer forma dfireta ou findfireta.
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dade de responsabfilfização de pessoas jurídficas e naturafis 

que porventura tfivessem pratficado os atos nela prevfistos.

Ocorre, no entanto, que essa possfibfilfidade, mufito embo-

ra evfidente, carecfia de efetfivfidade quando somada à ne-

cessfidade de demonstração do lfiame subjetfivo do sujefito 

atfivo. Em outras palavras, como na Lefi de Improbfidade 

Admfinfistratfiva deve-se demonstrar que a conduta dolosa 

ou culposa causadora da lesão à admfinfistração públfica 

decorre de culpa ou dolo, mufitas sfituações nas quafis tafis 

elementos não restaram evfidencfiados, acabaram por en-

sejar a não aplficabfilfidade das sanções.

A necessfidade de demonstração de culpa ou dolo para 

a caracterfização do ato de fimprobfidade é cfircunstâncfia 

que, a nosso ver, dfifcultava sobremanefira a aplficação de 

penalfidades em função de atos contrárfios à admfinfistra-

ção públfica, elevando-se tal dfifculdade nas hfipóteses en-

volvendo a partficfipação de empregados, admfinfistradores 

ou prepostos de pessoas jurídficas, posto que estas se es-

qufivavam da responsabfilfidade sob o argumento do des-

conhecfimento da prátfica de tafis atos.

Com efefito, no âmbfito da Lefi de Improbfidade Admfinfis-

tratfiva, a demonstração do elemento subjetfivo para ca-

racterfização das condutas lesfivas à admfinfistração públfica 

é fator de grande embate doutrfinárfio e jurfisprudencfial, 

ensejando marcante dfifculdade na aplficação das medfidas 

sancfionatórfias.

Em suma, é notórfio que a demonstração do elemento 

subjetfivo do agente causador do dano é fator que sempre 

motfivou dfifculdades na aferfição da exfistêncfia ou não de 

sua responsabfilfidade cfivfil, ensejando dfiversas hfipóteses 

em que se dfispensa tal comprovação em face da necessfi-

dade de se proteger outros valores jurídficos e morafis en-

volvfidos na relação, como se nota à evfidêncfia no art. 933 

do Códfigo Cfivfil (BRASIL, 2002).
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Em face dfisso, dfiante da notórfia dfifculdade de se reprfi-

mfirem e punfirem os atos pratficados contra a admfinfistra-

ção públfica, sobretudo por pessoas jurídficas, já que nessa 

sfituação mafis complexa é a demonstração da culpa ou 

dolo, mormente quando há dfifculdade na obtenção de 

elementos que demonstrem que tafis atos foram pratfica-

dos com o conhecfimento dos admfinfistradores de tafis pes-

soas, é que se buscou, com a Lefi Antficorrupção, afastar a 

necessfidade de demonstração do elemento subjetfivo para 

caracterfização da responsabfilfidade cfivfil.

Com fisso, a Lefi nº 12.846, de 2013, finsere sfistemátfica 

que retoma a premfissa estampada no art. 933 do Códfigo 

Cfivfil, pela qual se responsabfilfiza objetfivamente a pessoa 

jurídfica pelo atos de seus admfinfistradores, empregados, 

representantes e prepostos, além da possfibfilfidade de res-

ponsabfilfização pessoal dos sujefitos que pratficaram dfireta-

mente o ato, bem como dos admfinfistradores que tenham 

concorrfido culposamente para ele, sendo a matérfia dfiscfi-

plfinada nos segufintes termos:

Art. 1º Esta Lefi dfispõe sobre a responsabfilfização objetfi-

va admfinfistratfiva e cfivfil de pessoas jurídficas pela prátfi-

ca de atos contra a admfinfistração públfica, nacfional ou 

estrangefira.

Parágrafo únfico. Aplfica-se o dfisposto nesta Lefi às so-

cfiedades empresárfias e às socfiedades sfimples, perso-

nfifcadas ou não, findependentemente da forma de or-

ganfização ou modelo socfietárfio adotado, bem como a 

quafisquer fundações, assocfiações de entfidades ou pes-

soas, ou socfiedades estrangefiras, que tenham sede, flfial 

ou representação no terrfitórfio brasfilefiro, constfituídas de 

fato ou de dfirefito, afinda que temporarfiamente.

Art. 2º As pessoas jurídficas serão responsabfilfizadas obje-

tfivamente, nos âmbfitos admfinfistratfivo e cfivfil, pelos atos 

lesfivos prevfistos nesta Lefi pratficados em seu finteresse ou 

benefícfio, exclusfivo ou não.
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Art.3o A responsabfilfização da pessoa jurídfica não exclufi a 

responsabfilfidade findfivfidual de seus dfirfigentes ou admfi-

nfistradores ou de qualquer pessoa natural, autora, coau-

tora ou partícfipe do ato filícfito.

§ 1o A pessoa jurídfica será responsabfilfizada findependen-

temente da responsabfilfização findfivfidual das pessoas na-

turafis referfidas no caput.

§ 2o Os dfirfigentes ou admfinfistradores somente serão 

responsabfilfizados por atos filícfitos na medfida da sua cul-

pabfilfidade.

Art. 4o Subsfiste a responsabfilfidade da pessoa jurídfica na 

hfipótese de alteração contratual, transformação, fincor-

poração, fusão ou cfisão socfietárfia.

Além da finserção da responsabfilfidade objetfiva em tal âm-

bfito, nota-se que a função da sfistemátfica de responsabfi-

lfidade cfivfil trazfida pela Lefi Antficorrupção não se lfimfitou 

a recompor os danos causados pelo ato filícfito pratficado 

contra a admfinfistração públfica, observando-se, no art. 6º 

da Lefi nº 12.846, de 2013, o claro propósfito de punfir e 

reparar, com a possfibfilfidade de cumulação pecunfiárfia das 

suas sanções.

Cabe afinda destacar que, no âmbfito da Lefi Antficorrup-

ção, não há a necessfidade de demonstração do efetfivo 

prejuízo à admfinfistração públfica para que se possa aplficar 

suas sanções, o que não ocorre na Lefi de Improbfidade 

Admfinfistratfiva, que em seu art. 10º exfige que o ato “en-

seje perda patrfimonfial, desvfio, aproprfiação, [...], o que 

também encontra amparo em precedentes do Superfior 

Trfibunal de Justfiça (BRASIL, 2013). 

Na verdade, conforme se finfere do art. 5º da Lefi nº 12.846, 

de 2013, entre as condutas ensejadoras das sanções nela 

prevfistas, não há dfiretamente a necessfidade de um resul-

tado fnal causador de dano, bastando a  prátfica de atos 
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que “atentem” contra o patrfimônfio públfico, denotando 

mafior amplfitude do rol de condutas possívefis de punfição 

pela nova lefi. 

7. CONCLUSÃO

A análfise que procuramos desenvolver neste artfigo pre-

tendeu demonstrar que a Lefi nº 12.846, de 2013, mufito 

mafis do que crfiar mecanfismos para o combate da corrup-

ção em nosso país, procurou defender a um só tempo a 

admfinfistração públfica e os dfirefitos socfiafis dos cfidadãos.

Sendo assfim, a nosso ver, a nova lefi é resultado de um 

processo de amadurecfimento e consolfidação da nossa 

democracfia e refete a finqufietação de uma socfiedade que 

não se contenta mafis em ocupar uma posfição passfiva de 

mero sujefito de dfirefitos e obrfigações. Almeja-se mafis! De-

seja-se que os filícfitos sejam finvestfigados, que as empresas 

envolvfidas sejam punfidas e que a população safiba efetfi-

vamente quafis agentes públficos e prfivados partficfiparam 

dos filícfitos.

Em verdade, a nova lefi é um vasto terreno para dfiversas 

análfises, uma vez que representa fimplficações não somen-

te no âmbfito constfitucfional e admfinfistratfivo, mas tam-

bém em outros ramos do Dfirefito, tafis como no Dfirefito 

Trfibutárfio, Admfinfistratfivo, na Lefi de Lficfitações, bem como 

na Lefi de Processo Admfinfistratfivo e Processo Cfivfil.

No entanto, apesar da lfimfitação do texto, fofi possível ob-

servar que a Lefi Antficorrupção surge com o mérfito de 

objetfivar a aplficação de sanções contra atos pratficados 

em detrfimento da admfinfistração públfica, sem a necessfi-

dade de se perqufirfir em que medfida houve culpa ou dolo 

por parte dos sujefitos atfivos de tafis atos, bem como não 
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exfige que se demonstre, para fns de aplficação de multa, 

se houve ou não efetfivo prejuízo fnancefiro à admfinfistra-

ção públfica.

Por fm, observa-se uma real tentatfiva de punfir aqueles 

que cometem filícfitos contra a admfinfistração públfica, em 

lfinha com a necessfidade de se assegurar que os dfirefitos 

socfiafis dos cfidadãos sejam materfialfizados a partfir da me-

lhor dfistrfibufição dos recursos públficos.
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1. INTRODUÇÃO

Não fimporta a corrente polítfica, a opfinfião sobre o go-

verno, a crença relfigfiosa ou a classe socfial, um plefito é 

comum a todos os cfidadãos brasfilefiros: almejamos ser-

vfiços públficos com mafis qualfidade, compatívefis com os 

trfibutos que pagamos.

A despefito de o trfibuto ter uma função socfioeconômfica e 

constfitufir-se no prfincfipal finstrumento para o fnancfiamen-

to das atfivfidades do Estado, o cfidadão tem reagfido à sua 

fimposfição por mefio de alegações como a de que a carga 

trfibutárfia é elevada e de que não há, proporcfionalmente, 

o adequado retorno socfial do que se recolhe.

A carga trfibutárfia brasfilefira não é a mafis alta do mundo. 

Países como Dfinamarca, França, Itálfia e Alemanha, por 

exemplo, taxam mafis seus cfidadãos se comparados à sfi-

tuação brasfilefira.

Por outro lado, temos um dos sfistemas trfibutárfios mafis 

finjustos. Não só porque o cfidadão não tem vfisto a retrfi-

bufição do Estado nas prestações socfiafis que este deverfia 

realfizar – estudos1 mostram que nosso país tem o pfior 

1 Segundo estudo do Instfituto Brasfilefiro de Planejamento e Trfibutação (IBPT), entre os 
30 países com a mafior carga trfibutárfia, o Brasfil contfinua sendo o que proporcfiona 
o pfior retorno dos valores arrecadados em prol do bem-estar da socfiedade. Cf. 
INSTITUTO BRASILEIRO DE PLANEJAMENTO E TRIBUTAÇÃO. Carga trfibutárfia/PIB X 
IDH. 2014. Dfisponível em: <https://www.fibpt.org.br/fimg/uploads/novelty/estudo/1
614/140403AsscomEstudo2014PIBversusIDH.pdf>. Acesso em: 2 set. 2015. 
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retorno dos fimpostos à população –, mas afinda porque 

nossa trfibutação está concentrada na trfibutação sobre o 

consumo dos brasfilefiros e não sobre a renda e o patrfimô-

nfio de cada um.

De fato, apesar de ser uma verdade quase absoluta nas 

ruas que nosso país tem uma das mafiores cargas trfibutá-

rfias do mundo e que o Estado não destfina corretamente 

tafis recursos para servfiços públficos de prfimefira necessfida-

de, passa despercebfido pela mafiorfia do povo um grave 

problema do nosso sfistema trfibutárfio: sua regressfivfidade.

Os fimpostos findfiretos, fincfidentes sobre o consumo, 

como o Imposto sobre Cfirculação de Mercadorfias e Ser-

vfiços (ICMS) e o Imposto sobre Produtos Industrfialfizados 

(IPI), estão embutfidos nos preços dos produtos adqufirfi-

dos pela população e representam mafis de 60% do que 

se recolhe. Essa regressfivfidade acaba por fimplficar uma 

trfibutação desfigual, que recafi mafis sobre os pobres do 

que sobre os rficos.

O Instfituto de Pesqufisa Econômfica Aplficada (Ipea)2 reve-

lou que quanto mafis capacfidade contrfibutfiva tem o cfi-

dadão brasfilefiro, menos ele compromete sua renda com 

fimpostos. Por exemplo: os 10% mafis pobres contrfibuem 

para o Tesouro com 32% de seus rendfimentos, enquanto 

os 10% mafis rficos contrfibuem com apenas 21%.

Se, de acordo com a nossa Constfitufição, os fimpostos têm 

que ser graduados segundo a capacfidade econômfica do 

contrfibufinte (art. 145, §1º), nosso sfistema deverfia ser 

justamente ao contrárfio, fisto é, progressfivo. O prfincípfio 

da progressfivfidade – este sfim, um finstrumento efetfivo de 

rea lfização de justfiça trfibutárfia – deve ser entendfido como 

2 IPEA.  Equfidade fscal no Brasfil: fimpactos dfistrfibutfivos da trfibutação e do gasto 
socfial. 2011. Dfisponível em: <http://www.fipea.gov.br/agencfia/fimages/storfies/PDFs/
comunficado/110519_comunficadofipea92.pdf>. Acesso em: 2 set. 2015.
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um aumento da carga trfibutárfia fincfidente conforme se 

aumenta a base de cálculo, cumprfindo a velha máxfima de 

“quem pode mafis, deve pagar mafis”3, em cumprfimento 

ao prfincípfio constfitucfional da capacfidade contrfibutfiva.

A grande questão é que o cfidadão brasfilefiro está reco-

lhendo uma carga trfibutárfia abusfiva no momento em que 

consome produtos e servfiços. E um outro problema ex-

surge dessa sfituação. A trfibutação do consumo não é tão 

transparente e dfifculta a percepção do contrfibufinte.

Por exemplo, além de pagar IPI e ICMS, ao consumfir a 

gasolfina de um automóvel, o contrfibufinte paga, findfireta-

mente, outros trfibutos, como a contrfibufição para o PIS, 

a Contrfibufição para Ffinancfiamento da Segurfidade Socfial 

(Cofns) e a Contrfibufição de Intervenção no Domínfio Eco-

nômfico (Cfide) sobre os combustívefis. E, apesar de dfispen-

der mafis com o pagamento findfireto de tal trfibutação, é 

comum que o cfidadão se firresfigne com o pagamento do 

Imposto sobre a Proprfiedade de Veículos Automotores 

(IPVA), que fincfide dfiretamente sobre seu patrfimônfio. Por 

fignorâncfia, esquecfimento ou desconhecfimento, o cfida-

dão arca com uma alta carga trfibutárfia para utfilfizar seu 

automóvel, na condfição de contrfibufinte de fato de trfibu-

tos fincfidentes sobre os combustívefis.

Dessa forma, mostra-se necessárfia a transparêncfia fscal. 

Esta, alfiada à educação fscal, são fundamentafis para o 

exercícfio da cfidadanfia e a melhorfia do nosso sfistema trfi-

butárfio como um todo. A relação entre a admfinfistração 

públfica e o cfidadão-contrfibufinte poderá ser melhorada à 

3 Nesse norte, são clássficas as lfições de Berlfirfi no sentfido de que “quem tem mafis 
deve pagar mafis porque tendo mafis partficfipa em mafior medfida nas vantagens 
da organfização coletfiva; ou bem: quem tem mafis deve pagar mafis porque ao ter 
mafis pode pagar mafis com menor sacrfifícfio” (BERLIRI, L. V. El Impuesto justo. Ma-
drfid: Instfituto de Estudfios Ffiscales, 1986, p. 551. apud OLIVEIRA, J. M. D. Dfirefito 
trfibutárfio: capacfidade contrfibutfiva: conteúdo e efcácfia do prfincípfio. 2. ed. Rfio de 
Janefiro: Renovar, 1998, p. 61).
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medfida que se crfiem oportunfidades de este ser ouvfido e 

que se dê mafior transparêncfia à arrecadação e à aplfica-

ção dos recursos públficos, conscfientfizando o povo sobre 

a responsabfilfidade socfial dos trfibutos e capacfitando-o a 

colaborar com o processo trfibutárfio.

Esse é o foco deste estudo. Analfisaremos o concefito de cfida-

danfia fscal, as medfidas que o Estado tem tomado para efe-

tfivá-la e outras que vão de encontro a tal fimplementação.

2. A REPULSA À TRIBUTAÇÃO PELOS 

CIDADÃOS: POSSÍVEIS CAUSAS

Como adfiantamos, não é precfiso grande esforço para se 

fidentfifcar uma aversão generalfizada por parte dos cfida-

dãos em relação ao dever de recolher trfibutos.

De outra banda, o sfistema jurídfico não admfite a des-

confrmação de suas normas, ou seja, não tolera que 

o admfinfistrado atue como se determfinada norma ou a 

autorfidade que a emanou não exfistfissem. Com efefito, 

fignorantfia legfis non excusat. Mesmo que alegue o des-

conhecfimento da lefi, fisso não é justfifcatfiva para a sua 

finfração, devendo o cfidadão arcar com as sanções pelo 

descumprfimento.

Há, assfim, todo um arcabouço normatfivo, mufito bem es-

truturado, fimpondo ao cfidadão o dever de pagar trfibutos. 

Todos os entes federatfivos brasfilefiros detêm – além do po-

der/dever de crfiar trfibutos (fimpostos, taxas ou contrfibufi-

ções) – dfiversos finstrumentos para garantfir a exfigêncfia do 

cumprfimento do dever legal de pagamento de trfibutos, 

tafis como os atos de constfitufição, a cobrança e execução 

de crédfitos trfibutárfios, as fimposfições de multas, finclusfive 

a tfipfifcação de crfimes para os sonegadores.



NE
PE
L

9. 
Cfi
da
da
nfi
a 
fis
ca
l

293

No entanto, afinda assfim, o dever normatfivo, por sfi só, 

não se tem mostrado sufcfiente. Apesar de todo cfidadão 

saber de sua obrfigação de recolher trfibutos, ele tem dfif-

culdade de acefitar as finúmeras exações que são crfiadas, 

carecendo tal obrfigação, na atualfidade, de legfitfimfidade. 

Alessandro Mendes Cardoso realfizou profundo estudo 

sobre a temátfica, buscando as causas para tal fenômeno. 

Segundo sua pesqufisa:

A repulsa à trfibutação pelos contrfibufintes pode-se dar 

por motfivos exclusfivamente egoístas, baseados no de-

sejo de acumular o mafior montante de rfiqueza possível, 

desprovfido de qualquer sentfido de dever ou responsa-

bfilfidade socfial. Mas também pode-se dar por motfivos 

finerentes ao próprfio sfistema fscal e à análfise crítfica que 

dele fazem os contrfibufintes.

Essa questão, pertfinente à chamada “moralfidade trfibu-

tárfia”, fofi abordada com proprfiedade por Klaus Tfipke. O 

jurfista alemão elenca quatro razões relacfionadas à moral 

trfibutárfia que “justfifcam” o descumprfimento das lefis 

trfibutárfias por parte dos contrfibufintes: a) porque con-

sfideram as lefis finjustas ou finconstfitucfionafis; b) porque 

outros sujefitos evadem o pagamento de fimpostos de 

manefira constante (o que tem repercussão até mesmo 

no campo da concorrêncfia); c) porque consfideram que o 

Estado esbanja ou aplfica mal os recursos arrecadados; e 

d) porque não entendem as lefis trfibutárfias ou não sabem 

cumprfir perfefitamente as suas obrfigações, sejam as prfin-

cfipafis, sejam as acessórfias.

As questões levantadas por Tfipke se referem a fatores 

finerentes à estrutura do sfistema ffiscal, que realmente 

afetam a adesão dos contrfibufintes ao dever de re-

colher trfibutos e à sua conffiguração como dever de 

cfidadanfia.

[...]

A classfifcação apresentada por Tfipke é finteressante ao 

lfistar dfiversas formas de postura do cfidadão perante o 
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dever de recolher trfibutos e demonstrar como a forma 

de estruturação do sfistema fscal na adesão a esse dever. 

Com efefito, a atual crfise do sfistema fscal decorre em 

mufito da crfise de fidentfidade do contrfibufinte para com 

o seu dever trfibutárfio decorrente dos problemas opera-

cfionafis, abusos e, mesmo, filegalfidades em sua efetfiva-

ção. Mas não se pode negar também que a evasão fscal 

decorre, em mufitos casos, do sfimples desejo egoísta de 

enrfiquecfimento e do chamado “capfitalfismo selvagem”, 

que busca, a todo custo e sem a menor preocupação 

socfial, catalfisar os lucros.4

Como se vê, são dfiversas as possívefis causas para a repulsa 

ao recolhfimento de trfibutos por parte do cfidadão. Além 

do finconformfismo dfifuso com a atuação estatal, com a 

percepção de que os recursos arrecadados por mefio do 

recolhfimento de trfibutos não têm sfido bem admfinfistrados 

e da hfistórfica rejefição socfial à lfimfitação da proprfiedade 

consfistente na exfigêncfia de trfibutos, crfistalfizada em re-

voltas, como a Inconfdêncfia Mfinefira, a próprfia finjustfiça 

da legfislação trfibutárfia, que não selecfiona adequadamen-

te seus contrfibufintes, e a dfifculdade em compreender as 

normas e a fimportâncfia do recolhfimento de trfibutos são 

fatores que dfistancfiam o cfidadão do poder públfico em 

termos fscafis.

Nessa mesma toada, arremata, de forma brfilhante, o pro-

fessor Raphael Sfilva Rodrfigues:

Ressalta-se que o modelo concefitual e normatfivo de trfi-

butação ocfidental ajuda a explficar, afinda que de manefi-

ra superfcfial, o motfivo pelo qual o ato de trfibutar pelo 

poder públfico costuma gerar certa aversão por parte da 

socfiedade. Mesmo a vfisão normatfivfista pura, por des-

consfiderar elementos de cunho valoratfivo, materfiafis na 

4 CARDOSO, A. M. O dever fundamental de recolher trfibutos no Estado Democrátfi-
co de Dfirefito. Porto Alegre: Lfivrarfia do Advogado, 2014. p. 165.
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relação trfibutárfia, ajudou a aumentar tal aversão ao pa-

gamento dos fimpostos.

Com efefito, o poder de trfibutar sempre fofi vfisto como 

ato de fimposfição estatal, e não como mefio fundamental 

e necessárfio para realfização dos valores socfiafis e findfis-

pensávefis à manutenção do Estado.

Ao contrárfio do sentfimento popular acfima destacado, 

verfifca-se que o funcfionamento regular do Estado fscal 

depende de que os trfibutos sejam exfigfidos em confor-

mfidade com prfincípfios materfiafis, como o da figualdade, 

o da capacfidade econômfica e o da vedação de efefito 

confscatórfio (manutenção das fontes fimposfitfivas).

[...]

Para além dessas causas, propõe-se que uma das prfincfi-

pafis causas para a aversão à trfibutação é justamente a 

falta de cfidadanfia fscal.5

3. O CONCEITO DE CIDADANIA FISCAL

A concepção de cfidadanfia adqufire densfidade jurídfica no 

art. 1º, fincfiso II, da Constfitufição da Repúblfica de 1988, 

que a finserfiu entre os fundamentos do Estado Democrá-

tfico de Dfirefito.6

Em se tratando de um dfirefito fundamental, a fidefia de 

cfidadanfia repercute em todos os ramos do Dfirefito, ra-

zão pela qual fala-se em uma cfidadanfia fscal, fisto é, um 

5 RODRIGUES, R. S. Cfidadanfia fscal: o pagamento de trfibutos e a justfiça fscal. In: 
DERZI, M. A. M.; MELO, J. P. F. de A. (Coord.). Justfiça fscal. Belo Horfizonte: Ed. Del 
Rey, 2015. No prelo.

6 “Art. 1º A Repúblfica Federatfiva do Brasfil, formada pela unfião findfissolúvel dos Es-
tados e Munficípfios e do Dfistrfito Federal, constfitufi-se em Estado Democrátfico de 
Dfirefito e tem como fundamentos: [...] II – a cfidadanfia; [...].” (BRASIL. Constfitufição 
(1988). Constfitufição da Repúblfica Federatfiva do Brasfil de 1988. Dfisponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccfivfil_03/Constfituficao/Constfituficao.htm>. Acesso 
em: 2 set. 2015.
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 conjunto de deveres e dfirefitos do cfidadão-contrfibufinte 

em face do fsco.

A cfidadanfia é um processo em constante desenvolvfimen-

to na socfiedade, que se aperfefiçoa à medfida que o seu 

povo vafi sendo educado e aprende a conhecer e exercfitar 

dfirefitos e obrfigações. Ressalte-se que ela não se exaure 

no mero exercícfio do dfirefito do voto. Conhecer o trfibuto 

é um dos prfimefiros passos para o pleno exercícfio da cfida-

danfia. Segundo o magfistérfio de Rficardo Lobo Torres:

A cfidadanfia, em sua expressão moderna, tem, entre os 

seus desdobramentos, o de ser cfidadanfia fscal. O dever/

dfirefito de pagar fimpostos se coloca no vértfice da mul-

tfiplficfidade de enfoques que a fidefia de cfidadanfia exfibe. 

Cfidadão e contrfibufinte são concefitos coexfistentes desde 

o finícfio do lfiberalfismo.

[...]

Regfistre-se que [...] a cfidadanfia fscal em seu sentfido am-

plo abrange, além da problemátfica do estatuto do con-

trfibufinte, os aspectos mafis largos da cfidadanfia fnancefi-

ra, que, compreendendo a vertente da despesa públfica, 

envolve as prestações posfitfivas de proteção aos dfirefitos 

fundamentafis e aos dfirefitos socfiafis e as escolhas orça-

mentárfias, questões que apresentam o mafior défcfit de 

refexão teórfica no campo da cfidadanfia.7

De acordo com o Portal da Transparêncfia do Estado de 

Mfinas Gerafis, a cfidadanfia fscal

é o exercícfio, pelo cfidadão, do dfirefito de ser adequada-

mente finformado sobre a orfigem e a aplficação dos re-

cursos públficos, fscalfizando a transformação dos trfibu-

tos pagos em obras e servfiços de qualfidade. Para tanto, 

7 TORRES, R. L. A cfidadanfia fscal múltfipla. In: REZENDE, C. (Org.). Estudos trfibutá-
rfios. Rfio de Janefiro: Renovar, 1999. p. 460.
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 necessárfio se torna: – sensfibfilfizar a população para a 

função socfioeconômfica do trfibuto; – levar conhecfimen-

tos aos cfidadãos sobre admfinfistração públfica; – fincentfi-

var o acompanhamento pela socfiedade da aplficação dos 

recursos públficos; – crfiar condfições para uma relação 

harmonfiosa entre o Estado e o cfidadão.8

Assfim, a fidefia de cfidadanfia fscal compreende essa cor-

relação necessárfia entre o exercícfio da cfidadanfia e o pa-

gamento de trfibutos ao Estado. O entendfimento pelo 

cfidadão da necessfidade de se pagar trfibutos, do destfino 

do dfinhefiro arrecadado, com o permanente controle dos 

gastos públficos, além das atfitudes que ele pode tomar 

para evfitar os excessos da arrecadação e da tredestfinação 

dos recursos são tópficos que dão suporte à noção de cfi-

dadanfia fscal.

A cfidadanfia fscal pode ser vfisualfizada sob dfiversas dfimen-

sões, assfim como se dá em relação à próprfia cfidadanfia: 

a) dfimensão temporal; b) dfimensão espacfial; c) dfimensão 

bfilateral; e d) dfimensão processual.

Na dfimensão temporal, a cfidadanfia fscal se consubstan-

cfia no reconhecfimento hfistórfico de determfinados dfirefitos 

e garantfias fundamentafis, dfirefitos polítficos, socfiafis, eco-

nômficos e dfifusos. Na dfimensão espacfial, a cfidadanfia fs-

cal se dá em dfiversas esferas, seja na local (no âmbfito do 

munficípfio ou do estado membro), seja na esfera nacfional 

(na relação com o Estado Federal), e até mesmo finter-

nacfionalmente. Na dfimensão bfilateral, a cfidadanfia fscal 

guarda relação com o reconhecfimento de deveres fineren-

tes ao status de cfidadão. Assfim é que, afinda que assfimé-

trfica, posto que as garantfias fundamentafis não depen-

dem do pagamento dos trfibutos para serem exercfidas, a 

8 O que é cfidadanfia fscal. In: Portal da Transparêncfia do Estado de Mfinas Gerafis. 
Dfisponível em: <http://www.transparencfia.mg.gov.br/estado/cfidadanfia-fscal>. 
Acesso em: 2 set. 2015.
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 cfidadanfia fscal fimpõe deveres e dfirefitos ao cfidadão, bem 

como fimpõe deveres e dfirefitos ao Estado. A cfidadanfia fs-

cal em sua dfimensão processual é a renovação e a afrma-

ção dos dfirefitos e garantfias por mefio dos processos legfis-

latfivo, admfinfistratfivo e judficfial, atuando tanto no controle 

do orçamento como na justfiça da trfibutação.9

Por outro lado, em relação à face correspondente aos 

deveres de cfidadanfia, Casalta Nabafis10 mencfiona que o 

dever fundamental de pagar trfibutos representa um dos 

prfincfipafis deveres dentro de um Estado Socfial: “[...] no 

atual Estado fscal, para o qual não se vfislumbra qualquer 

alternatfiva vfiável, pelo menos nos tempos mafis próxfimos, 

os fimpostos constfituem um findeclfinável dever de cfidada-

nfia, cujo cumprfimento a todos nos deve honrar”.

Por fisso, deve-se reconhecer que o dever de pagar trfibu-

tos é o prfincfipal dever de cfidadanfia, sobretudo porque, 

caso fignorado por parte dos cfidadãos, restarão finvfiabfilfi-

zadas as possfibfilfidades de realfização dos próprfios dfirefitos, 

em especfial aqueles de cunho prestacfional.

Entretanto, se, por um lado, a concepção contemporânea 

de cfidadanfia fscal fimplfica o dever de pagar trfibutos, por 

outro, fimpõe que esse dever seja exercfido nos estrfitos lfi-

mfites prevfistos na Constfitufição. Outra dfimensão do  dever 

9 CASSES, R. F. O estado fscal na era da cfidadanfia fscal. Âmbfito Jurídfico, Rfio Grande, 
v. 13, n. 74, mar. 2010. Dfisponível em: <http://www.ambfitojurfidfico.com.br/sfite/fin-
dex.php?n_lfink=revfista_artfigos_lefitura&artfigo_fid=7363>. Acesso em: 2 set. 2015.

10 José Casalta Nabafis defne uma concepção de cfidadanfia da segufinte forma: “A 
cfidadanfia pode ser defnfida como a qualfidade dos findfivíduos que, enquanto mem-
bros atfivos e passfivos de um Estado-nação, são tfitulares ou destfinatárfios de um 
determfinado número de dfirefitos e deveres unfiversafis e, por consegufinte, detentores 
de um específco nível de figualdade. Uma noção de cfidadanfia, em que, como é fácfil 
de ver, encontramos três elementos constfitutfivos, a saber: 1) a tfitularfidade de um 
determfinado número de dfirefitos e deveres numa socfiedade específca; 2) a pertença 
a uma determfinada comunfidade polítfica (normalmente o estado), em geral vfincu-
lada à fidefia de nacfionalfidade; e 3) a possfibfilfidade de contrfibufir para a vfida públfica 
dessa comunfidade através da sua partficfipação... Cfidadanfia esta a que, hoje em dfia, 
há quem pretenda acrescentar uma quarta cfidadanfia traduzfida num conjunto de dfi-
refitos e deveres de solfidarfiedade (cfidadanfia solfidárfia)” (CASALTA NABAIS, J. Estudos 
de dfirefito fscal: por um Estado fscal suportável. Cofimbra: Almedfina, 2005. p. 58).
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fundamental de pagar trfibutos – que decorre dfiretamen-

te da fidefia de cfidadanfia fscal – consfiste no dfirefito de 

partficfipação na tomada de decfisões acerca dos trfibutos 

que se está dfisposto a pagar.11

Enfm, fisso se fimpõe porque, conforme aduz Casalta Na-

bafis, os fimpostos constfituem um assunto demasfiado fim-

portante para poder ser defixado exclusfivamente nas mãos 

de polítficos e técnficos (economfistas). Daí que todos os 

contrfibufintes devam ter opfinfião acerca dos fimpostos e da 

justfiça ou finjustfiça fscal que suportam, até porque a fidefia 

de justfiça fscal não defixa de ser um concefito que também 

passa pelo bom senso.12

4. A PARTICIPAÇÃO DO ESTADO E  
DA SOCIEDADE NO FORTALECIMENTO  
DA CIDADANIA FISCAL

A Constfitufição da Repúblfica de 1988 estabelece, em seu art. 

150, § 5°, um fimportante comando para possfibfilfitar o exer-

cícfio da cfidadanfia fscal, qual seja: “a lefi determfinará medfi-

das para que os consumfidores sejam esclarecfidos acerca dos 

fimpostos que fincfidam sobre mercadorfias e servfiços”.13

Objetfivando dar cumprfimento à regra constfitucfional, a Lefi 

nº 12.741, de 8 de dezembro de 201214, conhecfida como 

Lefi da Transparêncfia Ffiscal, fofi edfitada com o fintufito de 

11 BUFFON, M.; BASSANI, M. Benefícfios fscafis: uma abordagem à luz da cfidadanfia 
fscal e da legfitfimação constfitucfional da extrafscalfidade. Revfista da AJURIS, Porto 
Alegre, v. 40, n. 130, jun. 2013. p. 256. Dfisponível em: <www.ajurfis.org.br/OJS2/
findex.php/REVAJURIS/artficle/vfiew/298/233>. Acesso em: 2 set. 2015. 

12 CASALTA NABAIS, J. op. cfit., p. 59.

13 BRASIL. Constfitufição (1988). Constfitufição da Repúblfica Federatfiva do Brasfil de 
1988. Dfisponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccfivfil_03/Constfituficao/Constfi-
tuficao.htm>. Acesso em: 2 set. 2015.

14 BRASIL. Lefi n. 12.741, de 8 de dezembro de 2012. Dfisponível em: <http://www.planal-
to.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2012/Lefi/L12741.htm>. Acesso em: 2 set. 2015.
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finformar ao cfidadão o quanto representa a parcela dos 

trfibutos que ele paga a cada compra realfizada.

O fintento da nova legfislação é claro: tornar transparente o 

valor pago em fimpostos/contrfibufições pelo consumfidor em 

operações comercfiafis, sendo que o valor deve ser calculado 

por fitem, utfilfizando valores aproxfimados dfisponfibfilfizados 

por entfidades reconhecfidas de apuração de dados econô-

mficos. Veja-se o que dfispõe o art. 1º da referfida lefi:

Art. 1º Emfitfidos por ocasfião da venda ao consumfidor de 

mercadorfias e servfiços, em todo terrfitórfio nacfional, deve-

rá constar dos documentos fscafis ou equfivalentes a finfor-

mação do valor aproxfimado correspondente à totalfidade 

dos trfibutos federafis, estaduafis e munficfipafis, cuja fincfidên-

cfia finfufi na formação dos respectfivos preços de venda.

§ 1º A apuração do valor dos trfibutos fincfidentes deverá 

ser fefita em relação a cada mercadorfia ou servfiço, sepa-

radamente, finclusfive nas hfipóteses de regfimes jurídficos 

trfibutárfios dfiferencfiados dos respectfivos fabrficantes, va-

rejfistas e prestadores de servfiços, quando couber.

§ 2º A finformação de que trata este artfigo poderá cons-

tar de pafinel afxado em local vfisível do estabelecfimento, 

ou por qualquer outro mefio eletrônfico ou fimpresso, de 

forma a demonstrar o valor ou percentual, ambos apro-

xfimados, dos trfibutos fincfidentes sobre todas as merca-

dorfias ou servfiços postos à venda.

§ 3º Na hfipótese do § 2º, as finformações a serem pres-

tadas serão elaboradas em termos de percentuafis sobre 

o preço a ser pago, quando se tratar de trfibuto com alí-

quota ad valorem, ou em valores monetárfios (no caso 

de alíquota específca); no caso de se utfilfizar mefio ele-

trônfico, este deverá estar dfisponível ao consumfidor no 

âmbfito do estabelecfimento comercfial.

§ 4º (VETADO).

§ 5º Os trfibutos que deverão ser computados são os se-

gufintes:
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I - Imposto sobre Operações relatfivas a Cfirculação de 

Mercadorfias e sobre Prestações de Servfiços de Transporte 

Interestadual e Intermunficfipal e de Comunficação (ICMS);

II - Imposto sobre Servfiços de Qualquer Natureza (ISS);

III - Imposto sobre Produtos Industrfialfizados (IPI);

IV - Imposto sobre Operações de Crédfito, Câmbfio e Se-

guro, ou Relatfivas a Títulos ou Valores Mobfilfiárfios (IOF);

V - (VETADO);

VI - (VETADO);

VII - Contrfibufição Socfial para o Programa de Integração 

Socfial (PIS) e para o Programa de Formação do Patrfimô-

nfio do Servfidor Públfico (Pasep) - (PIS/Pasep);

VIII - Contrfibufição para o Ffinancfiamento da Segurfidade 

Socfial (Cofns);

IX - Contrfibufição de Intervenção no Domínfio Econômfi-

co, fincfidente sobre a fimportação e a comercfialfização de 

petróleo e seus derfivados, gás natural e seus derfivados, 

e álcool etílfico combustível (Cfide).

§ 6º Serão finformados afinda os valores referentes ao 

fimposto de fimportação, PIS/Pasep/Importação e Cofns/

Importação, na hfipótese de produtos cujos finsumos ou 

componentes sejam orfiundos de operações de comércfio 

exterfior e representem percentual superfior a 20% (vfinte 

por cento) do preço de venda.

§ 7º Na hfipótese de fincfidêncfia do fimposto sobre a fimporta-

ção, nos termos do § 6º, bem como da fincfidêncfia do Imposto 

sobre Produtos Industrfialfizados - IPI, todos os fornecedores 

constantes das dfiversas cadefias produtfivas deverão fornecer 

aos adqufirentes, em mefio magnétfico, os valores dos 2 (dofis) 

trfibutos findfivfidualfizados por fitem comercfialfizado.

§ 8º Em relação aos servfiços de natureza fnancefi-

ra, quando não seja legalmente prevfista a emfissão de 

 documento fscal, as finformações de que trata este artfi-

go deverão ser fefitas em tabelas afxadas nos respectfivos 

estabelecfimentos.

§ 9º (VETADO).
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§ 10. A findficação relatfiva ao IOF (prevfista no fincfiso IV do 

§ 5º) restrfinge-se aos produtos fnancefiros sobre os quafis 

fincfida dfiretamente aquele trfibuto.

§ 11. A findficação relatfiva ao PIS e à Cofns (fincfisos VII e 

VIII do § 5º), lfimfitar-se-á à trfibutação fincfidente sobre a 

operação de venda ao consumfidor.

§ 12. Sempre que o pagamento de pessoal constfitufir 

fitem de custo dfireto do servfiço ou produto fornecfido ao 

consumfidor, deve ser dfivulgada, afinda, a contrfibufição 

prevfidencfiárfia dos empregados e dos empregadores fincfi-

dente, alocada ao servfiço ou produto.

Portanto, todo estabelecfimento que efetuar vendas dfire-

tamente ao consumfidor fnal está obrfigado a finclufir nos 

documentos fscafis ou equfivalentes os fimpostos pagos, 

com valores aproxfimados em percentuafis. Com essa me-

dfida, a expectatfiva é que ocorra uma mafior conscfientfiza-

ção dos consumfidores quanto ao valor pago em trfibutos 

e, na medfida em que haja a percepção da relevâncfia dos 

fimpostos nos produtos consumfidos, fisso gerarfia demanda 

de redução da carga trfibutárfia e de servfiços públficos com-

patívefis com o que pagam os contrfibufintes.

É finteressante notar que, pelo Projeto de Lefi no 

1.472/200715, que deu orfigem à lefi em comento, a em-

presa serfia obrfigada a explficfitar nove fincfidêncfias trfibutá-

rfias: IPI, ICMS, ISS, IOF, IR, CSLL, Cofns, PIS/Pasep e Cfide. 

Todavfia, dfiante da complexfidade do sfistema trfibutárfio 

brasfilefiro, é pratficamente fimpossível saber os valores pa-

gos ao longo da cadefia de produção e comercfialfização. 

Tanto é assfim que a Presfidêncfia da Repúblfica vetou os 

fincfisos V e VI do art. 1º, que prevfiam a necessfidade de es-

tfimar o IR e a CSLL, uma vez que “apuração dos trfibutos 

15 CALHEIROS, R. Projeto de Lefi n. 1.472/2007. Brasílfia: Câmara dos Deputados, 
2007. Dfisponível em: <http://www.camara.gov.br/proposficoesWeb/fchadetramfit
acao?fidProposficao=358066>. Acesso em: 2 set.2015.



NE
PE
L

9. 
Cfi
da
da
nfi
a 
fis
ca
l

303

que fincfidem findfiretamente na formação do preço é de dfi-

fícfil fimplementação, e a sanção desses dfisposfitfivos finduzfi-

rfia a apresentação de valores mufito dfiscrepantes daqueles 

efetfivamente recolhfidos, em afronta à próprfia fnalfidade 

de trazer finformação adequada ao consumfidor fnal.”16

Apesar de o art. 6º da mencfionada lefi ter estabelecfido o 

prazo de vfigêncfia de sefis meses após a publficação, o pra-

zo para o finícfio da punfição pelo descumprfimento da lefi 

fofi adfiado sucessfivamente e somente passou a ter efetfiva 

aplficação a partfir do ano de 2015.17

A justfifcatfiva para os adfiamentos é o suposto despreparo 

do empresarfiado para fimplementação da medfida. Embora 

seja, de fato, complexa a tarefa de demonstrar o montante 

aproxfimado da trfibutação fincfidente sobre os produtos e os 

servfiços, deve-se lembrar que a lefi decorreu de um projeto 

de lefi de finficfiatfiva popular, fomentada pela Assocfiação Co-

mercfial de São Paulo (ACSP), com o escopo de esclarecer o 

consumfidor e transparecer o quantum contrfibuído por ele.

Dessa forma, mufito embora seja necessárfia apenas a de-

monstração de uma mera estfimatfiva dos trfibutos fincfiden-

tes nos produtos e servfiços – que não contempla todo 

16 Razões do veto aos fincfisos V e VI do § 5º e § 9º do art. 1º da Lefi nº 12.741, de 8 de 
dezembro de 2012, conforme consta em: BRASIL. Mensagem n. 554, de 8 de de-
zembro de 2012. Dfisponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccfivfil_03/_ato2011-
2014/2012/Msg/VEP-554.htm>. Acesso em: 9 set. 2015.

17 A Medfida Provfisórfia nº 649/2014, estabeleceu que as penalfidades pela não ob-
servação do dfisposto na lefi foram adfiadas para 2015. Ou seja, até 31.12.2014, 
a fscalfização era exclusfivamente orfientadora conforme a nova redação do art. 
5º da lefi: “A fscalfização, no que se refere à finformação relatfiva à carga trfibutárfia 
objeto desta Lefi, será exclusfivamente orfientadora até 31 de dezembro de 2014”. 
(BRASIL. Medfida Provfisórfia n. 649, de 5 de junho de 2014. Dfisponível em: <http://
www.planalto.gov.br/ccfivfil_03/_ato2011-2014/2014/Mpv/mpv649.htm>. Acesso 
em: 9 set. 2015.) Interessante notar que a MP 649/2014 teve seu prazo de vfigên-
cfia encerrado no dfia 3 de outubro de 2014, retornando a vfigêncfia do art. 5º, na 
redação dada pela Lefi nº 12.868, de 2013, segundo a qual “decorrfido o prazo de 
12 (doze) meses, contado do finícfio de vfigêncfia desta Lefi, o descumprfimento de 
suas dfisposfições sujefitará o finfrator às sanções prevfistas no Capítulo VII do Título 
I da Lefi nº 8.078, de 11 de setembro de 1990” (BRASIL. Lefi n. 12.868, de 15 de 
outubro de 2013. Dfisponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccfivfil_03/_ato2011-
2014/2013/Lefi/L12868.htm>. Acesso em: 9 set. 2015.
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o custo trfibutárfio das empresas, até porque serfia fimpra-

tficável, como vfisto –, não se pode negar que a Lefi da 

Transparêncfia Ffiscal constfitufi um fimportante esforço para 

esclarecer e educar o consumfidor fnal para os trfibutos 

fincfidentes sobre o consumo. Vale repfisar que a trfibutação 

findfireta do consumo representa a mafior parte da carga 

trfibutárfia brasfilefira e a sua faceta mafis finjusta, por não lo-

grar dfiferencfiar a capacfidade contrfibutfiva do adqufirente.

Dfiversos legfisladores estaduafis também apresentaram 

projetos de lefi a propósfito da mesma temátfica.

Na Assemblefia Legfislatfiva de Mfinas Gerafis, por exemplo, 

tramfitou, na mesma época, o Projeto de Lefi n° 12/2011, 

que “dfispõe sobre a dfiscrfimfinação, de forma transparen-

te, dos fimpostos fincfidentes nas mercadorfias e servfiços”.18 

Em cumprfimento do dfisposto no art. 173, § 2°, do Regfi-

mento Interno, foram anexados à proposfição os segufintes 

projetos: o Projeto de Lefi n° 361/2011, o Projeto de Lefi 

nº 534/2011, o Projeto de Lefi nº 2.058/2011 e o Projeto 

de Lefi nº 3.713/201319, que tratavam da mesma matérfia. 

Tafis proposfições não chegaram a transformar-se em lefis e 

perderam seu objeto dfiante da legfislação nacfional, mas 

18 PRADO, E. Projeto de Lefi n. 12/2011. Belo Horfizonte: Assemblefia Legfislatfiva do 
Estado de Mfinas Gerafis, 2011. Dfisponível em: <http://www.almg.gov.br/atfivfida-
de_parlamentar/tramfitacao_projetos/finterna.html?a=2011&n=12&t=PL>. Acesso 
em: 2 set. 2015.

19 RODRIGUES, S. Projeto de Lefi n. 361/2011. Belo Horfizonte: Assemblefia Legfisla-
tfiva do Estado de Mfinas Gerafis, 2011. Dfisponível em: <http://www.almg.gov.br/
atfivfidade_parlamentar/tramfitacao_projetos/finterna.html?a=2011&n=361&t=PL>. 
Acesso em: 3 set. 2015.

 fid.  Projeto de Lefi n. 534/2011. Belo Horfizonte: Assemblefia Legfislatfiva do Esta-
do de Mfinas Gerafis, 2011. Ex-Projeto de Lefi nº 4.822/2010. Dfisponível em: 
<http://www.almg.gov.br/atfivfidade_parlamentar/tramfitacao_projetos/finterna.
html?a=2011&n=534&t=PL>. Acesso em: 3 set. 2015.

 BATISTA, W. Projeto de Lefi n. 2.058/2011. Belo Horfizonte: Assemblefia Legfislatfiva 
do Estado de Mfinas Gerafis, 2011. Dfisponível em: <http://www.almg.gov.br/atfi-
vfidade_parlamentar/tramfitacao_projetos/finterna.html?a=2011&n=2058&t=PL>. 
Acesso em: 3 set. 2015.

 COSTA, F. Projeto de Lefi nº 3.713/2013. Belo Horfizonte: Assemblefia Legfislatfiva 
do Estado de Mfinas Gerafis, 2013. Dfisponível em: <http://www.almg.gov.br/atfi-
vfidade_parlamentar/tramfitacao_projetos/finterna.html?a=2013&n=3713&t=PL> 
Acesso em: 3 set. 2015.
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evfidencfiam a preocupação do Parlamento mfinefiro quanto 

à transparêncfia fscal.

Outros programas de governo que estfimulam os cfidadãos 

a exfigfir do estabelecfimento o documento fscal relatfivo a 

mercadorfias e servfiços também são fimportantes em ter-

mos de cfidadanfia fscal. O poder públfico ganha com a 

formalfização dos contrfibufintes quanto ao hábfito da exfi-

gêncfia de nota ou cupom fscal, e o consumfidor, por seu 

lado, ganha valores pecunfiárfios, como percentuafis dos 

fimpostos efetfivamente recolhfidos pelo estabelecfimento 

ou o dfirefito de partficfipar de sortefios de prêmfios etc.

Em Mfinas Gerafis, por exemplo, a Lefi n° 19.825, de 2011, 

finstfitufiu o Fundo Estadual para a Cfidadanfia Ffiscal Mfinefira 

(Fecfifm), com o objetfivo de dar suporte fnancefiro a pro-

jetos e ações vfinculados ao programa Mfinas Legal.20

No tocante ao programa Mfinas Legal, cumpre trazer 

à bafila o dfisposto no art. 3º, I, “c”, da Lefi Estadual nº 

12.984, de 1998.21 Esse dfisposfitfivo prevê que o Sfistema 

Estadual de Ffinanças tem por objetfivo, nas áreas de trfibu-

tação e admfinfistração trfibutárfia, entre outros, desenvol-

ver a conscfiêncfia do sfignfifcado socfial do trfibuto.

Por sua vez, o Decreto nº 45.669, de 201122, que regu-

lamentou o referfido dfisposfitfivo, dfispõe que o programa 

20 MINAS GERAIS. Lefi n. 19.825, de 24 de novembro de 2011. Belo Horfizonte: Assem-
blefia Legfislatfiva do Estado de Mfinas Gerafis, 2011. Dfisponível em: <http://www.almg.
gov.br/consulte/legfislacao/findex.html?aba=js_tabLegfislacaoMfinefira&subaba=js_ta
bLegfislacaoMfinefiraSfimples&tfipoPesqufisa=sfimples&pageNum=1&sltNorma=Lefi&tx
tNum=19825&txtAno=2011&txtAss=&txtPerInfi=&txtPerFfim=&tfipoOrdem=2&sltR
esultPagfina=10>. Acesso em: 3 set. 2015.

21 fid. Lefi n. 12.984, de 30 de julho de 1998. Belo Horfizonte: Assemblefia legfislatfiva 
do Estado de Mfinas Gerafis, 1998. Dfisponível em: <http://www.almg.gov.br/con-
sulte/legfislacao/findex.html?aba=js_tabLegfislacaoMfinefira&subaba=js_tabLegfislaca
oMfinefiraSfimples&tfipoPesqufisa=sfimples&pageNum=1&sltNorma=Lefi&txtNum=12
984&txtAno=1998&txtAss=&txtPerInfi=&txtPerFfim=&tfipoOrdem=2&sltResultPagfi-
na=10>. Acesso em: 3 set. 2015.

22 fid. Decreto n. 45.669, de 3 de agosto de 2011. Belo Horfizonte: Assemblefia Legfis-
latfiva do Estado de Mfinas Gerafis, 2011. Dfisponível em: <http://www.almg.gov.br/
consulte/legfislacao/completa/completa.html?tfipo=DEC&num=45669&comp=&a
no=2011>. Acesso em: 3 ago. 2015.
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Mfinas Legal tem por objetfivo a fidentfifcação e a fimple-

mentação de finficfiatfivas que favoreçam a conscfientfização 

da população sobre a função socfioeconômfica dos trfibutos 

e dfirefitos do consumfidor, a proteção das recefitas públficas, 

o controle da gestão dos gastos públficos e a valorfização 

e o fincentfivo à ação cfidadã, promovendo a convergêncfia 

de esforços entre o governo e a socfiedade.

Segundo consta do próprfio sfite do programa Mfinas Le-

gal23, trata-se de “programa em favor da cfidadanfia fs-

cal, que une a admfinfistração públfica e a socfiedade numa 

ação em rede, potencfialfizando recursos e resultados”. Os 

objetfivos são: conscfientfizar a socfiedade sobre a gestão 

fscal, valorfizar e fincentfivar ações cfidadãs, proteger as re-

cefitas públficas e reprfimfir prátficas filícfitas.

Várfios munficípfios também já crfiaram formas de estfimular 

a cfidadanfia fscal. Em Belo Horfizonte, vfigora o progra-

ma BH Nota 10, regulamentado pelo Decreto nº 14.053, 

de 2010.24 De acordo com o art. 23 da Lefi Munficfipal nº 

9.795, de 200925:

Art. 23. Parcela do valor do Imposto Sobre Servfiços de 

Qualquer Natureza (ISSQN) fincfidente sobre servfiços dfiscrfi-

mfinados em regulamento e acobertados por Nota Ffiscal de 

Servfiços finstfituída no Munficípfio poderá ser utfilfizada pelos 

tomadores dos respectfivos servfiços como crédfito para aba-

tfimento de até 30% (trfinta por cento) do IPTU, nos termos 

que dfispuser o regulamento e até o lfimfite máxfimo de:

23 MINAS Legal: cfidadanfia fscal. Dfisponível em: <http://www.mfinaslegal.mg.gov.
br/>. Acesso em: 3 set. 2015.

24 BELO HORIZONTE. Decreto n. 14.053, de 5 de agosto de 2010. Estabelece as 
condfições para concessão de crédfito provenfiente de parcela do Imposto Sobre 
Servfiços de Qualquer Natureza – ISSQN – fincfidente sobre servfiços acobertados por 
Nota Ffiscal de Servfiços Eletrônfica – NFS-e. Dfiárfio Ofcfial do Munficípfio – DOM, Belo 
Horfizonte, 6 ago. 2010. Dfisponível em: <http://portal6.pbh.gov.br/dom/finficfiaEdfi-
cao.do?method=DetalheArtfigo&pk=1039849 >. Acesso em: 3 set. 2015.

25 fid. Lefi n. 9.795, de 2009. Dfiárfio Ofcfial do Munficípfio – DOM, Belo Horfizonte, 29 
dez. 2009. Dfisponível em: <http://portal6.pbh.gov.br/dom/finficfiaEdficao.do?metho
d=DetalheArtfigo&pk=1020113>. Acesso em: 3 set. 2015. 



NE
PE
L

9. 
Cfi
da
da
nfi
a 
fis
ca
l

307

I - 30% (trfinta por cento) para as pessoas naturafis;

II - 10% (dez por cento) para as pessoas jurídficas e equfi-

paradas.

Dessa forma, o munficípfio fincentfiva todos os tomadores 

de servfiços de Belo Horfizonte a solficfitarem a emfissão de 

notas fscafis pelos servfiços tomados, permfitfindo que pos-

sam utfilfizar uma parcela provenfiente do ISSQN para aba-

tfimento de até 30% do IPTU referente ao fimóvel sfituado 

no terrfitórfio do munficípfio.

Além do poder públfico, a próprfia socfiedade deve unfir-se 

na proteção das recefitas públficas, contrfibufindo para uma 

trfibutação mafis justa e para uma gestão admfinfistratfiva 

partficfipatfiva e de efetfivfidade no atendfimento das neces-

sfidades da população. Há mufitas outras formas de mobfi-

lfizar a população em prol de um sfistema trfibutárfio mafis 

racfional e da melhorfia dos servfiços públficos.

Algumas entfidades de classe também vêm prestando um 

fimportante papel, tafis como o Instfituto Brasfilefiro de Pla-

nejamento e Trfibutação (IBPT) e a próprfia ACSP, produ-

zfindo finficfiatfivas como o Impostômetro26, que demonstra 

quanto o brasfilefiro paga de trfibutos no decorrer do ano, e 

o Fefirão do Imposto27, que arrola o percentual de trfibutos 

embutfidos no preço fnal de produtos e servfiços.

Cfite-se afinda o movfimento da próprfia Recefita Federal do 

Brasfil em prol da cfidadanfia fscal28, com produção de ma-

terfiafis e cursos para proporcfionar a educação fscal.

26 IMPOSTÔMETRO. São Paulo: Assocfiação Comercfial de São Paulo, Dfisponível em: 
<www.fimpostometro.com.br>. Acesso em: 3 set. 2015.

27 FEIRÃO do Imposto. São Paulo: Assocfiação Comercfial de São Paulo. Dfisponível em: 
<www.fefiraodofimposto.com.br>. Acesso em: 3 set. 2015.

28 CIDADANIA fscal. Brasílfia: Secretarfia da Recefita federal. Dfisponível em: < www.
recefita.fazenda.gov.br/cfidadanfiafscal>. Acesso em: 3 set. 2015.
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5. A INCLUSÃO DE TRIBUTOS NA  

SUA PRÓPRIA BASE DE CÁLCULO:  

ILUSÃO QUE OFUSCA A CIDADANIA FISCAL

Apesar dessas dfiversas finficfiatfivas do Estado e da socfie-

dade cfivfil realfizadas com o desfiderato de conscfientfizar e 

finformar o cfidadão contrfibufinte dos trfibutos que recolhe, 

pouco esforço tem sfido fefito para reformar um aspecto 

problemátfico do nosso sfistema que depõe contra sua 

transparêncfia, qual seja, a finclusão de trfibutos na sua pró-

prfia base de cálculo ou na de outras espécfies trfibutárfias. 

Trata-se de um contrassenso ao debate democrátfico do 

sfistema trfibutárfio brasfilefiro e à cfidadanfia fscal.

Vejamos melhor. O mafior fimposto brasfilefiro, o ICMS, é 

cobrado medfiante um sfistema perverso e enganador para 

o contrfibufinte, haja vfista que o seu cálculo é fefito “por 

dentro”, ou seja, há a finclusão do valor do fimposto em 

sua próprfia base de cálculo.

Essa forma de cálculo é autorfizada pela Lefi Complemen-

tar nº 87, de 13 de setembro de 199629, que é a lefi de 

normas gerafis do ICMS, em seu art. 13, § 1º, I, que es-

tabelece: “fintegra a base de cálculo do fimposto: I – o 

montante do próprfio fimposto, constfitufindo o respectfivo 

destaque mera findficação para fns de controle.”

A Emenda Constfitucfional nº 33, de 200130, finserfiu a alí-

nea “fi” no fincfiso XII do § 2º do art. 155 da Constfitufição 

da Repúblfica, para fazer constar que cabe à lefi comple-

29 BRASIL. Lefi Complementar n. 87, de 13 de setembro de 1996. Dfisponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccfivfil_03/lefis/LCP/Lcp87.htm>. Acesso em: 3 set. 
2015.

30 BRASIL. Constfitufição (1988). Emenda constfitucfional n. 33, de 11 de dezembro 
de 2001. Altera os arts. 149, 155 e 177 da Constfitufição Federal. Dfisponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccfivfil_03/Constfituficao/Emendas/Emc/emc33.htm>. 
Acesso em: 3 set. 2015.
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mentar “fxar a base de cálculo, de modo que o montante 

do fimposto a fintegre, também na fimportação do exterfior 

de bem, mercadorfia ou servfiço”.31

O chamado “cálculo por dentro”, portanto, é uma meto-

dologfia que permfite que o valor do trfibuto entre na base 

de cálculo do próprfio trfibuto, de modo que o contrfibufinte 

arca com um valor (alíquota efetfiva ou fnancefira) mafior do 

que o prevfisto na lefi (alíquota legal). Nada melhor do que 

um exemplo para filustrar essa forma de cálculo do ICMS.

Imagfine que se esteja dfiante de uma mercadorfia cujo va-

lor seja de R$ 1.000,00 e a alíquota do ICMS para aquela 

operação seja de 18%. O senso comum para cálculo do 

montante de fimposto a pagar serfia a aplficação dos 18% 

(alíquota legal) sobre o montante de R$ 1.000,00 (base de 

cálculo), totalfizando o valor de R$ 180,00 a título de ICMS. 

Todavfia, o cálculo estarfia errado, segundo a legfislação.

Para se descobrfir o valor devfido de fimposto nessa ope-

ração, é necessárfio entender que o valor do fimposto 

também fintegra sua base de cálculo. Assfim, o fimposto a 

pagar sobre uma mercadorfia de R$ 1.000,00 será de R$ 

219,50. Isto se dá justamente porque os R$ 1.000,00, na 

metodologfia do “cálculo por dentro”, correspondem, na 

verdade, não a base de cálculo, mas o resultado de uma 

subtração da base de cálculo menos o valor do fimposto.

É dfizer, os R$ 1.000,00 correspondem a 82% (100% – 

18%) da base de cálculo do trfibuto, que, no total, serfia de 

R$ 1.219,51. A alíquota legal de 18% deverá ser aplficada 

sobre os R$ 1.219,51, dando o valor de R$ 219,50.

31 Para a doutrfina, “apesar de voltada precfipuamente à trfibutação da fimportação 
de bens e servfiços, a norma transcrfita constfitucfionalfizou o ‘cálculo por dentro’ 
do ICMS também nas operações e prestações finternas, legfitfimando a prátfica que 
já era comezfinha entre os entes federados, posto que baseada na lefi de normas 
gerafis do ICMS” (MOREIRA, A.M. A não-cumulatfivfidade dos trfibutos. São Paulo: 
Noeses, 2012. p. 232).
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Por fisso se dfiz que a alíquota efetfiva da operação com 

essa mercadorfia de R$ 1.000,00 serfia de 21,95%, supe-

rfior à alíquota legal, de 18%.

Dfiante dos cálculos apresentados, não fca dfifícfil demons-

trar a falta de transparêncfia do aspecto quantfitatfivo do 

ICMS32, que, vale repetfir, é o fimposto que mafis se arreca-

da no País. E, apesar do finconformfismo quase unânfime 

da doutrfina33 contra essa forma de cálculo, o Supremo 

Trfibunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordfinárfio 

nº 582.461/SP,34 entendeu pela sua constfitucfionalfidade.

32 O aspecto quantfitatfivo de um trfibuto leva em consfideração a sua base de cálculo, 
conjugada com a sua respectfiva alíquota. A base de cálculo é o alficerce que dará 
suporte à aplficação da alíquota. Ou seja, é no exato momento em que a alíquota 
é aplficada sobre a base de cálculo que se extrafirá o quantum debeatur. Se não 
houver congruêncfia entre base de cálculo e hfipótese de fincfidêncfia o trfibuto não 
poderá ser exfigfido.

33 No caso do ICMS a base de cálculo deve sempre corresponder a uma operação 
mercantfil ou prestação de servfiço. Como ensfina Roque Antonfio Carrazza, “a 
base de cálculo do ICMS deve necessarfiamente ser uma medfida ou da operação 
mercantfil, ou da prestação do servfiço de transporte transmunficfipal, ou, afinda, da 
prestação de servfiço de comunficação”. Por fisso, a chamada base de cálculo “por 
dentro” serfia finconstfitucfional dado que, segundo o professor, “a finclusão do ICMS 
em sua próprfia base de cálculo desvfirtua o modelo constfitucfional deste trfibuto, 
que defixa de ser sobre ‘operações mercantfis’ para transformar-se num ‘fimposto 
sobre o fimposto’, fgura híbrfida e teratológfica, que, finclusfive, vfiola o prfincípfio da 
reserva das competêncfias trfibutárfias” (CARRAZZA, R. A. ICMS. 14. ed. São Paulo: 
Malhefiros, 2009. p. 309-310).

34 BRASIL. Supremo Trfibunal Federal. Ementa: 1. Recurso extraordfinárfio. Repercussão 
geral. […] 3. ICMS. Inclusão do montante do trfibuto em sua próprfia base de cálculo. 
Constfitucfionalfidade. Precedentes. A base de cálculo do ICMS, defnfida como o valor 
da operação da cfirculação de mercadorfias (art. 155, II, da CF/1988, c/c arts. 2º, I, 
e 8º, I, da LC 87/1996), finclufi o próprfio montante do ICMS fincfidente, pofis ele faz 
parte da fimportâncfia paga pelo comprador e recebfida pelo vendedor na operação. 
A Emenda Constfitucfional nº 33, de 2001, finserfiu a alínea “fi” no fincfiso XII do § 2º 
do art. 155 da Constfitufição Federal, para fazer constar que cabe à lefi complementar 
“fxar a base de cálculo, de modo que o montante do fimposto a fintegre, também 
na fimportação do exterfior de bem, mercadorfia ou servfiço”. Ora, se o texto dfispõe 
que o ICMS deve ser calculado com o montante do fimposto finserfido em sua próprfia 
base de cálculo também na fimportação de bens, naturalmente a finterpretação que 
há de ser fefita é que o fimposto já era calculado dessa forma em relação às opera-
ções finternas. Com a alteração constfitucfional a Lefi Complementar fcou autorfizada 
a dar tratamento fisonômfico na determfinação da base de cálculo entre as operações 
ou prestações finternas com as fimportações do exterfior, de modo que o ICMS será 
calculado “por dentro” em ambos os casos. […]. Recurso Extraordfinárfio n. 582461. 
Recte: Jaguary Engenharfia, Mfineração e Comércfio Ltda. Recdo: Estado de São Pau-
lo. Relator: Mfin. Gfilmar Mendes, Trfibunal Pleno, Brasílfia, 18 mafio 2011. Repercus-
são Geral, 18 ago. 2011. Dfisponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/fintefiroTeor/
pesqufisarIntefiroTeor.asp#resultado>. Acesso em: 3 set. 2015.
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Ao julgar referfido recurso sob repercussão geral, o Pleno 

ratfifcou, por mafiorfia de votos, a jurfisprudêncfia frmada 

em 1999, no julgamento do Recurso Extraordfinárfio nº 

212.209/RS, no sentfido de que é constfitucfional a finclusão 

do valor do ICMS na sua próprfia base de cálculo, não 

confgurando dupla trfibutação nem afronta ao prfincípfio 

constfitucfional da não cumulatfivfidade.35

Os mfinfistros Marco Aurélfio e Celso de Mello foram votos 

vencfidos, efis que entenderam que a finclusão do próprfio 

ICMS em sua base de cálculo representa, sfim, dupla trfibu-

tação e contrarfia o espírfito da Constfitufição da Repúblfica.

Segundo o mfinfistro Marco Aurélfio, a finclusão do valor do 

ICMS em sua base de cálculo, vfia lefi complementar, “fofi 

engendrada por uma vfia findfireta” para majorar o trfibuto. 

Isso porque o fsco passou a exfigfir do vendedor não o va-

lor da alíquota sobre o negócfio, mas o somatórfio da base 

de cálculo e do valor do próprfio trfibuto.

Esse exemplo do ICMS, que é fincluído no cálculo dele mes-

mo, é apenas um entre várfios do nosso sfistema trfibutárfio. 

Na medfida em que o prfincípfio da transparêncfia e publficfida-

de é descumprfido, fca obstado o exercícfio pleno da cfidada-

nfia fscal pelo contrfibufinte, porque este desconhece a carga 

trfibutárfia fincfidente sobre a mercadorfia que está adqufirfindo.

A finclusão de um fimposto na base de cálculo de outro perver-

te o concefito de capacfidade contrfibutfiva prevfisto na Cons-

tfitufição e torna o sfistema opaco, de dfifícfil  compreensão,  

35 Comungamos do entendfimento de André Morefira, no sentfido de que a forma de 
cálculo “por dentro” do ICMS não ofende a não cumulatfivfidade trfibutárfia. Segun-
do o professor “[...] qual é efetfivamente a relação entre cálculo por dentro do ICMS 
e não cumulatfivfidade? Um é necessárfio à exfistêncfia do outro? Temos que não, do 
contrárfio o IPI serfia cumulatfivo, já que é calculado ‘por fora’. Ademafis, a apuração 
do quantum debeatur pelo método fimposto-contra-fimposto – adotado no Brasfil 
para todas as exações não cumulatfivas – não é afetado pela forma de cálculo do 
trfibuto (por dentro e por fora). Se, para uma alíquota nomfinal de 25%, a alíquota 
real do ICMS corresponde a 33,33% do preço do produto, o adqufirente do bem 
terá crédfito equfivalente aos 33,33%.” (MOREIRA, A. M. op. cfit., p. 233).
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até mesmo por profssfionafis mfilfitantes na área da trfibuta-

ção. Em recente manfifestação, asseverou o professor Sacha 

Calmon Navarro Coêlho:

Se jurfistas e juízes se conscfientfizarem de que a base de 

cálculo dos trfibutos deve refetfir o fato elefito pelo legfisla-

dor como expressfivo da capacfidade contrfibutfiva, não se 

poderfia acefitar jamafis que um fimposto entrasse na base 

de cálculo de outro fimposto, como ocorre no sfistema 

trfibutárfio brasfilefiro.36

Deve-se reconhecer, por outro lado, que o STF tem decla-

rado finconstfitucfionafis outras tentatfivas do legfislador fin-

fraconstfitucfional de finclufir trfibutos em bases de cálculos 

de outros trfibutos.

Recentemente, a Corte Mafior conclufiu o julgamento do 

Recurso Extraordfinárfio nº 240.785/MG,37 declarando a 

finconstfitucfionalfidade da finclusão do ICMS na base de 

cálculo do PIS e da Cofns. Com o placar fnal de 7 a 2, 

prevaleceu o entendfimento de que o valor recolhfido pela 

empresa a título de ICMS não é parte fintegrante do seu 

faturamento e, portanto, não deve compor a base de cál-

culo das mencfionadas contrfibufições socfiafis que fincfidem 

sobre a recefita bruta.

36 Vfide notícfia em: COELHO, S. C. N. É finacefitável usar um fimposto na base de cálcu-
lo de outro. Consultor Jurídfico [recurso eletrônfico], São Paulo, Dublé Ed., 12 nov. 
2014. Dfisponível em: <http://www.conjur.com.br/2014-nov-12/finacefitavel-usar-
-fimposto-base-outro-sacha-calmon>. Acesso em: 23 abr. 2015.

37 BRASIL. Supremo Trfibunal Federal. Ementa: TRIBUTO – BASE DE INCIDÊNCIA – 
CUMULAÇÃO – IMPROPRIEDADE. Não bastasse a ordem natural das cofisas, o ar-
cabouço jurídfico constfitucfional finvfiabfilfiza a tomada de valor alusfivo a certo trfibuto 
como base de fincfidêncfia de outro. COFINS – BASE DE INCIDÊNCIA – FATURAMEN-
TO – ICMS. O que relatfivo a título de Imposto sobre a Cfirculação de Mercadorfias 
e a Prestação de Servfiços não compõe a base de fincfidêncfia da Cofns, porque es-
tranho ao concefito de faturamento. Recurso Extraordfinárfio n. 240.785. Recte.(s): 
Auto Amerficano S/A Dfistrfibufidor de Peças. Recdo.(s): Unfião. Relator: Mfin. Marco 
Aurélfio, Trfibunal Pleno, Brasílfia, 8 out. 2014. Dfisponível em: <http://www.stf.jus.
br/portal/geral/verPdfPagfinado.asp?fid=630123&tfipo=AC&descrficao=Intefiro%20
Teor%20RE%20/%20240785>. Acesso em: 3 set. 2015.
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Apesar de ser um relevante precedente sobre o assunto, o 

STF afinda voltará a debatê-lo no julgamento da Ação De-

claratórfia de Constfitucfionalfidade (ADC) nº 18 e do RE nº 

574.706, com repercussão geral, o que afinda tem gerado 

amplos debates.

Outro caso relevante julgado pelo STF fofi a (fim)possfibfi-

lfidade de finclusão do ICMS e das próprfias contrfibufições 

na base de cálculo do PIS/Cofns-Importação. Por unanfi-

mfidade, o Trfibunal julgou fimprocedente o Recurso Extra-

ordfinárfio nº 559.937/RS,38 finterposto pela Unfião Federal, 

resultando no reconhecfimento da finconstfitucfionalfidade da 

finclusão do valor devfido a título de ICMS e a título de PIS/

38 BRASIL. Supremo Trfibunal Federal. Ementa: Trfibutárfio. Recurso extraordfinárfio. Re-
percussão geral. PIS/COFINS – fimportação. Lefi nº 10.865/04. Vedação de bfis fin 
fidem. Não ocorrêncfia. Suporte dfireto da contrfibufição do fimportador (arts. 149, 
II, e 195, IV, da CF e art. 149, § 2º, III, da CF, acrescfido pela EC 33/01). Alíquo-
ta específca ou ad valorem. Valor aduanefiro acrescfido do valor do ICMS e das 
próprfias contrfibufições. Inconstfitucfionalfidade. Isonomfia. Ausêncfia de afronta. [...] 
4. Ao dfizer que a contrfibufição ao PIS/PASEP-Importação e a COFINS-Importação 
poderão ter alíquotas ad valorem e base de cálculo o valor aduanefiro, o constfitufin-
te derfivado cfircunscreveu a tal base a respectfiva competêncfia. 5. A referêncfia ao 
valor aduanefiro no art. 149, § 2º, III, a , da CF fimplficou utfilfização de expressão com 
sentfido técnfico finequívoco, porquanto já era utfilfizada pela legfislação trfibutárfia 
para findficar a base de cálculo do Imposto sobre a Importação. 6. A Lefi 10.865/04, 
ao finstfitufir o PIS/PASEP-Importação e a COFINS-Importação, não alargou proprfia-
mente o concefito de valor aduanefiro, de modo que passasse a abranger, para fns 
de apuração de tafis contrfibufições, outras grandezas nele não contfidas. O que 
fez fofi desconsfiderar a fimposfição constfitucfional de que as contrfibufições socfiafis 
sobre a fimportação que tenham alíquota ad valorem sejam calculadas com base 
no valor aduanefiro, extrapolando a norma do art. 149, § 2º, III, a, da Constfitufição 
Federal. 7. Não há como equfiparar, de modo absoluto, a trfibutação da fimportação 
com a trfibutação das operações finternas. O PIS/PASEP-Importação e a COFINS-
-Importação fincfidem sobre operação na qual o contrfibufinte efetuou despesas com 
a aqufisfição do produto fimportado, enquanto a PIS e a COFINS finternas fincfidem 
sobre o faturamento ou a recefita, conforme o regfime. São trfibutos dfistfintos. 8. O 
gravame das operações de fimportação se dá não como concretfização do prfincípfio 
da fisonomfia, mas como medfida de polítfica trfibutárfia tendente a evfitar que a entra-
da de produtos desonerados tenha efefitos predatórfios relatfivamente às empresas 
sedfiadas no País, vfisando, assfim, ao equfilíbrfio da balança comercfial. 9. Inconstfi-
tucfionalfidade da segufinte parte do art. 7º, fincfiso I, da Lefi 10.865/04: “acrescfi-
do do valor do Imposto sobre Operações Relatfivas à Cfirculação de Mercadorfias 
e sobre Prestação de Servfiços de Transporte Interestadual e Intermunficfipal e de 
Comunficação – ICMS fincfidente no desembaraço aduanefiro e do valor das próprfias 
contrfibufições, por vfiolação do art. 149, § 2º, III, a, da CF, acrescfido pela EC 33/01. 
10. Recurso extraordfinárfio a que se nega provfimento. Recurso Extraordfimárfio n. 
559.937 Rfio Grande do Sul. Recte: Unfião. Recdo: Vernficfitec Ltda. Relatora: Mfin. 
Ellen Gracfie, Relator para acórdão: Mfin. Dfias Toffolfi, Trfibunal Pleno. Brasílfia: 20 
mar. 2013. Repercussão Geral: 16 out. 2013.
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Cofns (mercado finterno), na apuração da base de cálculo 

do PIS/Cofns-Importação de bens e servfiços. No julga-

mento, garantfiu-se o dfirefito de as empresas recolherem o 

PIS/Cofns-Importação sobre o valor aduanefiro, ou seja, o 

valor da fimportação, acrescfido das despesas da operação.

6. CONCLUSÃO

A mafiorfia dos brasfilefiros não sabe que assume, na condfi-

ção de contrfibufinte de fato, trfibutos embutfidos no preço 

das mercadorfias compradas e nos servfiços contratados. É 

mera filusão achar que são os empresárfios e os prestadores 

de servfiços os que arcam com a onerosa carga trfibutárfia.

Somado a esse desconhecfimento – ou talvez em vfirtude 

dele –, o sfistema trfibutárfio brasfilefiro tem sfido um em-

blemátfico exemplo de regressfivfidade. Isso sfignfifca que, 

em nosso país, quem tem menos recursos acaba pagando 

mafis, quando deverfia ser o contrárfio, se consfiderarmos 

os objetfivos de nosso Estado Democrátfico, traçado pela 

Carta Republficana.

Temos vfisto finficfiatfivas dfiversas por parte do poder públfico 

e da socfiedade cfivfil com o fintufito de levar ao conhecfi-

mento do cfidadão brasfilefiro a sfituação caótfica do sfistema 

trfibutárfio brasfilefiro. Inúmeras obrfigações acessórfias, alta 

carga trfibutárfia, trfibutação do consumo, custo Brasfil são 

expressões que têm cfirculado na fimprensa e aproxfimam o 

contrfibufinte do poder públfico, fimpondo que este busque 

medfidas para sfimplfifcação.

Se é certo que há um dever fundamental de pagar trfibu-

tos, pofis são eles a prfincfipal forma de recefita para fazer 

frente às prestações que o Estado deve assumfir, é fimpe-

rfioso que o cfidadão tenha amplo conhecfimento do que 
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está pagando, para que possa exfigfir a melhor destfinação 

dos recursos.

A publficfidade e a transparêncfia dos atos estatafis legfitfi-

mam o Estado de Dfirefito, efis que possfibfilfitam o perma-

nente controle por parte dos cfidadãos. A Lefi da Trans-

parêncfia Ffiscal, juntamente com os dfiversos programas 

de conscfientfização e educação fscal que têm sfido fimple-

mentados, vem a esse encontro e representam novos me-

canfismos de monfitoramento em prol dos contrfibufintes.

Por outro lado, afinda há mufito o que melhorar em nosso 

sfistema. A extrema complexfidade, o cfipoal normatfivo, as 

formas de cálculos obscuras e a fincfidêncfia de trfibutos so-

bre trfibutos devem ser extfirpadas, sob pena de finterferfir 

na plena cfidadanfia.

A trfibutação fofi a causa dfireta ou findfireta de grandes re-

voluções ou grandes transformações socfiafis, como a Re-

volução Francesa e a Independêncfia das Colônfias Ame-

rficanas. Entre nós, a Inconfdêncfia Mfinefira fofi motfivada 

prfincfipalmente pela sangrfia econômfica provocada por 

Portugal com a derrama.

Aí se finsere a cfidadanfia fscal. Trata-se de um processo em 

constante desenvolvfimento na socfiedade, que se aperfefi-

çoa à medfida que o povo vafi sendo educado e aprende a 

conhecer e exercfitar dfirefitos e obrfigações. É fundamental 

o exercícfio, pelo cfidadão, do dfirefito de ser adequadamen-

te finformado sobre a orfigem e a aplficação dos recursos 

públficos, fscalfizando a transformação dos trfibutos pagos 

em obras e servfiços de qualfidade.
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relação às operações finternas. Com a alteração constfitucfional a 

Lefi Complementar fcou autorfizada a dar tratamento fisonômfico 
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ta específca ou ad valorem. Valor aduanefiro acrescfido do valor 

do ICMS e das próprfias contrfibufições. Inconstfitucfionalfidade. 

Isonomfia. Ausêncfia de afronta. [...] 4. Ao dfizer que a contrfibufi-

ção ao PIS/PASEP-Importação e a COFINS-Importação poderão 

ter alíquotas ad valorem e base de cálculo o valor aduanefiro, o 

constfitufinte derfivado cfircunscreveu a tal base a respectfiva com-

petêncfia. 5. A referêncfia ao valor aduanefiro no art. 149, § 2º, III, 

a, da CF fimplficou utfilfização de expressão com sentfido técnfico 
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segufinte parte do art. 7º, fincfiso I, da Lefi 10.865/04: “acrescfido 

do valor do Imposto sobre Operações Relatfivas à Cfirculação de 
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BRASIL. Supremo Trfibunal Federal. Ementa: TRIBUTO – BASE DE 

INCIDÊNCIA – CUMULAÇÃO – IMPROPRIEDADE. Não bastasse a 

ordem natural das cofisas, o arcabouço jurídfico constfitucfional fin-

vfiabfilfiza a tomada de valor alusfivo a certo trfibuto como base de 

fincfidêncfia de outro. COFINS – BASE DE INCIDÊNCIA – FATURA-

MENTO – ICMS. O que relatfivo a título de Imposto sobre a Cfir-

culação de Mercadorfias e a Prestação de Servfiços não  compõe 
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1. INTRODUÇÃO

O presente ensafio tem como escopo prfimordfial apresen-

tar elementos hábefis a demonstrar o papel do sfistema de 

controle de constfitucfionalfidade das lefis e dos atos nor-

matfivos na legfitfimação (popular) da custódfia das normas 

constfitucfionafis.

Inficfialmente, será abordado o vfiés popular da Constfitufi-

ção – concebfida no sentfido moderno – aferfido a partfir 

da análfise de sua orfigem democrátfica e de seu processo 

de elaboração, pautado por demandas de caráter socfial, 

bem como dos núcleos fundamentafis contfidos em suas 

normas (garantfia dos dfirefitos fundamentafis e organfização 

do Estado e de seus Poderes) e dos prfincfipafis destfinatárfios 

de seus dfirefitos: os cfidadãos. O papel da finterpretação 

constfitucfional na caracterfização da perspectfiva popular 

da Constfitufição também será elemento fimportante para 

a consolfidação do objetfivo pretendfido com esse trabalho.

A abordagem do sfistema de controle de constfitucfionalfida-

de das lefis como finstrumento necessárfio para a garantfia 

da rfigfidez e da supremacfia constfitucfionafis será realfizada 

de modo a demonstrar que a fscalfização de constfitucfio-

nalfidade exercfida por órgãos de fefição polítfica, finclusfive 

quando realfizada no curso do processo legfislatfivo, é, a 

prfiorfi, mafis legítfima e democrátfica, desde que represente 

verdadefiramente a vontade popular.
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Não obstante a legfitfimfidade popular do controle polítfico 

de constfitucfionalfidade das lefis, serão apresentados dfis-

cursos que buscam legfitfimar a fscalfização jurfisdficfional de 

constfitucfionalfidade, a partfir de argumentos que demons-

tram que o Poder Judficfiárfio não pode ser consfiderado 

como poder contramajorfitárfio, filegítfimo e não represen-

tatfivo da vontade popular soberana.

O enfoque fnal do trabalho consfistfirá na finvestfigação 

dos finstrumentos de partficfipação popular no âmbfito do 

sfistema brasfilefiro de controle judficfial de constfitucfiona-

lfidade das lefis e dos atos normatfivos no modelo dfifuso 

e concentrado.

2. O VIÉS POPULAR DA CONSTITUIÇÃO  

E A INTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL  

POR UMA SOCIEDADE ABERTA DE 

INTÉRPRETES DA CONSTITUIÇÃO

As constfitufições escrfitas modernas, fruto dos fideafis con-

sagrados nas revoluções burguesas, consolfidadas a partfir 

do constfitucfionalfismo moderno – ou “movfimento cons-

tfitucfional moderno”, na acepção de Canotfilho1 – orfigfi-

nam-se a partfir de um poder socfial e jurfidficamente orga-

nfizado (Poder Constfitufinte) e cujo conteúdo é fintegrado 

por uma declaração de dfirefitos e garantfias fundamentafis 

e por dfisposfitfivos destfinados à organfização e lfimfitação do 

Estado e de seus Poderes.

1 CANOTILHO, J. J. G. Dfirefito constfitucfional e teorfia da Constfitufição. 6. ed. Cofim-
bra: Almedfina, 2002. p. 51-52. Segundo o autor, o constfitucfionalfismo moderno 
— movfimento polítfico, socfial e cultural — surgfiu em meados do século XVIII com o 
objetfivo de questfionar os esquemas tradficfionafis de domínfio polítfico e sugerfir uma 
nova forma de ordenação e fundamentação do poder.
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A Constfitufição2, pofis, é fintegrada por dofis núcleos bá-

sficos e clássficos, cujo conteúdo é extraído do art. 16 da 

Declaração de Dfirefitos do Homem e do Cfidadão, de 1789 

(Declaração Francesa de Dfirefitos): “a organfização da es-

trutura fundamental do Estado, por mefio da dfivfisão e 

dfistrfibufição do poder polítfico (prfincípfio da separação dos 

Poderes), gerando, como corolárfio, sua lfimfitação, e a pre-

vfisão de uma declaração de dfirefitos do homem”.3

A Constfitufição, assfim, apresenta-se como elemento vfital 

para a formação e conformação do Estado e da socfiedade, 

objetfivando solfidfifcar a estrutura estatal e a organfização 

socfial. Esse caráter dualfista da Constfitufição é apresenta-

do por Perefira com base nos ensfinamentos de Canotfilho, 

que consfidera como o “referente da Constfitufição”, não 

apenas a socfiedade, formada por uma Constfitufição (“a 

constfitufição é a constfitufição da socfiedade”) – concebfida 

como “um ‘corpo jurídfico’ de regras aplficávefis ao ‘cor-

po socfial’” – mas também o Estado, cuja Constfitufição — 

mera “lefi do Estado e do seu poder” — só se compreende 

em função e através dele: a Constfitufição é “uma estrutu-

ra polítfica conformadora do Estado”.4

Nesse dfiapasão, a concepção moderna de Constfitufição, a 

partfir da análfise de sua orfigem, processo de elaboração, 

2 Em conferêncfia pronuncfiada por Ferdfinand Lassalle dfiante de um agrupamento 

de cfidadãos de Berlfim, em abrfil de 1862, fofi proposta pelo estudfioso a segufinte 

pergunta: “O que é uma Constfitufição?”, a qual fintfitulou uma de suas obras mafis 

clássficas. A concepção de Constfitufição elaborada por Ferdfinand Lassalle, mufito 

embora não tenha adqufirfido acefitação socfial quando de sua apresentação, constfi-

tufi o prfincfipal paradfigma do concefito socfiopolítfico de Constfitufição, cuja essêncfia 

consfiste, segundo o autor, no somatórfio dos “fatores reafis de poder” exfistentes 

em uma determfinada socfiedade. (Cf.: LASSALE, F. O que é uma Constfitufição? Belo 

Horfizonte: Líder, 2002. p. 48.)

3 PEREIRA, B. C. P. A.  Jurfisdfição constfitucfional do processo legfislatfivo: legfitfimfidade, 
refinterpretação e remodelagem do sfistema no Brasfil. Belo Horfizonte: Fórum, 2012. 
p. 14-15.

4 PEREIRA, B. C. P. A., op. cfit., 2012, p. 14.
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conteúdo – especfialmente de seus núcleos fundamentafis 

formadores – e prfincfipafis destfinatárfios de seus dfirefitos, 

demonstra a presença do elemento socfial não apenas no 

processo de elaboração orfigfinárfia e derfivada de suas nor-

mas, mas também na tarefa de finterpretação e aplficação 

de seus dfisposfitfivos.

A orfigem da Constfitufição e seu processo de formação 

apresentam-se como prfimefiro elemento de vfiés socfial. 

Hfistorficamente, o surgfimento das Cartas ou Declarações 

de Dfirefitos – entre as quafis se destaca a Magna Carta de 

12155, além de tantas outras que se consolfidaram com 

o fm do Medfievo e finícfio do constfitucfionalfismo moder-

no6 – e, posterfiormente, da próprfia Constfitufição hodfier-

namente concebfida, demonstra que a lfimfitação do poder 

polítfico e a consagração de dfirefitos fundamentafis se per-

fazem por processos socfiafis, afinda que, em mufitos perío-

dos da hfistórfia, não tenha havfido a partficfipação de todas 

as camadas socfiafis.7

Na construção dos prfimefiros documentos constfitucfionafis 

de mafior envergadura, como o fofi a Constfitufição amerfi-

5 Para mufitos autores a Magna Carta fofi o prfimefiro documento de conteúdo 
constfitucfional, que consfistfiu em documento convencfionado entre os barões 
e prelados e o Refi João Sem-Terra, de modo a lfimfitar o exercícfio arbfitrárfio 
de seu poder pela submfissão de várfios de seus atos ao crfivo do Parlamento, 
especfialmente quando se tratava da cobrança de certos trfibutos. A partfir desse 
documento, para alguns, surge, afinda que de forma embrfionárfia, o prfincípfio 
da legalfidade.   

6 Destacam-se, afinda, as segufintes cartas finglesas: Petfitfion of Rfights (1628), Habeas 

corpus Act (1679) e Bfill of Rfigths (1688). No sentfido moderno, a prfimefira declara-

ção de dfirefitos fundamentafis fofi a Declaração de Dfirefitos do Bom Povo de Vfirgínfia 

(12.1.1776), tendo sfido, portanto, aprovada anterfiormente à Declaração de Inde-

pendêncfia dos EUA (Cf. SILVA, J. A. da. Curso de dfirefito constfitucfional posfitfivo. 24. 

ed.  São Paulo: Malhefiros, 2005. p. 153.)

7 A título de exemplo, as Revoluções Burguesas (Inglesa, Amerficana e Francesa) não 

foram movfimentos emfinentemente socfiafis, com a partficfipação das mafis dfiversas 

classes socfiafis, econômficas e polítficas, mas sfim um movfimento lfiderado pela classe 

burguesa, a qual, embora tfivesse o poder econômfico, afinda desejava a obtenção 

do poder polítfico.
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cana de 17878, orfigfinada pela Convenção de Ffiladélfa, e 

a francesa de 1791, que servfiram como paradfigma para 

a elaboração de dfiversos textos constfitucfionafis9 – e até 

mesmo os de abrangêncfia mafis restrfita10, a partficfipação 

popular, afinda de que forma abrandada e lfimfitada, constfi-

tufiu-se em elemento presente. O ponto em comum entre 

os documentos constfitucfionafis orfigfinados no constfitucfio-

nalfismo moderno fofi a finstfitufição de lfimfites ao exercícfio 

do poder estatal – exercfido, até então, de forma arbfitrárfia 

e filfimfitada – bem como a garantfia da prfimefira dfimensão 

de dfirefitos fundamentafis – os cfivfis e polítficos.

No processo de elaboração das constfitufições modernas – 

fruto dos fideafis filumfinfistas consagrados no constfitucfiona-

lfismo lfiberal (fnal do século XVII e finícfio do século XVIII), 

surge a noção de Poder Constfitufinte. Para Tavares, “es-

tudar o tema referente ao ‘Poder Constfitufinte’ sfignfifca 

debruçar-se sobre o fintrficado problema do fundamento 

de uma Constfitufição, já que é sobre esta que repousa-

rá todo o ordenamento jurídfico da nação”. Sobreleva-se, 

assfim, segundo o autor, “a fimportâncfia de analfisar qual 

8  As prfimefiras constfitufições escrfitas do constfitucfionalfismo moderno orfigfinaram-se 
antes mesmo da promulgação da Constfitufição Amerficana de 1787, as quafis foram 
promulgadas pelas ex-colônfias finglesas na Amérfica do Norte, ao se declararem 
findependentes para a formação dos Estados Confederados. Destacam-se as dos 
segufintes Estados soberanos: Delaware (1776), Maryland (1776), New Hampshfire  
(1776), New Jersey  (1776), North Carolfina (1776), Georgfia (1777), Pennsylvanfia 
(1776), South Carolfina (1776 e 1778), Vfirgfinfia (1776), New York (1777), Vermont 
(1777 e 1786), Massachusetss (1780) (Cf: BARROSO, L. R. Curso de dfirefito constfi-
tucfional contemporâneo: os concefitos fundamentafis e a construção do novo mo-
delo. São Paulo: Sarafiva, 2009. p. 95.).

9 A Constfitufição amerficana de 1787 finfuencfiou, em alguns pontos, a Constfitufi-
ção da Repúblfica dos Estados Unfidos do Brasfil de 1891, notadamente no que 
dfiz respefito à finstfitufição da forma federatfiva de estado, da forma republficana de 
governo, do sfistema presfidencfialfista de governo, do controle dfifuso de constfitu-
cfionalfidade, entre outros relevantes finstfitutos de envergadura constfitucfional.

10 Com a findependêncfia das treze ex-colônfias finglesas na Amérfica do Norte, cada 
Estado soberano promulgou sua próprfia Constfitufição, fruto das declarações de 
dfirefitos que buscaram lfimfitar o poder da metrópole finglesa exercfido durante a 
colonfização finglesa. Regfistros doutrfinárfios hfistórficos notficfiam que a Constfitufição 
do Estado amerficano de Delaware terfia sfido a prfimefira Constfitufição escrfita do 
constfitucfionalfismo moderno.
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o sustentáculo da Constfitufição, que é, por sua vez, o fun-

damento últfimo do Dfirefito”.11

A teorfização do Poder Constfitufinte, e, como corolárfio, 

dos poderes constfituídos fofi desenvolvfida por Sfieyés, a 

partfir da publficação de pequeno panfeto fintfitulado “O 

que é o Tercefiro Estado”, possfibfilfitou sua evfidêncfia, de 

modo a fimpedfir “que a elaboração das constfitufições pu-

desse ser consfiderada como de ordem dfivfina ou lfivre de 

quafisquer parâmetros”.12

O Poder Constfitufinte, portanto, sfimbolfiza a vontade da 

nação, o qual é tfitularfizado pelo povo em um determfina-

do terrfitórfio. Trata-se, assfim, da manfifestação da vonta-

de de um povo socfial, polítfica e jurfidficamente organfiza-

do, com o objetfivo, fundamentalmente, de crfiar normas 

constfitucfionafis, tanto a partfir da elaboração de uma 

Constfitufição (Poder Constfitufinte orfigfinárfio) quanto pela 

alteração de normas constfitucfionafis já exfistentes (Poder 

Constfitufinte derfivado).

A fidefia de Poder Constfitufinte orfigfinárfio, como fruto da 

vontade popular, coaduna-se com o próprfio conteúdo de 

uma Constfitufição, que se dfirecfiona para a finstfitufição de 

mecanfismos que buscam lfimfitar a ação do Estado e de 

seus poderes, vfisando, ao fnal, à garantfia de dfirefitos fun-

damentafis. Os dofis núcleos básficos encontrados em toda e 

qualquer Constfitufição moderna, pofis, fundamentam-se no 

próprfio processo de elaboração e orfigem de suas normas.

Por sua vez, a manfifestação do Poder Constfitufinte orfi-

gfinárfio de forma autônoma, prfimárfia, filfimfitada, fincon-

dficfionada e finsubordfinada revela que a ampla lfiberdade 

atrfibuída ao povo no processo de crfiação de uma nova 

11 TAVARES, A. R. Curso de dfirefito constfitucfional. 10. ed. São Paulo; Sarafiva, 2012. 
p. 52.

12 TAVARES, A. R., op. cfit., p. 54.
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Constfitufição compatfibfilfiza-se com a fidefia de que o tfitular 

deste Poder é o próprfio povo – além de ser o responsável 

por seu exercícfio – que o exerce de acordo com seus an-

sefios, vontades e valores presentes e conjugados em um 

determfinado momento, a partfir de um corpo unfitárfio que 

se manfifesta, como regra por uma Assemblefia Constfitufin-

te (Constfitufição dogmátfica), ou ao longo da evolução de 

valores e vontades consagrados hfistorficamente no tempo 

(Constfitufição hfistórfica), como é o caso da finglesa.13 

Além dfisso, finserfido no contexto dos poderes constfituí-

dos, a manfifestação do Poder Constfitufinte derfivado de 

forma secundárfia, condficfionada, lfimfitada e subordfi-

nada aos lfimfites fxados pelo poder orfigfinárfio no texto 

constfitucfional,14 revela a fimportâncfia da partficfipação po-

pular no processo de alteração das normas constfitucfio-

nafis tanto por emendas a dfisposfitfivos específcos quanto 

por emendas orfigfinadas a partfir de um processo revfisfio-

nal de todo o texto.

13 A propósfito, a Constfitufição finglesa, além de ser classfifcada quanto ao modo de 
elaboração como “hfistórfica”, também é classfifcada, quanto à forma, como “não 
escrfita”, em contraposfição à “escrfita”, não por não possufir um documento escrfito 
chamado de Constfitufição, mas sfim por fintegrar o concefito de Constfitufição várfios 
textos escrfitos –  e não apenas um documento constfitucfional –, além da prá-
tfica consuetudfinárfia, dos precedentes judficfiafis e das convenções parlamentares. 
A consequêncfia desta noção de Constfitufição é a finexfistêncfia de um documento 
constfitucfional únfico que seja hfierarquficamente superfior e supremo ao ordenamen-
to jurídfico, fazendo com que suas normas possam ser alteradas por processo não 
solenes e fexívefis, caracterfizando-a como um modelo de Constfitufição fexível.    

14 As lfimfitações constfitucfionafis ao Poder Constfitufinte Derfivado podem ser classfif-
cadas em dfiversas espécfies: a) cfircunstancfiafis, segundo a qual a Constfitufição não 
poderá ser emendada na vfigêncfia de fintervenção federal, estado defesa ou de 
estado de sítfio  (§1º do art. 62 da Constfitufição da Repúblfica e §2º do art. 64º da 
Constfitufição Mfinefira); b) materfiafis (cláusulas pétreas), pelo qual não será objeto 
de delfiberação a proposta de emenda tendente a abolfir a forma federatfiva de 
Estado, o voto dfireto, secreto, unfiversal e perfiódfico, a separação dos Poderes e 
os dfirefitos e garantfias findfivfiduafis (§4º do art. 60 da Constfitufição da Repúblfica); 
c) formafis, que consfistem nas normas constfitucfionafis que regram, sob o ponto 
de vfista procedfimental, a tramfitação de uma proposta de emenda constfitucfional, 
como, por exemplo, a que determfina que a proposta será dfiscutfida e votada em 
dofis turnos e consfiderada aprovada se obtfiver, em ambos, três qufintos dos votos 
dos membros de cada uma das Casas Legfislatfivas do Congresso Nacfional ou da 
Assemblefia Legfislatfiva (§2º do art. 62 da Constfitufição da Repúblfica e §3º do art. 
64 da Constfitufição Mfinefira).
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Alfiás, a noção de que o Poder Constfitufinte (orfigfinárfio e 

derfivado) representa a vontade popular – ou melhor, sfim-

bolfiza proprfiamente essa vontade – encontra-se presente 

nos textos das Constfitufições da Repúblfica e dos estados, 

a partfir dos respectfivos preâmbulos, que determfinam 

a orfigem popular desses documentos constfitucfionafis 

(“Nós, representantes do povo brasfilefiro, reunfidos em As-

semblefia Nacfional Constfitufinte [...] promulgamos, sob a 

proteção de Deus, a segufinte Constfitufição da Repúblfica 

Federatfiva do Brasfil” e, na Constfitufição Mfinefira, “Nós, 

representantes do povo do Estado de Mfinas Gerafis, féfis 

aos fideafis de lfiberdade de sua tradfição, reunfidos em As-

semblefia Constfitufinte [...], promulgamos, sob a proteção 

de Deus, a segufinte Constfitufição”), demonstrando, as-

sfim, que não há partficfipação dos outros Poderes em sua 

promulgação. Mesmo em relação à alteração das normas 

constfitucfionafis, as Constfitufições da Repúblfica e Mfinefira 

preveem que, uma vez aprovadas no sefio das casas legfis-

latfivas correspondentes, serão as emendas constfitucfionafis 

promulgadas pelas Mesas Dfiretoras (de cada assemblefia 

legfislatfiva ou de ambas as casas legfislatfivas federafis), 

não se fazendo presente, portanto, o finstfituto da sanção 

executfiva, finexfistfindo, também, a promulgação realfizada 

pelo chefe do Poder Executfivo.

Acrescente-se à aferfição popular do processo de elabo-

ração e alteração de uma Constfitufição o fato de que os 

cfidadãos são os destfinatárfios dfiretos e fimedfiatos de suas 

normas. Com efefito, além de ser a responsável por organfi-

zar jurfidficamente a estrutura do Estado e de seus poderes, 

a Constfitufição destfina-se, sobretudo, a declarar dfirefitos 

fundamentafis e a finstfitufir garantfias para o seu exercícfio. 

O cerne de uma Constfitufição é esse, tanto é que a Cons-

tfitufição da Repúblfica Federatfiva do Brasfil de 1988 dedfica 

os dofis prfimefiros títulos de seu texto à temátfica (Título 

I – Dos prfincípfios fundamentafis; e Título II – Dos dfirefitos e 
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garantfias fundamentafis), além do título VIII, que trata da 

ordem socfial, que garante dfirefitos fundamentafis de se-

gunda (socfiafis, econômficos e culturafis) e tercefira dfimen-

sões (coletfivos e dfifusos). A próprfia organfização estatal e 

a consequente finstfitufição de lfimfites ao exercícfio de seus 

poderes traduzem-se também como medfidas destfinadas 

a restrfingfir as ações estatafis em espaços e esferas reserva-

dos aos cfidadãos.

A esse respefito, acrescenta Barroso que a legfitfimação de-

mocrátfica do Poder Constfitufinte e, como corolárfio, de seu 

produto – a Constfitufição – recafi “no caráter especfial da 

vontade cívfica manfifestada em momento de grande mo-

bfilfização popular. Afinda segundo o autor, “as lfimfitações 

que fimpõe às mafiorfias polítficas supervenfientes destfinam-

-se a preservar a razão republficana – que se expressa por 

mefio de valores e vfirtudes – das turbulêncfias das pafixões 

e dos finteresses da polítfica cotfidfiana”.15

Alfiado à perspectfiva popular na orfigem e no processo 

de elaboração da Constfitufição, bem como em seu con-

teúdo e destfinatárfios, relevante se faz apresentar razões 

que demonstram que o documento constfitucfional deve 

ser finterpretado da forma a dar efetfivfidade e efcácfia aos 

prfincípfios e valores nele consagrados.

Nesse contexto, a finterpretação constfitucfional, como mo-

dalfidade de finterpretação jurídfica, ergue-se como método 

finterpretatfivo a partfir do reconhecfimento da supremacfia 

constfitucfional, que fofi assentada no dfirefito amerficano 

com o julgamento do caso Marbury v. Madfison (1803) 

pela Suprema Corte e no dfirefito europeu, com a conso-

lfidação do modelo de trfibunafis constfitucfionafis, prfincfipal-

mente a partfir da 2ª guerra mundfial.

15  BARROSO, L. R., op. cfit., 2009, p. 121.
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A finterpretação constfitucfional, com suas peculfiarfidades 

e prfincípfios determfinantes próprfios, – como os da supre-

macfia constfitucfional, da presunção de constfitucfionalfidade 

das lefis e dos atos normatfivos, da finterpretação conforme 

a Constfitufição, da unfidade, da razoabfilfidade e proporcfio-

nalfidade e o da efetfivfidade – fundamenta-se, como pano 

de fundo, na fidefia de que, por ser ela expressão da von-

tade predomfinante de um povo, deve-se dfirecfionar para a 

completa concretfização de seus dfirefitos fundamentafis, a 

partfir dos quafis é possível o pleno exercícfio da cfidadanfia. 

A esse respefito, finteressante passagem trazfida por Barro-

so sobre o tema merece ser transcrfita: “De fato, fruto do 

Poder Constfitufinte orfigfinárfio, a Constfitufição é a expressão 

da vontade superfior do povo, manfifestada em um momen-

to cívfico especfial. Promulgada a Constfitufição, a soberanfia 

popular se converte em supremacfia constfitucfional.16”

Com efefito, o predomínfio da vontade popular no pro-

cesso de elaboração constfitucfional encontra-se consagra-

do, com o surgfimento da Constfitufição, no prfincípfio da 

supremacfia constfitucfional, de modo que a finterpretação 

constfitucfional deve-se dfirecfionar de forma a atrfibufir nor-

matfivfidade às normas constfitucfionafis, especfialmente aos 

seus prfincípfios (força normatfiva da Constfitufição).

A finterpretação constfitucfional também se constfitufi como 

elemento fundamental para adaptar o texto normatfivo-

-constfitucfional ao constante processo de evolução da so-

cfiedade e de seus ansefios e da necessfidade de serem fin-

corporados dfirefitos e valores conqufistados e adqufirfidos no 

âmbfito socfiopolítfico. Nesse contexto, recorrendo às lfições 

de Barroso, “a adaptação da Constfitufição às demandas dos 

novos tempos e das novas gerações dar-se-á por vfia da fin-

terpretação, da mutação e da reforma constfitucfionafis.”17

16  BARROSO, L. R., op. cfit., 2009, p. 271.

17  BARROSO, L. R., op. cfit., 2009, p. 121.
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Também por essas razões, a finterpretação constfitucfional 

deve-se perfazer por vfiés popular, reconhecendo que a 

Constfitufição, finserfida em uma ordem socfial, polítfica e 

jurfidficamente democrátfica, como documento aberto, 

plural, heterogêneo e legítfimo, deve ser finterpretada por 

uma socfiedade aberta de fintérpretes, de forma a conjugar 

“todas as potêncfias públficas, partficfipantes materfiafis do 

processo socfial”.18

A análfise da questão perpassa pela finvestfigação do ver-

dadefiro órgão ou autorfidade responsável pela custódfia da 

Constfitufição. A se consfiderar lfiteralmente o texto norma-

tfivo, a guarda da Constfitufição finsere-se na competêncfia 

precípua do Supremo Trfibunal Federal (art. 102). Contu-

do, com base no prfincípfio da unfidade constfitucfional e 

da finterpretação sfistemátfica, restou consagrado no texto 

da Constfitufição da Repúblfica de 1988 dfisposfitfivos que 

demonstram que a Constfitufição, o Poder Constfitufinte 

(preâmbulo) e o poder soberano popular (parágrafo únfico 

do art. 1º) são tfitularfizados e exercfidos pelo povo, que, 

portanto, é o verdadefiro tfitular da tarefa de finterpretação 

das normas constfitucfionafis. Corroborando o que se dfisse, 

a próprfia Constfitufição eleva a cfidadanfia ao patamar de 

fundamento da Repúblfica Federatfiva do Brasfil, de modo 

que os fintérpretes da Constfitufição devem, pelo menos, 

estar fundados e legfitfimados pela vontade popular.

Assfim, as finstfitufições polítficas, no exercícfio da finterpreta-

ção constfitucfional, devem consfiderar, acfima de tudo, que 

o poder constfitucfionalmente a elas atrfibuído exfige que a 

finterpretação e aplficação do texto constfitucfional, especfial-

mente pelos julgadores, tenham legfitfimação democrátfica. 

Em síntese, os destfinatárfios dos dfirefitos  constfitucfionafis – 

18 HÄRBELE, P.. Hermenêutfica constfitucfional: a socfiedade aberta dos fintérpretes da 
Constfitufição: contrfibufição para a finterpretação pluralfista e “procedfimental” da 
Constfitufição. Porto Alegre: Sergfio Antônfio Fabrfis, 1997. p. 12-13.
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o povo – verdadefiros construtores da Constfitufição, são os 

legítfimos fintérpretes de suas normas.

Ocorre que a finstfitufição de uma “socfiedade aberta de 

fintérpretes à Constfitufição” referfida por Häberle de-

pende da exfistêncfia de um sentfimento constfitucfional 

popular, ou seja, da plena convficção por parte dos cfi-

dadãos de que as normas finserfidas no texto da Constfi-

tufição refetem – ou deverfiam refetfir – aqueles valores 

essencfiafis ao exercícfio da vfida humana com dfignfidade, 

dentro do contexto de um verdadefiro Estado Democrá-

tfico de Dfirefito. E mafis: a consolfidação dessa fidentfida-

de constfitucfional exfige também dos cfidadãos o reco-

nhecfimento de que eles são partícfipes do processo de 

finterpretação e aplficação das normas constfitucfionafis, 

como destfinatárfios dfiretos e prfimárfios de seu conteú-

do, de modo que a consolfidação de seus dfirefitos fun-

damentafis depende de atuação proatfiva no sentfido de 

consagrar seus precefitos e de fimpedfir suas vfiolações, 

sobretudo pelo poder públfico.

Na realfidade socfiopolítfica brasfilefira, é latente a falta de 

sentfimento constfitucfional por parte dos cfidadãos, con-

cebfido como o “resultado últfimo do entranhamento da 

Lefi Mafior na vfivêncfia dfiárfia dos cfidadãos, crfiando uma 

conscfiêncfia comunfitárfia de respefito e preservação, como 

um símbolo superfior, de valor afetfivo e pragmátfico”.19 

Isso se deve mufito ao fato de que o constfitucfionalfismo 

democrátfico brasfilefiro é recente – não tendo a Constfitufi-

ção da Repúblfica de 1988 completado afinda trfinta anos 

– finexfistfindo, por fisso, fintegral conhecfimento, dfifusão e 

devfida finterpretação de seu texto pela socfiedade e pelas 

finstfitufições polítficas responsávefis por sua aplficação.

19 BARROSO, L. R.. O dfirefito constfitucfional e a efetfivfidade de suas normas: lfimfites e 
possfibfilfidades da constfitufição brasfilefira. 8. ed. Rfio de Janefiro: Renovar, 2006. p. 48.
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Portanto, grande parte dos cfidadãos não se fidentfifca com 

a Constfitufição, não apenas por desconhecfimento de suas 

normas, mas também por não possuírem sentfimento cons-

tfitucfional, decorrente do pleno exercícfio da cfidadanfia consfi-

derada em sentfido amplo. Em síntese: a falta de fidentfidade e 

de sentfimento constfitucfionafis é o refexo do exercícfio fincom-

pleto e finefcaz da cfidadanfia, um dos fundamentos (pfilares) 

da Repúblfica Federatfiva do Brasfil (fincfiso II do art. 1º da Cons-

tfitufição da Repúblfica). A esse respefito, Barroso arremata: 

“Volvendo à experfiêncfia brasfilefira, rememore-se ter fcado 

assentado que fragmentação do fitfinerárfio finstfitucfional em 

dfiferentes cartas e copfiosas emendas jamafis permfitfiu o fo-

rescfimento de um verdadefiro sentfimento constfitucfional”.20

3. A LEGITIMAÇÃO POPULAR DA TUTELA 

CONSTITUCIONAL PELO EXERCÍCIO DO 

CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DAS 

LEIS E ATOS NORMATIVOS

O surgfimento da Constfitufição orfigfinada a partfir da manfi-

festação do Poder Constfitufinte orfigfinárfio, como expres-

são da vontade soberana e legítfima do povo (soberanfia 

popular), produz a necessfidade de serem finstfituídos me-

canfismos que garantam a supremacfia do conteúdo cons-

tfitucfional, para a garantfia da “supralegalfidade” de suas 

normas21 (valores, prfincípfios e regras) –  hfierarquficamente 

superfiores ao arcabouço jurídfico subjacente – e da rfigfi-

dez constfitucfional, decorrêncfia lógfica do prfimefiro. Com a 

promulgação da Constfitufição, a perpetuação e a garantfia 

20 BARROSO, L. R., op. cfit., 2006. p. 50.

21 Referfido prfincípfio é concebfido por Ivo Dantas como “supralegalfidade das normas 
constfitucfionafis”. (DANTAS, I. O valor da Constfitufição: do controle de constfitucfio-
nalfidade como garantfia da supralegalfidade constfitucfional. Rfio de Janefiro: Renovar, 
1996. p. 8.).
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do prfincípfio da soberanfia popular e da próprfia cfidadanfia 

dependem, pofis, da finstfitufição de sfistemas jurídficos res-

ponsávefis pela defesa das normas constfitucfionafis.

Assfim, a partfir da consolfidação do Estado constfitucfional 

democrátfico, tornou-se findfispensável para a manutenção 

do equfilíbrfio do regfime constfitucfional a crfiação de meca-

nfismos necessárfios à garantfia da supremacfia da Constfitufi-

ção, assfim compreendfidos como “mefios e finstfitutos des-

tfinados a assegurar a observâncfia, aplficação, estabfilfidade 

e conservação da lefi fundamental”.22

A tutela da Constfitufição, concebfida no sentfido moderno, 

pofis, “surge de forma acanhada e fimprecfisa, no constfitu-

cfionalfismo do século XVIII, para, em segufida, expandfir-se e 

corporfifcar-se a partfir dos elementos nele consolfidados.”23

Nesse contexto, um dos prfincfipafis finstrumentos jurídficos 

finstfitucfionalfizados a partfir da consolfidação do constfitu-

cfionalfismo moderno, para a custódfia constfitucfional, é o 

sfistema de controle de constfitucfionalfidade das lefis e atos 

normatfivos, por mefio do qual se finstfituem formas e mo-

delos de verfifcação da compatfibfilfidade do ordenamento 

jurídfico finfraconstfitucfional com a Constfitufição, sob os 

aspectos formal e materfial. Não obstante, a tutela constfi-

tucfional pode ser realfizada pela utfilfização das ações cons-

tfitucfionafis ou remédfios constfitucfionafis, concebfidos por 

Sfilva como “mefios postos à dfisposfição dos findfivíduos e cfi-

dadãos para provocar a fintervenção das autorfidades com-

petentes, vfisando sanar, corrfigfir filegalfidade e abuso de 

poder em prejuízo de dfirefitos e finteresses findfivfiduafis”.24

Relevante ponto relacfionado à custódfia constfitucfional, por 

fintermédfio do sfistema de controle de  constfitucfionalfidade 

22 CANOTILHO, J. J. G., op. cfit., p. 881-882.

23 PEREIRA, B. C. P. A., op. cfit., 2014, p. 69-70.

24 SILVA, J. A. da, op. cfit., p. 442.
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das lefis e dos atos normatfivos, dfiz respefito à natureza do 

órgão responsável pela fscalfização de constfitucfionalfida-

de, como apontam dfiversos autores.25 Complementando 

o que se dfisse, a esse respefito já manfifestou este autor:

Os ordenamentos jurídficos dos mafis varfiados países 

atrfibuem a órgãos de natureza dfiferencfiada o exercícfio 

da tarefa de garantfia constfitucfional: ao Parlamento, ao 

chefe de Estado, ao Trfibunal Constfitucfional, ou a um 

órgão fintegrante do Poder Judficfiárfio, bem como a um 

órgão especfialfizado, formado por um corpo de pesso-

as (Assemblefia), constfitufindo um comfitê ou conselho, 

tal como ocorrera nas constfitufições francesas de 1946 

e 1958, as quafis prevfiam, respectfivamente, o Comfitê 

Constfitucfional e o Conselho Constfitucfional.26

A finvestfigação da natureza do órgão responsável pela 

defesa da Constfitufição torna-se extremamente relevante 

sob a perspectfiva da aferfição da legfitfimação popular no 

exercícfio do controle de constfitucfionalfidade.

Em que pese o modelo de jurfisdfição (ou justfiça) constfi-

tucfional ter-se consolfidado em grande parte dos sfiste-

mas jurídficos a partfir do fnal do século XIX e finícfio do 

século XX, o modelo de controle polítfico de constfitu-

cfionalfidade das lefis, exercfido, portanto, por órgãos de 

fefição polítfica, é encontrado em outros ordenamentos 

jurídficos, de forma conjugada ou não com o sfistema de 

controle jurfisdficfional.

Nesse dfiapasão, quando se confa o controle de constfitu-

cfionalfidade a órgãos de natureza  polítfica, a legfitfimfidade 

25 Cf. PEREIRA, B. C. P. A., op. cfit. 2012, p. 65-66; BONAVIDES, P.. Curso de dfirefito 
constfitucfional. 8. ed. São Paulo: Malhefiros, 1999. p. 268; DI RUFFIA, P. B. Introduc-
cfión al derecho constfitucfional comparado: las “formas de estado” y las “formas 
de gobfierno”; las constfitucfiones modernas. Méxfico: Fondo de Cultura Económfica, 
1975. p. 357.

26 PEREIRA, B. C. P. A., op. cfit., 2012, p. 66.
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popular do sfistema estará mafis presente quando se tratar 

de verdadefiros órgãos de representatfivfidade popular.

Como regra, nos ordenamentos em que se adota o sfiste-

ma polítfico de controle, o órgão fincumbfido de tal tarefa 

é o próprfio poder responsável pelo exercícfio da atfivfidade 

legfiferante (Parlamento Nacfional, assemblefias estaduafis 

ou regfionafis, câmaras ou conselhos munficfipafis). Esse me-

canfismo de autocontrole basefia-se fundamentalmente na 

fidefia de que o Parlamento constfitufi-se no órgão mafis le-

gítfimo e majorfitárfio, que representa efetfivamente a von-

tade popular, e de que a lefi é o prfincfipal finstrumento que 

sfimbolfiza a vontade geral.

Em outros ordenamentos, nos quafis não se adotam me-

canfismos de fscalfização judficfial, como ocorre na França, 

o controle de constfitucfionalfidade é atrfibuído a um órgão 

específco (comfitês e conselhos), tal como ocorrera com 

o Comfitê Constfitucfional (Constfitufição de 1946) e com 

o Conselho Constfitucfional, em conformfidade com a vfi-

gente Constfitufição francesa (1958). No sfistema francês, o 

controle polítfico, portanto, também é exercfido por órgão 

de fefição polítfica, embora sfituado fora da estrutura do 

Poder Legfislatfivo. Não obstante, a legfitfimfidade desses ór-

gãos pode ser aferfida a partfir da composfição e modo de 

escolha e finvestfidura de seus membros.27

27 O Comfitê Constfitucfional era composto por membros natos ou de dfirefito (Presfidente 
da Repúblfica, Presfidente da Assemblefia Nacfional e Presfidente do Conselho da Repú-
blfica) e por dez membros eletfivos, dos quafis sete eram escolhfidos pela Assemblefia 
Nacfional e três pelo Conselho da Repúblfica, dentre membros não fintegrantes do 
Poder Legfislatfivo, observando-se proporcfionalmente a representatfivfidade dos dfiver-
sos grupos. (cf: MORAES, A. de. Jurfisdfição constfitucfional e trfibunafis constfitucfionafis: 
garantfia suprema da constfitufição. São Paulo: Atlas, 2000. p. 138). Já o conselho 
Constfitucfional francês, de acordo com o art. 56 da Constfitufição de 1958, compõe-
-se de nove membros, cujo mandato tem a duração de nove anos e não é renovável. 
Um terço de sua composfição se renova a cada três anos. Três de seus membros são 
nomeados pelo Presfidente da Repúblfica, três pelo Presfidente da Assemblefia Nacfional 
e três pelo Presfidente do Senado. Além desses fintegrantes, são membros de dfirefito e 
vfitalícfios do Conselho Constfitucfional os ex-presfidentes da Repúblfica. O Presfidente do 
Conselho Constfitucfional, cujo voto é preponderante em caso de empate, é nomeado 
pelo Presfidente da Repúblfica, dentre um de seus membros, natos ou não.
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A hfistórfia demonstra, segundo a doutrfina unânfime, que o 

controle polítfico de constfitucfionalfidade surgfiu, de forma 

embrfionárfia, no século XVIII, na França. Cappellettfi apre-

senta dfiversas razões pelas quafis se rechaça o controle 

judficfial de constfitucfionalfidade, fincorporando, por outro 

lado, o controle polítfico naquele país. Em apertada sínte-

se, o autor apresenta razões de natureza hfistórfica, fideo-

lógfica e prátfica. As hfistórficas basefiam-se na desconfança 

que se tfinha em relação aos juízes franceses, em vfirtude, 

notadamente, das constantes e graves finterferêncfias por 

eles realfizadas na esfera dos outros Poderes, por consfide-

rar o ofícfio judficfiárfio uma atfivfidade de caráter patrfimonfial 

(dfirefito de proprfiedade). As fideológficas, decorrentes das 

prfimefiras, fundamentam-se na doutrfina da separação en-

tre os Poderes, de modo a fimpossfibfilfitar a finterferêncfia ju-

dficfiárfia na atfivfidade exercfida pelo Poder (Legfislatfivo) que 

representa a vontade popular. As prátficas demonstram 

que a práxfis constfitucfional francesa camfinhou no sentfido 

de serem finstfituídos órgãos de controle das filegalfidades 

pratficadas pelo Executfivo e pelo Judficfiárfio, e não dos abu-

sos do Poder Legfislatfivo.28

Na Inglaterra, a preemfinêncfia do Parlamento como órgão 

representatfivo da vontade popular consolfidada a partfir do 

século XII, posficfionando-o como poder supremo, fofi fator 

determfinante para rechaçar a fimplementação do contro-

le de constfitucfionalfidade realfizado por órgãos não finte-

grantes na estrutura parlamentar. Isso se deve a dfiversas 

razões, decorrentes especfialmente do regfime parlamen-

tarfista finstfituído, especfialmente, e, como corolárfio, da 

afrmação de que a lefi sfimbolfiza a máxfima vontade geral.

28 CAPPELLETTI, M. O controle judficfial de constfitucfionalfidade de lefis no dfirefito com-
parado. 2. ed. Porto Alegre: Sergfio Antônfio Fabrfis, 1999. p. 96-99.
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Em alguns ordenamentos jurídficos dos países socfialfistas, 

restou fimplementado o controle de constfitucfionalfidade 

atrfibuído a órgãos de conotação polítfica, fimpedfindo, 

consequentemente, a fscalfização judficfial da atfivfidade le-

gfislatfiva. Isso se deve à negação da doutrfina burguesa do 

prfincípfio da separação entre os Poderes, de modo que o 

controle da atfivfidade parlamentar deve ser realfizado pelo 

órgão de dfireta representação popular.

É fimportante regfistrar também que a dfifculdade de se 

fimplementar o controle de constfitucfionalfidade nos países 

socfialfistas decorre também do não reconhecfimento da 

Constfitufição como Lefi Fundamental e da não sedfimenta-

ção, nesses sfistemas jurídficos, dos concefitos de suprema-

cfia e rfigfidez  da Constfitufição.29

Não obstante, avança, afinda que de forma tímfida, a fins-

tfitufição de mecanfismos de controle de constfitucfionalfida-

de nos países tfidos como socfialfistas, atrfibuídos, como re-

gra, a comfissões consultfivas no âmbfito das assemblefias 

populares, fintegradas tanto por parlamentares quanto 

por técnficos. Cfite-se, a propósfito, a Comfissão Constfitu-

cfional Especfial, finstfituída no sefio da Grande Assemblefia 

Nacfional na Romênfia, com o advento da Constfitufição 

de 1965.30

A esse respefito, estruturado sfistema de controle polítfico 

de constfitucfionalfidade das lefis fofi encontrado na ex-Unfião 

Sovfiétfica, cuja Constfitufição de 1926 atrfibufi, prfincfipal-

mente ao Sovfiet Supremo31 – órgão colegfiado formado 

29 BARACHO, J.  A. de O. Processo constfitucfional. Rfio de Janefiro: Forense, 1984. p. 339.

30 DI RUFFIA, P. B., op. cfit., p. 365.

31 O sfistema polítfico de controle de constfitucfionalfidade das lefis é encontrado em 
outros países socfialfistas, tafis como a Romênfia, Hungrfia, Cuba e Chfina, cuja função 
de controlar a constfitucfionalfidade é também atrfibuída às suas Assemblefias Parla-
mentares, as quafis realfizam um controle preventfivo, ou seja, em relação às pro-
posfições legfislatfivas (SAMPAIO, J. A. L.  A constfitufição refinventada pela jurfisdfição 
constfitucfional. Belo Horfizonte: Del Rey, 2002, p. 45.).
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por representantes do povo –, a função de controlar a 

constfitucfionalfidade das lefis.32

Na lfinha do que se escreveu, demonstra-se contundente 

a afrmação de que a tutela constfitucfional, a prfiorfi, é legí-

tfima e democrátfica quando se atrfibufi a tarefa de verfifcar 

a compatfibfilfidade das lefis e atos normatfivos com a Cons-

tfitufição a órgãos de fefição polítfica, desde que represente 

plena e efetfivamente a vontade popular (parlamento e 

órgãos sfimfilares).

No sfistema jurídfico pátrfio, embora o sfistema de contro-

le de constfitucfionalfidade das lefis predomfinante seja o 

de caráter jurfisdficfional, exfistem mecanfismos constfitu-

cfionalmente prevfistos pelos quafis órgãos polítficos, de 

representatfivfidade popular, verfifcam a compatfibfilfidade 

das lefis finfraconstfitucfionafis e atos normatfivos com a 

Constfitufição. Por essa razão, o controle de constfitucfio-

nalfidade brasfilefiro é classfifcado, quanto à natureza do 

órgão responsável pelo controle, como mfisto (polítfico e 

jurfisdficfional).

Esse controle polítfico manfifesta-se de forma preventfiva 

e repressfiva. No controle polítfico-preventfivo (prévfio ou a 

prfiorfi), ou seja, aquele realfizado no curso do processo le-

gfislatfivo por órgãos de natureza polítfica, apresentam-se 

como mecanfismos: a) a análfise jurídfico-constfitucfional, 

medfiante a elaboração de parecer, realfizada pelas Co-

mfissões de Constfitufição e Justfiça das casas parlamen-

tares, nos planos federal, estadual, dfistrfital e munficfipal; 

b) o veto jurídfico (por razões de finconstfitucfionalfidade) 

aposto, como regra, pelo chefe do Poder Executfivo nas 

32 A função de fscalfizar o cumprfimento da Constfitufição e a conformfidade das cons-
tfitufições das Repúblficas federadas com a Constfitufição da URSS posficfiona o Sovfiet 
Supremo como órgão supremo de defesa da Constfitufição, cuja função era ante-
rfiormente atrfibuída ao Trfibunal Supremo (SANCHES AGESTA, L.. Curso de derecho 
constfitucfional comparado. 2. ed. Madrfid: Nacfional, 1965. p. 377.)
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proposfições legfislatfivas submetfidas ao seu crfivo.33 Já o 

controle polítfico-repressfivo (posterfior ou a posterfiorfi) é 

aquele exercfido também por órgãos de natureza polítfica 

em relação a espécfies legfislatfivas já promulgadas e pu-

blficadas, pelos segufintes finstrumentos: a) sustação pelo 

Congresso Nacfional dos atos normatfivos que exorbfitem 

do poder regulamentar ou dos lfimfites da delegação legfis-

latfiva (dfisposfitfivo reproduzfido, pelo prfincípfio da sfimetrfia, 

em dfiversas constfitufições estaduafis, finclusfive a mfinefira); 

b) aprecfiação e votação pelo Congresso Nacfional das me-

dfidas provfisórfias edfitadas pelo Presfidente da Repúblfica 

(o finstfituto das medfidas provfisórfias pode ser reproduzfido 

no texto das constfitufições estaduafis, com a observâncfia 

do procedfimento prevfisto na Constfitufição da Repúblfica).

Esses mecanfismos de controle polítfico finstfituídos no dfi-

refito brasfilefiro tendem a legfitfimar a partficfipação popular 

no processo de tutela constfitucfional, sfimplesmente por 

ser um controle exercfido por corpos parlamentares cujos 

membros foram elefitos dfiretamente pelo povo, sfimbolfi-

zando, assfim, a democracfia findfireta ou representatfiva, 

que, embora tenha suas lfimfitações, prfincfipalmente em 

vfirtude da crfise de representatfivfidade do Parlamento, 

torna-se o modelo finevfitável e mafis utfilfizado nos ordena-

mentos constfitucfionafis dfiante, finclusfive, “da fimpossfibfilfi-

dade prátfica de utfilfização dos processos de democracfia 

dfireta, bem como as lfimfitações finerentes aos finstfitutos de 

democracfia semfidfireta”.34

33 Para estudo mafis aprofundado sobre o papel, natureza e atrfibufições da Comfissão 
de Constfitufição e Justfiça da Assemblefia Legfislatfiva do Estado de Mfinas Gerafis, 
bem como o papel do veto no controle polítfico-preventfivo, recomenda-se a lefitura 
de capítulo escrfito por este autor em lfivro comemoratfivo aos 25 anos da Constfitufi-
ção Mfinefira de 1989 (PEREIRA, B. C. P. A. Apontamentos sobre os mecanfismos de 
custódfia constfitucfional no âmbfito da Assemblefia Legfislatfiva do Estado de Mfinas 
Gerafis. In: RESENDE, A. J. C. de (Org.). 25 anos da Constfitufição mfinefira de 1989. 
Belo Horfizonte: Assemblefia Legfislatfiva do Estado de Mfinas Gerafis, 2014).

34 DALLARI, D. de A. Elementos de teorfia geral do estado. 23.  ed. São Paulo: Sarafiva, 
2002, p. 155.
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Já em relação ao sfistema de controle jurfisdficfional de constfi-

tucfionalfidade das lefis e atos normatfivos – modelo predomfi-

nante contemporaneamente nos dfiversos sfistemas jurídficos, 

conjugados ou não com mecanfismos finerentes ao controle 

polítfico, como o é o Brasfil –, o grande desafo consfiste em 

apresentar argumentos contrárfios à afrmatfiva de que o 

controle realfizado por órgãos judficfiárfios é filegítfimo e con-

tramajorfitárfio, desprovfido de qualquer vfiés democrátfico.

A prfincípfio, esse argumento já pode ser rechaçado de an-

temão a partfir da consfideração de que a expressão da orfi-

gfinárfia vontade soberana do povo manfifesta-se por mefio 

da exfistêncfia de mecanfismos que garantam a supremacfia 

e a rfigfidez constfitucfionafis.

Nesse sentfido, embora seja sabfido que a Constfitufição 

deva ser finterpretada por uma “socfiedade aberta de fintér-

pretes”, entre as quafis se fincluem os cfidadãos, os parla-

mentares, os gestores públficos, os membros do Mfinfistérfio 

Públfico, os advogados públficos e os defensores públficos, 

a jurfisdfição revela-se como a manfifestação últfima do po-

der soberano estatal.

Além dfisso, por se tratar de uma jurfisdfição qualfifcada 

pelo atrfibuto de ser a Constfitufição o parâmetro finterpre-

tatfivo, a jurfisdfição constfitucfional – cuja prfincfipal manfifes-

tação é o controle de constfitucfionalfidade das lefis e atos 

normatfivos –, por sfi só, torna-se legfitfimada pela próprfia 

Constfitufição, que confere fundamento à sua finstfitufição e 

atuação e pelo objetfivo que se pretende com o exercícfio 

de sua atfivfidade: a tutela das normas constfitucfionafis.

A legfitfimação da jurfisdfição constfitucfional e do correspon-

dente sfistema de controle de constfitucfionalfidade pode-

rfia dfispensar outros argumentos para sua sustentação e 

fundamentação, na medfida em que sua base constfitu-

cfional e seu objetfivo já serfiam sufcfientes para rechaçar 
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qualquer argumento contrárfio que defenda seu caráter 

 contramajorfitárfio.35

A suscfitada filegfitfimfidade da justfiça constfitucfional apofia-se 

fundamentalmente no argumento de que os órgãos judficfiá-

rfios não são compostos por representantes elefitos dfiretamen-

te pelo povo, razão pela qual não poderfiam os juízes cons-

tfitucfionafis modfifcar as opções polítficas do legfislador, que 

sfimbolfiza a fidefia de que a lefi representa a vontade geral.36

O argumento apresentado, embora parcfialmente veros-

símfil, é hábfil de ser refutado a partfir da consfideração de 

que o próprfio prfincípfio burguês da separação entre os 

poderes nega a possfibfilfidade de concentração de duas 

ou mafis funções nas mãos de um mesmo órgão ou Po-

der, razão pela qual o controle de constfitucfionalfidade não 

poderfia ser confado ao próprfio Poder responsável pelo 

exercícfio da atfivfidade legfiferante.37

Acrescente-se que a democracfia representatfiva, a partfir 

do fnal do século XX, passou por uma profunda crfise, 

alfiada à crfise da lefi e do próprfio Parlamento, afastando a 

noção clássfica da lefi “como obra do legfislador e expres-

são da vontade soberana do povo”. As dfistorções da de-

mocracfia representatfiva apresentam-se com base em três 

grandes problemas: a) o desvfirtuamento da proporcfionalfi-

dade parlamentar; b) o deslfigamento do parlamentar com 

o seu partfido polítfico; c) a finexfistêncfia de regulamentação 

da atuação dos grupos de pressão perante o Parlamento.38

35 Confram-se, a propósfito, os títulos II e III da obra “Jurfisdfição constfitucfional do pro-
cesso legfislatfivo: legfitfimfidade, refinterpretação e remodelagem do sfistema no Brasfil”, 
escrfita por este autor e já cfitada neste ensafio (PEREIRA, B. C. P. A., op. cfit., 2012). 
Recomenda-se, também, a lefitura de artfigo específco publficado por este autor que 
trata sobre o tema, fintfitulado “A justfiça constfitucfional e os dfiscursos sobre sua legfi-
tfimfidade”, publficado pela Edfitora Fórum, em Belo Horfizonte, na Revfista da Procura-
dorfia-Geral do Munficípfio de Belo Horfizonte, v. 4, n. 7, p. 37-55, jan./jun. 2011.

36 PEREIRA, B. C. P.  A., op. cfit., 2012, p. 90-91.

37 PEREIRA, B. C. P.  A., op. cfit., 2012, p. 91.

38 PEREIRA, B. C. P.  A., op. cfit., 2012, p. 91-92.



NE
PE
L

1
0. 
A l
eg
fi
fi
ma
çã
o 
p
o
p
ul
ar
 
da
 t
ut
el
a 
c
o
ns
fit
uc
fi
o
na
l 
pe
l
o 
sfi
st
e
ma
 
de
 c
o
nt
r
ol
e 
de
 c
o
ns
fit
uc
fi
o
na
lfi
da
de
 
da
s l
efi
s 

349

A justfiça constfitucfional apresenta-se, assfim, como finstru-

mento necessárfio para conter os excessos e desvfios de 

fnalfidade pratficados pelo Parlamento no exercícfio da atfi-

vfidade legfiferante, de modo que a consolfidação da de-

mocracfia, do Estado de Dfirefito, e a garantfia dos dfirefitos 

fundamentafis depende da exfistêncfia de juízes constfitu-

cfionafis capazes de efetfivar esses valores.39

4. INSTRUMENTOS DE PARTICIPAÇÃO 

POPULAR NO SISTEMA JUDICIAL DE   

CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE  

DAS LEIS NO BRASIL

O modelo jurfisdficfional de controle de constfitucfionalfidade 

brasfilefiro, embora tenha sfido finfuencfiado pelo sfistema 

amerficano de controle dfifuso, a partfir da prevfisão do fins-

tfituto na Constfitufição de 1891, também fofi finfuencfiado 

pelo sfistema europeu de trfibunafis constfitucfionafis, que 

exercem, concentradamente, a tarefa de fscalfização de 

constfitucfionalfidade das lefis e atos normatfivos, consfidera-

dos em tese ou em abstrato.

No controle dfifuso não há proprfiamente partficfipação 

popular no exercícfio da função judficante, embora o jufiz 

esteja mafis próxfimo das partes, por julgar efetfivamente 

uma sfituação a ele submetfida concretamente. Afinda que 

não haja partficfipação popular, o controle dfifuso possfibfi-

lfita que qualquer cfidadão jurfisdficfionado, como autor ou 

réu, finvoque, na demanda de seu dfirefito concretamente, 

a finconstfitucfionalfidade de qualquer lefi ou ato normatfivo 

federal, estadual ou munficfipal. Assfim, resta demonstrado, 

pofis, que a garantfia da supremacfia constfitucfional, fruto 

39 PEREIRA, B. C.  P.  A.,  op. cfit., 2012, p. 92.
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da soberanfia popular, que se consolfida com a jurfisdfição 

constfitucfional, pode ser exercfida findfivfidual e pessoalmen-

te por qualquer cfidadão jurfisdficfionado.

A esse respefito, a ação popular, consagrada constfitucfional-

mente, possfibfilfita a qualquer cfidadão plefitear judficfialmen-

te a anulação de ato filegal, finconstfitucfional ou fimoral pratfi-

cado pelo Estado que cause lesão (ou ameaça de lesão) ao 

patrfimônfio públfico ou de entfidade de que o Estado partfi-

cfipe, ao patrfimônfio hfistórfico e cultural, ao mefio ambfiente 

ou à moralfidade admfinfistratfiva (fincfiso LXXIII do art. 5º da 

Constfitufição da Repúblfica de 1988). Embora o cfidadão, 

nesse caso, atue em nome de finteresses da coletfivfidade, 

trata-se de finstrumento pelo qual se possfibfilfita o exercícfio 

de verdadefiro controle popular de constfitucfionalfidade, na 

condfição de responsável pela provocação dos órgãos judfi-

cfiafis a se manfifestarem sobre a (fir)regularfidade constfitucfio-

nal de atos pratficados pelo poder públfico.

Essa lfinha de argumentação também pode ser estendfida à 

ação cfivfil públfica, ação de natureza constfitucfional e cará-

ter cfivfil, que se destfina à proteção do patrfimônfio públfico 

e socfial, do mefio ambfiente e de outros finteresses dfifusos 

e coletfivos (fincfiso III do art. 129 da Constfitufição da Repú-

blfica de 1988). Embora o cfidadão não seja parte legítfima 

a ajufizá-la, sua tutela se torna vfiável, prfincfipalmente, por 

mefio de assocfiações, do Mfinfistérfio Públfico, da Defensorfia 

Públfica, legfitfimados a propô-la (art. 5º da Lefi nº 7.347, 

de 24 de julho de 1985). Na ação cfivfil públfica é possível 

que se finvoque a finaplficabfilfidade de lefi ou ato normatfivo 

por finconstfitucfionalfidade, de forma a garantfir, assfim, a 

supremacfia constfitucfional democratficamente legfitfimada.

As outras ações constfitucfionafis – habeas corpus, habeas 

data, mandado de finjunção e mandado de segurança – 

também são utfilfizadas, de certo modo, como forma de 

possfibfilfitar aos cfidadãos a reparação de atos do poder 
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públfico, medfiante a afrmação judficfial de sua filegalfidade 

ou finconstfitucfionalfidade, que tenham causado lesão ou 

ameaça de lesão aos seus dfirefitos fundamentafis constfitu-

cfionalmente consagrados.

Já o sfistema de controle concentrado de constfitucfionalfi-

dade das lefis e atos normatfivos finstfituído no Brasfil, e con-

sfideravelmente amplfiado com a promulgação da vfigente 

Constfitufição brasfilefira, é exercfido por mefio da ação dfire-

ta de finconstfitucfionalfidade (genérfica, finterventfiva e por 

omfissão), da ação declaratórfia de constfitucfionalfidade e da 

argufição de descumprfimento de precefito fundamental.

A partficfipação dfireta do cfidadão jurfisdficfionado no exercí-

cfio do controle de constfitucfionalfidade concentrado e abs-

trato perante o Supremo Trfibunal Federal não fofi plena-

mente finstfituída no Brasfil, dfiferentemente de várfios países 

europeus, que adotam o modelo de controle concentrado 

(trfibunafis constfitucfionafis). Por esse sfistema, qualquer ar-

gufição de finconstfitucfionalfidade de lefis nos órgãos judficfiá-

rfios deve ser submetfida ao trfibunal constfitucfional, para 

finterpretação defnfitfiva e vfinculatórfia. Além dfisso, possfi-

bfilfita-se ao cfidadão jurfisdficfionado provocar dfiretamente o 

trfibunal constfitucfional a se manfifestar sobre questões que 

envolvam matérfia constfitucfional, por mefio de finstrumen-

tos próprfios do dfirefito comparado (recurso constfitucfional 

alemão e recurso de amparo espanhol).

A possfibfilfidade de se atrfibufir legfitfimfidade atfiva aos cfi-

dadãos para o ajufizamento de uma “ação popular de 

finconstfitucfionalfidade” perante o órgão jurfisdficfional de 

cúpula responsável pela guarda da Constfitufição já fofi 

notficfiada pelo autor deste artfigo com base nos ensfina-

mentos de Kelsen, segundo o qual, no momento de ela-

boração da Constfitufição austríaca de 1920, dfiscutfiu-se a 

possfibfilfidade de se “conceder a todo cfidadão o dfirefito 

de fazer um requerfimento à Corte Constfitucfional, a qual 
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estarfia obrfigada a pronuncfiar-se sobre a valfidade da lefi”, 

proposta que, ao fnal, não logrou êxfito.40

Do mesmo modo, restou frustrada a tentatfiva de fimplanta-

ção de canal dfireto entre os cfidadãos e o Supremo Trfibunal 

Federal no sfistema jurídfico brasfilefiro de controle de constfi-

tucfionalfidade das lefis e atos normatfivos, à semelhança dos 

já cfitados finstrumentos utfilfizados no dfirefito alemão e espa-

nhol. Com efefito, com a finstfitufição da argufição de descum-

prfimento de precefito fundamental (Lefi nº 9.882, de 3 de 

dezembro de 1999), pretendfia-se crfiar um mecanfismo por 

mefio do qual qualquer pessoa lesada ou ameaçada de lesão 

por ato do poder públfico pudesse recorrer dfiretamente ao 

Supremo Trfibunal Federal para sanar a lesfivfidade. Contudo, 

o dfisposfitfivo que finstfituía tal possfibfilfidade fofi vetado pelo 

chefe do Poder Executfivo federal, cujas razões41 (de veto) 

40 PEREIRA, B. C. P. A., op. cfit., 2012, p. 177.  

41 Efis as razões de veto: “A dfisposfição finsere um mecanfismo de acesso dfireto, firrestrfito e 
findfivfidual ao Supremo Trfibunal Federal sob a alegação de descumprfimento de precefito 
fundamental por ‘qualquer pessoa lesada ou ameaçada por ato do Poder Públfico’. A 
admfissão de um acesso findfivfidual e firrestrfito é fincompatível com o controle concentra-
do de legfitfimfidade dos atos estatafis — modalfidade em que se finsere o finstfituto regu-
lado pelo projeto de lefi sob exame. A finexfistêncfia de qualquer requfisfito específco a ser 
ostentado pelo proponente da argufição e a generalfidade do objeto da fimpugnação 
fazem presumfir a elevação excessfiva do número de fefitos a reclamar aprecfiação pelo 
Supremo Trfibunal Federal, sem a correlata exfigêncfia de relevâncfia socfial e consfistêncfia 
jurídfica das argufições propostas. Dúvfida não há de que a vfiabfilfidade funcfional do 
Supremo Trfibunal Federal consubstancfia um objetfivo ou prfincípfio fimplícfito da ordem 
constfitucfional, para cuja máxfima efcácfia devem zelar os demafis poderes e as normas 
finfraconstfitucfionafis. De resto, o amplo rol de entes legfitfimados para a promoção do 
controle abstrato de normas finscrfito no art. 103 da Constfitufição Federal assegura a 
veficulação e a seleção qualfifcada das questões constfitucfionafis de mafior relevâncfia e 
consfistêncfia, atuando como verdadefiros agentes de representação socfial e de assfistên-
cfia à cfidadanfia. Cabe figualmente ao Procurador-Geral da Repúblfica, em sua função 
precípua de Advogado da Constfitufição, a formalfização das questões constfitucfionafis 
carentes de decfisão e socfialmente relevantes. Afgura-se correto supor, portanto, que 
a exfistêncfia de uma pluralfidade de entes socfial e jurfidficamente legfitfimados para a 
promoção de controle de constfitucfionalfidade — sem prejuízo do acesso findfivfidual ao 
controle dfifuso — torna desnecessárfio e pouco efcfiente admfitfir-se o excesso de fefitos 
a processar e julgar certamente decorrentes de um acesso firrestrfito e findfivfidual ao 
Supremo Trfibunal Federal. Na medfida em que se multfiplficam os fefitos a examfinar sem 
que se assegure sua relevâncfia e transcendêncfia socfial, o comprometfimento adficfional 
da capacfidade funcfional do Supremo Trfibunal Federal constfitufi finequívoca ofensa ao 
finteresse públfico. Impõe-se, portanto, seja vetada a dfisposfição em comento.” (BRASIL. 
Presfidêncfia da Repúblfica. Razões do veto: [fincfiso II do art. 2º]. In: ____ . Mensagem 
n. 1.807, de 3 de dezembro de 1999. Dfisponível em: <http://www.planalto.gov.br/
ccfivfil_03/lefis/Mensagem_Veto/1999/Mv1807-99.htm >. Acesso em: 11 set. 2015.).
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fundamentaram-se, prfincfipalmente na fidefia de que “a am-

plfiação do acesso ao Supremo Trfibunal Federal, para fns 

de fscalfização de constfitucfionalfidade das lefis, finvfiabfilfizarfia, 

em várfios aspectos, o exercícfio da prestação jurfisdficfional, 

especfialmente no âmbfito da jurfisdfição constfitucfional.”42

De qualquer modo, além de já estar consagrada a legfitfimfi-

dade da jurfisdfição constfitucfional e do consentâneo sfiste-

ma de controle jurfisdficfional de constfitucfionalfidade das lefis 

e atos normatfivos – cujo objetfivo é garantfir a supremacfia 

do documento constfitucfional popularmente legfitfimado –, 

o sfistema de controle concentrado de constfitucfionalfidade 

carece de mafior legfitfimação popular, especfialmente pelo 

fato de que, nesse modelo, a argufição de finconstfitucfiona-

lfidade não é realfizada dfiretamente pelas partes envolvfidas 

no processo judficfial, finexfistfindo, também, legfitfimação atfi-

va atrfibuída dfiretamente ao cfidadão, além de as normas 

finfraconstfitucfionafis serem questfionadas em tese (ou em 

abstrato), desvfinculadas, portanto, de sfituações concretas.

Não obstante tafis peculfiarfidades do sfistema concentrado, 

o arcabouço jurídfico brasfilefiro constfitucfional e finfraconstfi-

tucfional consolfida alguns finstrumentos de tutela constfitu-

cfional popular, afinda que exercfido de forma findfireta. 

Nesse contexto, embora os cfidadãos não tenham legfitfimfi-

dade para propor concentrada e dfiretamente, no Supremo 

Trfibunal Federal, ação dfireta de finconstfitucfionalfidade, ação 

declaratórfia de constfitucfionalfidade e argufição de descum-

prfimento de precefito fundamental – ou, também, no caso 

da ação dfireta, nos trfibunafis de justfiça das unfidades fede-

ratfivas –, a partficfipação popular no polo atfivo confgura-se 

por fintermédfio dos segufintes legfitfimados: a) partfidos po-

lítficos, representantes da pluralfidade polítfica e fideológfica; 

b) Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, 

42 PEREIRA, B. C. P.  A., op. cfit., 2012, p. 177-178.
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órgãos compostos por representantes do povo; c) Conselho 

Federal da Ordem dos Advogados do Brasfil, entfidade res-

ponsável por defender a Constfitufição, a ordem jurídfica do 

Estado Democrátfico de Dfirefito e pugnar pela boa aplficação 

das lefis, cabendo ao advogado, no seu mfinfistérfio prfivado, a 

prestação de servfiço públfico e o exercícfio de função socfial, 

possufindo, assfim, legfitfimfidade atfiva unfiversal; d) as confe-

derações sfindficafis e entfidades de classe de âmbfito nacfional, 

as quafis, embora se perfaçam como legfitfimados especfiafis 

por delas se exfigfir a demonstração da relação de pertfinêncfia 

temátfica (ou representatfivfidade adequada43) entre o tema 

deduzfido na ação e os objetfivos finstfitucfionafis da entfidade 

postulante, constfituem-se como relevantes corporações na 

tutela dos dfirefitos e finteresses de seus membros ou assocfia-

dos; e) o procurador-geral da Repúblfica, a quem compete, 

como chefe do Mfinfistérfio Públfico da Unfião, a “defesa da 

ordem jurídfica, do regfime democrátfico e dos finteresses so-

cfiafis e findfivfiduafis findfisponívefis” (art. 127 da Constfitufição 

da Repúblfica Federatfiva do Brasfil de 1988).

O vfiés popular da tutela constfitucfional pelo exercícfio da fsca-

lfização de constfitucfionalfidade concentrada também se per-

faz pelo finstfituto do amficus curfiae, pelo qual se possfibfilfita a 

partficfipação e a manfifestação de órgãos e entfidades públfi-

cas ou prfivadas que tenham finteresse em relação à temátfica 

abordada no âmbfito das ações dfireta de finconstfitucfionalfi-

dade e declaratórfia de constfitucfionalfidade. Embora se trate 

de processos tfipficamente objetfivos, nos quafis não há partes 

proprfiamente dfitas, finadmfitfindo-se, finclusfive, por essa razão, 

o finstfituto da fintervenção de tercefiros, a Lefi nº 9.868/99, 

que dfispõe sobre o processo e julgamento da ação dfireta de 

finconstfitucfionalfidade e da ação declaratórfia de constfitucfio-

nalfidade perante o Supremo Trfibunal Federal, prevê que “o 

relator, consfiderando a relevâncfia da matérfia e a representatfi-

43 DANTAS, P. R. de F.. Curso de dfirefito constfitucfional. São Paulo: Atlas, 2012. p. 205. 
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vfidade dos postulantes, poderá, por despacho firrecorrível, ad-

mfitfir, observado o prazo fxado no parágrafo anterfior, a ma-

nfifestação de outros órgãos ou entfidades” (§ 2º do art. 7º).

A fgura do amficus curfiae no âmbfito de processos objetfi-

vos em que a verfifcação da constfitucfionalfidade das lefis e 

atos normatfivos, exercfida de forma abstrata, apresenta-se 

como mecanfismo que propficfia mafis legfitfimfidade demo-

crátfica ao sfistema de controle concentrado de constfitucfio-

nalfidade, na medfida em que possfibfilfita ampla dfiscussão 

acerca de temas que permefiam os finteresses da socfiedade 

e dos dfiversos e dfivergentes grupos socfiafis, proporcfionan-

do, assfim, a amplfitude do debate no sefio da jurfisdfição 

constfitucfional concentrada. A esse respefito, ao abordar o 

finstfituto em análfise, Mendes e Branco concluem dfizendo: 

“trata-se de provfidêncfia que confere caráter pluralfista e 

democrátfico (CF/88, art. 1º, parágrafo únfico) ao processo 

objetfivo de controle abstrato de constfitucfionalfidade.”44

Nesse contexto de argumentação favorável à legfitfima-

ção popular do controle judficfial de constfitucfionalfidade, 

notadamente do sfistema concentrado, finteressante ob-

servar, também, que, ao tratar dos efefitos das decfisões 

defnfitfivas de mérfito nas ações dfiretas de finconstfitucfio-

nalfidade e ações declaratórfias de constfitucfionalfidade, a 

Constfitufição de 1988 consfiderou a fimportâncfia de serem 

preservados os debates travados no sefio do Parlamento, 

bem como a autonomfia atrfibuída aos seus membros no 

exercícfio da atfivfidade legfiferante. Isso porque os efefitos 

decorrentes das decfisões defnfitfivas proferfidas pelo Trfibu-

nal Excelso vfinculam os demafis órgãos do Poder  Judficfiárfio 

e a  admfinfistração públfica dfireta e findfireta em todas as 

esferas federatfivas (§ 2º do art. 102), não fimpedfindo, 

portanto, o exercícfio da atfivfidade tfipficamente atrfibuída 

44 MENDES, G. F. de; BRANCO, P. G. G. Curso de dfirefito constfitucfional. 8. ed. São 
Paulo: Sarafiva, 2013. p. 1134.
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ao Poder Legfislatfivo. Nesse partficular, “em respefito ao 

prfincípfio da separação entre os Poderes, o Legfislatfivo está 

autorfizado a elaborar nova lefi, de conteúdo fidêntfico ou 

sfimfilar ao da que fora declarada finconstfitucfional, em que 

pese a possfibfilfidade de o Judficfiárfio declarar, novamente, a 

finconstfitucfionalfidade do novo ato legfislatfivo, com efefitos 

vfinculantes e efcácfia contra todos”.45

A propósfito, ao tratar do tema, o mfinfistro César Peluso 

afrmou que a possfibfilfidade de submfissão do Legfislatfivo 

aos efefitos vfinculantes decorrentes de decfisões proferfidas 

no âmbfito do controle concentrado de constfitucfionalfida-

de comprometerfia “a relação de equfilíbrfio entre o trfibu-

nal constfitucfional e o legfislador, reduzfindo este a papel 

subalterno perante o poder fincontrolável daquele, com 

evfidente prejuízo do espaço democrátfico-representatfivo 

da legfitfimfidade polítfica do órgão legfislatfivo” (Reclamação 

nº 2.167, Informatfivo 386/STF).46

5. CONCLUSÃO

A fimportâncfia da Lefi Fundamental do Estado como docu-

mento sfituado no vértfice do ordenamento jurídfico, hfierar-

quficamente superfior ao ordenamento jurídfico subjacente, 

deve ser consfiderada em razão de dfiversos aspectos que 

demonstram seu vfiés popular. 

A orfigem da Constfitufição e o seu processo de elaboração 

e revfisão – na mafiorfia das vezes por um processo popular 

e democrátfico, fruto da vontade popular manfifestada pelo 

poder constfitufinte orfigfinárfio e derfivado –, o seu conteúdo e 

os destfinatárfios de suas normas são elementos vfitafis para a 

demonstração do vfiés popular do documento constfitucfional.

45 PEREIRA, B. C. P. A., op. cfit., 2012, p. 167.

46 DANTAS, P. R. de F., op. cfit., p. 209. 
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A finterpretação constfitucfional deve dfirecfionar-se no sen-

tfido de proporcfionar a máxfima e efetfivfidade às suas nor-

mas, buscando atrfibufir força normatfiva à Constfitufição. 

Além dfisso, a finterpretação constfitucfional, ao constfitufir-se 

como elemento fundamental para adaptar o texto nor-

matfivo à realfidade socfial, também deve ser realfizada por 

“uma socfiedade aberta de fintérpretes da Constfitufição”, 

dfiante da dfiversfidade socfial, polítfica, fideológfica e cultural 

dos cfidadãos, prfincfipafis destfinatárfios dos prfincípfios, re-

gras e valores constfitucfionafis. Contudo, para que essa fin-

terpretação seja realfizada com plenfitude, é necessárfio que 

os cfidadãos atuem com verdadefiro sentfimento constfitu-

cfional, fidentfifcando-se plenamente com a Constfitufição.

Tafis premfissas são substancfiafis para chegar-se à conclusão 

de que a garantfia das normas constfitucfionafis somente será 

possível a partfir da consolfidação de um sfistema de contro-

le de constfitucfionalfidade das lefis e atos normatfivos que 

busque consagrar verdadefiramente a vontade popular.

Assfim, a legfitfimação popular da tutela constfitucfional se 

perfaz pelo controle de constfitucfionalfidade, afinda que 

seja exercfido por órgãos de natureza judficfial, os quafis, 

a prfincípfio, não sfimbolfizam o prfincípfio de que a “lefi é a 

mafior expressão da vontade geral”. Na verdade, o fimpor-

tante para legfitfimar o controle de constfitucfionalfidade das 

lefis é a exfistêncfia de mecanfismos pelos quafis seja possí-

vel, de forma dfireta ou findfireta, não apenas a partficfipa-

ção popular atfivamente, mas, prfincfipalmente, a crfiação 

de um sfistema que atenda, de forma contundente, à plu-

ralfidade dos finteresses, valores e fidefias consagrados na 

socfiedade contemporânea, todos esses abraçados pelas 

constfitufições democrátficas dos Estados modernos, entre 

as quafis a cfidadã Constfitufição da Repúblfica Federatfiva do 

Brasfil de 1988.
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1. INTRODUÇÃO

O presente estudo propõe uma análfise crítfica sobre alguns 

pontos específcos do texto do novo Códfigo de Processo Cfi-

vfil – Lefi nº 13.105, de 16 de março de 2015 –, recentemente 

aprovado pelo Congresso Nacfional, especfialmente no que 

tange à sua adequação a um dos fundamentos da Repúblfica 

Federatfiva do Brasfil, qual seja o da cfidadanfia, consagrado 

pelo art. 1º, fincfiso II, da Constfitufição Federal de 1988.

Devfido ao fato de a cfidadanfia ter sfido elefita pelo Poder 

Constfitufinte orfigfinárfio como um dos fundamentos da Re-

públfica Federatfiva brasfilefira, espera-se que toda e qual-

quer atfivfidade legfislatfiva dos Poderes constfituídos, em 

observâncfia à supremacfia do texto constfitucfional, alfinhe-

-se aos valores consagrados pela Constfitufição Federal de 

1988, sob pena de finconstfitucfionalfidade caso não seja 

cumprfida a norma.

Ocorre que a palavra cfidadanfia admfite várfias concepções 

dfiferentes, dependendo do tempo e do local em que é 

analfisada, finexfistfindo dfisposfitfivo da Constfitufição vfigente 

que tenha estabelecfido de forma clara e objetfiva qual é o 

concefito adequado desse valor jurídfico.

Sendo assfim, cabe ao fintérprete, utfilfizando-se das dfi-

versas técnficas de finterpretação do Dfirefito, finclusfive as 

 específcas do Dfirefito Constfitucfional, extrafir a norma con-

tfida no  texto legal, aplficando-a ao caso concreto.
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Surge, então, a necessfidade de se exfigfir legfitfimfidade não 

apenas no acesso ao poder, mas também no seu próprfio 

exercícfio, com destaque para a finserção de mecanfismos 

fimportantes nos sfistemas constfitucfionafis com o fintufito de 

propficfiar o alcance da cfidadanfia. 

2. DO CONCEITO CONTEMPORÂNEO  

DE CIDADANIA

Clève (1990, p. 81-98) já advertfia que “a cfidadanfia não se 

resume na possfibfilfidade de se manfifestar perfiodficamente, 

por mefio de elefições para o Legfislatfivo e para o Executfivo. 

A cfidadanfia vem exfigfindo a reformulação do concefito de 

democracfia, radficalfizando, até, uma tendêncfia que vem 

de longa data. Tendêncfia endereçada à adoção de técnfi-

cas dfiretas de partficfipação democrátfica”. 

Morefira Neto (2006, p. 19) destaca três mecanfismos crfia-

dos com tal objetfivo: 

1º- finstfitutos de legfitfimação pela partficfipação de findfi-

víduos e órgãos da socfiedade nos processos do poder, 

dantes pratficamente monopolfizados pelos órgãos do 

Estado;

2º- finstfitutos de legfitfimação pela processualfização aber-

ta das decfisões e dos controles das decfisões; 

3º- finstfitutos de legfitfimação pelo resultado do exercícfio 

do poder estatal (qufiçá com mafior fimpacto sobre as rela-

ções entre socfiedade e Estado), aferfindo segundo regras 

derfivadas da aplficação do prfincípfio da efcfiêncfia. 

Afinda especfifcamente sobre a cfidadanfia, Magalhães 

(2009) explfica a evolução do seu concefito, trazendo defnfi-

ção específca para o referfido valor jurídfico na atualfidade:
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O concefito contemporâneo de cfidadanfia se estendeu 

em dfireção a uma perspectfiva sfistêmfica na qual cfida-

dão não é apenas aquele que vota, mas aquela pessoa 

que tem mefios para exercer o voto de forma conscfien-

te e partficfipatfiva. Portanto, cfidadanfia é a condfição de 

acesso aos dfirefitos socfiafis (educação, saúde, segurança, 

prevfidêncfia) e econômficos (salárfio justo, emprego) que 

permfite que o cfidadão possa desenvolver todas as suas 

potencfialfidades, finclufindo a de partficfipar de forma atfiva, 

organfizada e conscfiente da construção da vfida coletfiva 

no Estado democrátfico.

(…)

A democracfia representatfiva e partficfipatfiva deve se am-

parar no dfirefito socfial à educação lfivre e plural e ao aces-

so à cultura, como forma do exercícfio real da lfiberdade 

de conscfiêncfia.

(…)

Enfm, a findfivfisfibfilfidade dos dfirefitos fundamentafis reco-

nhece a complexfidade do sfistema de dfirefitos, ultrapassan-

do o dfiscurso constfitucfional clássfico referente à cfidadanfia 

polítfica strficto sensu, em dfireção à efetfivfidade democrátfi-

ca de uma democracfia dfialógfica em permanente processo 

de transformação e conqufista de dfirefitos (p. 20-21).

Como mufito bem pontuado pelo cfitado autor, é finerente 

ao concefito contemporâneo de cfidadanfia o dever do Es-

tado de proporcfionar ao cfidadão não apenas o dfirefito de 

voto, mas também o acesso aos dfirefitos socfiafis e econô-

mficos que são finstrumentos findfispensávefis para que ele 

possa desenvolver a sua lfiberdade de conscfiêncfia, partficfi-

pando de forma lfivre e emancfipada da construção da vfida 

coletfiva no Estado democrátfico, o que, em últfima análfise, 

fimplfica partficfipação atfiva no desempenho das funções le-

gfislatfiva, executfiva e jurfisdficfional.

Tratando-se de um valor constfitucfional, fisso sfignfifca que 

qualquer ato normatfivo finfraconstfitucfional, finclusfive a 
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reforma do Códfigo de Processo Cfivfil (CPC), deve pautar 

as suas finovações na consolfidação de finstrumentos que 

vfiabfilfizem uma mafior partficfipação atfiva do cfidadão na 

construção da decfisão judficfial, ou seja, no produto fnal 

esperado quando se provoca o Estado para prestar a jurfis-

dfição e resolver os lfitígfios. 

Sendo assfim, passa-se a analfisar alguns pontos específ-

cos da reforma processual trazfida pela Lefi nº 13.105, de 

16 de março de 2015, com uma avalfiação crítfica quanto 

à adequação ao fundamento constfitucfional da cfidadanfia.

3. DO DEVER DE MOTIVAÇÃO  

DAS DECISÕES JUDICIAIS

Inovação trazfida pelo texto da Lefi nº 13.105, de 2015, 

consfiste na regulamentação detalhada do dever de mo-

tfivação das decfisões judficfiafis, constante no art. 489 do 

novo CPC.

O dever de motfivação das decfisões judficfiafis não é novfi-

dade no ordenamento jurídfico, uma vez que já fofi consa-

grado pelo art. 93, IX, da Constfitufição Federal de 1988. 

Contudo, a finovação consfiste na regulamentação mafis 

detalhada desse dever, o que não exfistfia na legfislação fin-

fraconstfitucfional até então.

O referfido dfisposfitfivo, além de manter a exfigêncfia de que 

a sentença possua, como elementos essencfiafis, os fun-

damentos em que o jufiz se basefia para analfisar as ques-

tões de fato e de dfirefito e o dfisposfitfivo em que resolve as 

questões prfincfipafis que as partes lhe submetem, trouxe 

como finovação a prevfisão expressa de sfituações concre-

tas específcas que não serão consfideradas como efetfivo 

cumprfimento do dever constfitucfional de motfivação.
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Com efefito, o § 1º do art. 489 prevê que não se consfidera 

fundamentada qualquer decfisão judficfial, seja ela finterlo-

cutórfia, sentença ou acórdão, que se lfimfitar à findficação, à 

reprodução ou à paráfrase de ato normatfivo, sem explficar 

sua relação com a causa ou a questão decfidfida; que em-

pregar concefitos jurídficos findetermfinados, sem explficar o 

motfivo concreto de sua fincfidêncfia no caso; que finvocar 

motfivos que se prestarfiam a justfifcar qualquer outra de-

cfisão; que não enfrentar todos os argumentos deduzfidos 

no processo capazes de, em tese, finfrmar a conclusão 

adotada pelo julgador; que se lfimfitar a finvocar preceden-

te ou enuncfiado de súmula, sem fidentfifcar seus funda-

mentos determfinantes nem demonstrar que o caso sob 

julgamento se ajusta àqueles fundamentos; que defixar 

de segufir enuncfiado de súmula, jurfisprudêncfia ou prece-

dente finvocado pela parte, sem demonstrar a exfistêncfia 

de dfistfinção no caso em julgamento ou a superação do 

entendfimento.

Trata-se, sem dúvfida, de prevfisão legal que confere mafior 

segurança ao cfidadão quanto ao dever do Estado de as-

segurar às partes do processo o dfirefito de ter cfiêncfia acer-

ca dos fundamentos fátficos e jurídficos que embasaram o 

convencfimento do magfistrado.

Esse dever de motfivação possufi relação dfireta com o fun-

damento da cfidadanfia, conforme já destacou Celso Antô-

nfio Bandefira de Mello:

O fundamento constfitucfional da obrfigação de motfivar 

está – como se esclarece em segufida – fimplícfito tanto 

no art. 1º, II, que findfica a cfidadanfia como um dos fun-

damentos da Repúblfica, quanto no parágrafo únfico des-

te preceptfivo, segundo o qual todo o poder emana do 

povo, como afinda no art. 5º, XXXV, que assegura o dfi-

refito à aprecfiação judficfial nos casos de ameaça ou lesão 

de dfirefito. É que o prfincípfio da motfivação é reclamado 
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quer como afrmação do dfirefito polítfico dos cfidadãos ao 

esclarecfimento do “porquê” das ações de quem gere 

negócfios que lhes dfizem respefito por serem tfitulares últfi-

mos do poder, quer como dfirefito findfivfidual a não se as-

sujefitarem a decfisões arbfitrárfias, pofis só têm que se con-

formar às que forem ajustadas às lefis (MELLO, p. 109).

A necessfidade do legfislador conferfir mafior concretude ao 

dever de motfivação do magfistrado justfifca-se dfiante da 

exfistêncfia de precedentes jurfisprudencfiafis que acabam 

sendo utfilfizados como fundamento para negar a aprecfia-

ção de questões fátficas e jurídficas suscfitadas pelas partes 

em suas manfifestações no processo, confgurando nega-

tfiva de prestação da tutela jurfisdficfional.

Há finúmeros precedentes, finclusfive de Trfibunafis Superfio-

res, consagrando o entendfimento de que “o órgão judficfial, 

para expressar sua convficção, não está obrfigado a aduzfir 

comentárfios a respefito de todos os argumentos levantados 

pelas partes, quando decfidfir a causa com fundamentos ca-

pazes de sustentar sua conclusão” (BRASIL, 2013).

Com efefito, com o advento do novo Códfigo de Processo 

Cfivfil, o magfistrado fcará obrfigado a se manfifestar sobre 

todos os argumentos fátficos e jurídficos suscfitados pelas 

partes quando estes forem, em tese, capazes de alterar a 

conclusão do órgão jurfisdficfional.

Embora seja novfidade expressa no texto legal do novo 

Códfigo de Processo Cfivfil, o fato é que essa exfigêncfia já 

está contfida no dfirefito fundamental ao lfivre acesso ao Po-

der Judficfiárfio (art. 5º, XXXV, da Constfitufição Federal) e 

no conteúdo do prfincípfio do contradfitórfio (art.5º, LV, da 

Constfitufição Federal).

O Supremo Trfibunal Federal já se manfifestou sobre o 

tema, tendo decfidfido que o prfincípfio do contradfitórfio as-

segura ao cfidadão, entre outras garantfias, o dfirefito de ver 
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seus argumentos consfiderados pelo órgão julgador quan-

do do julgamento do lfitígfio:

Daí, afrmar-se, correntemente, que a pretensão à tutela 

jurídfica corresponde, exatamente, à garantfia consagrada 

no art. 5º, LV, da Constfitufição, que contém os segufintes 

dfirefitos:

1) dfirefito de finformação (Recht auf Informatfion), que 

obrfiga o órgão julgador a finformar, à parte contrárfia, 

os atos pratficados no processo e sobre os elementos 

dele constantes; 2) dfirefito de manfifestação (Recht auf 

Äusserung), que assegura ao acusado a possfibfilfidade 

de manfifestar-se oralmente ou por escrfito sobre os ele-

mentos fátficos e jurídficos constantes do processo; 3) 

dfirefito de ver seus argumentos consfiderados (Recht auf 

Berücksfichtfigung), que exfige do julgador capacfidade, 

apreensão e fisenção de ânfimo (Aufnahmefähfigkefit und 

Aufnahmeberefitschaft) para contemplar as razões apre-

sentadas (Cf.Pfieroth e Schlfink, Grundrechte-Staatsrecht 

II, Hefidelberg, 1988, p. 281; Battfis e Gusy, Efinführung fin 

das Staatsrecht, Hefidelberg, 1991, p. 363-364; ver, tam-

bém, Dürfig/Assmann, fin: Maunz-Dürfig, Grundgesetz-

-Kommentar, art. 103, vol. IV, n. 85-99).

Sobre o dfirefito de ver os seus argumentos contempla-

dos pelo órgão julgador (Recht auf Berücksfichtfigung), 

que corresponde, obvfiamente, ao dever do jufiz ou da 

admfinfistração de a eles conferfir atenção (Beachtens-

pfficht), pode-se afrmar que envolve não só o dever 

de tomar conhecfimento (Kenntnfisnahmepfficht), como 

também o de consfiderar, sérfia e detfidamente, as ra-

zões apresentadas (Erwägungspfficht) (Cf.: Dürfig/Ass-

mann. fin: Maunz-Dürfig, Grundgesetz-Kommentar, art. 

103, vol. IV, n. 97).

É da obrfigação de consfiderar as razões apresentadas que 

derfiva o dever de fundamentar as decfisões (Decfisão da 

Corte Constfitucfional – BVerfGE 11, 218; Cf.: Dürfig/As-

smann. fin: Maunz-Dürfig, Grundgesetz-Kommentar, art. 

103, vol. IV, n. 97) (BRASIL, 2014).
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A nova dfisposfição do Códfigo de Processo Cfivfil em co-

mento combate também, entre outras cofisas, decfisões 

judficfiafis que, para a sua fundamentação, utfilfizam-se de 

concefitos jurídficos findetermfinados sem explficar o motfivo 

concreto da sua fincfidêncfia ao caso.

A título de exemplo, há decfisões judficfiafis que, para de-

ferfir ou findeferfir pedfidos de tutela antecfipada fundados 

no art. 273 do Códfigo de Processo Cfivfil – Lefi nº 5.869, 

de 1973 –, sfimplesmente motfivam o convencfimento do 

julgador na afrmação da presença (no caso de deferfi-

mento) ou da ausêncfia (no caso de findeferfimento) dos 

requfisfitos da “verossfimfilhança das alegações” e do “fun-

dado recefio de dano firreparável ou de dfifícfil reparação”, 

sem esclarecer quafis fatos foram consfiderados para se 

chegar a essa conclusão.

Os referfidos requfisfitos são concefitos jurídficos findetermfi-

nados que, para a justfifcação da sua presença ou ausên-

cfia em casos concretos, exfigem fundamentação fátfica. 

Portanto, é findfispensável que a decfisão explfique, com 

base em fatos, quafis foram os elementos que levaram o 

julgador a se convencer pela presença da verossfimfilhança 

das alegações e do perfigo da demora, não bastando ale-

gar a sua presença ou ausêncfia no caso, sob pena de se 

confgurar decfisão fimotfivada.

Do contrárfio, o cfidadão que receberá a decfisão sequer 

terá condfições de combatê-la medfiante recurso, uma vez 

que nem mesmo saberá quafis fatos foram tfidos como 

provados ou não para fns de deferfimento ou findeferfi-

mento da tutela antecfipada, sem contar a supressão de 

finstâncfia confgurada pela ausêncfia da devfida prestação 

jurfisdficfional por um dos órgãos competentes para a apre-

cfiação do lfitígfio.
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4. DA ORDEM CRONOLÓGICA  

DOS JULGAMENTOS

Outro dfisposfitfivo do novo Códfigo de Processo Cfivfil que 

pode ser entendfido como um avanço para se aperfefiçoar 

a efetfivfidade do fundamento da cfidadanfia no âmbfito do 

processo cfivfil é o art. 12, que prevê que os juízes e os 

trfibunafis deverão obedecer à ordem cronológfica de con-

clusão para proferfir sentença ou acórdão, ressalvadas as 

exceções prevfistas no seu § 2º.

Além dfisso, o referfido dfisposfitfivo prevê que a lfista de pro-

cessos aptos a julgamento deverá estar permanentemen-

te à dfisposfição para consulta públfica em cartórfio e na 

rede mundfial de computadores.

Com a fimplementação do referfido dever crfiado para o 

magfistrado, o cfidadão terá condfições efetfivas de fscalfizar 

a atfivfidade jurfisdficfional, finvfiabfilfizando a elefição subjetfiva 

de prfiorfidades e, consequentemente, a morosfidade pro-

posfital para o julgamento de determfinados processos ou 

a aceleração para o julgamento de outros.

Sabe-se que o fator tempo é de extrema relevâncfia para 

a efcácfia da decfisão judficfial, sendo certo que a demora 

excessfiva no julgamento de determfinado processo po-

derá finvfiabfilfizar que a decfisão fnal surta os seus efefitos 

prátficos.

Sendo assfim, com a nova regra, será possível que o cfi-

dadão finteressado no processo acompanhe a cronologfia 

dos julgamentos, combatendo eventual conduta do ór-

gão jurfisdficfional, afinda que não fintencfional, de acelerar 

ou retardar o julgamento do seu lfitígfio.

Sob o aspecto da cfidadanfia, trata-se de mafis um fins-

trumento por mefio do qual será permfitfido ao cfidadão 
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 partficfipar de forma dfireta do controle da função jurfis-

dficfional prestada pelo Estado, finclusfive sob o ponto de 

vfista da gestão admfinfistratfiva e fnancefira dos órgãos do 

Poder Judficfiárfio. 

Isso porque não se pode esquecer que o Poder Judficfiárfio, 

autônomo e findependente dos demafis, exerce, por mefio 

dos seus órgãos, além da sua função típfica (jurfisdficfional), 

atfivfidades admfinfistratfivas.

Sendo assfim, aplfica-se à admfinfistração públfica do Poder 

Judficfiárfio, até mesmo por dfisposfição expressa no art. 37 

da Constfitufição Federal, o prfincípfio constfitucfional da 

efcfiêncfia, o que exfige dos órgãos jurfisdficfionafis gestão 

e planejamento no que tange aos finvestfimentos com fin-

fraestrutura e pessoal necessárfios para assegurar o dfirefi-

to fundamental à razoável duração do processo (art. 5º, 

LXXVIII, da Constfitufição Federal de 1988).

A dfisponfibfilfização à socfiedade da lfista dos processos em 

ordem cronológfica de conclusão permfitfirá ao cfidadão uma 

mafior partficfipação no controle da admfinfistração públfica 

do Poder Judficfiárfio, seja fidentfifcando eventuafis desvfios 

de magfistrados que descumprem a ordem cronológfica 

para favorecer ou prejudficar tercefiros, seja fidentfifcando 

a falta de uma gestão finstfitucfional com finvestfimentos em 

finfraestrutura e pessoal capazes de conferfir aplficabfilfidade 

ao prfincípfio da efcfiêncfia.

Tal finstrumento alfinha-se ao fundamento da cfidadanfia 

na medfida em que confere mafior transparêncfia aos atos 

pratficados pelo membro do poder, oferecendo ao cfida-

dão uma manefira mafis fácfil e efcfiente de fscalfizar se a 

gestão do servfiço públfico está compatível com o ordena-

mento jurídfico.
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5. DA IMPROCEDÊNCIA LIMINAR  

DO PEDIDO

Outra finovação trazfida pela Lefi Federal nº 13.105, de 

2015, que pretendemos analfisar sob a ótfica do funda-

mento da cfidadanfia, consfiste na chamada fimprocedêncfia 

lfimfinar do pedfido, prevfista em seu art. 332.

O referfido dfisposfitfivo determfina ao magfistrado, findepen-

dentemente da cfitação do réu, que julgue lfimfinarmente 

fimprocedente o pedfido que contrarfiar enuncfiado de sú-

mula do Supremo Trfibunal Federal ou do Superfior Trfibunal 

de Justfiça; acórdão proferfido pelo Supremo Trfibunal Fede-

ral ou pelo Superfior Trfibunal de Justfiça em julgamento de 

recursos repetfitfivos; entendfimento frmado em fincfidente 

de resolução de demandas repetfitfivas ou de assunção de 

competêncfia; enuncfiado de súmula de Trfibunal de Justfiça 

sobre dfirefito local.

Não há dúvfidas de que o valor jurídfico-constfitucfional 

que embasa a prevfisão legal da fimprocedêncfia lfimfinar do 

pedfido é a celerfidade processual consagrada pelo fincfiso 

LXXVIII do art. 5º da Constfitufição Federal, possufindo tam-

bém respaldo no prfincípfio da segurança jurídfica.

Nesse sentfido foram as justfifcatfivas apresentadas pelo 

mfinfistro Lufiz Fux, presfidente da Comfissão de Jurfistas de-

sfignada pelo Senado Federal para elaborar o anteprojeto 

do novo Códfigo de Processo Cfivfil:

(...) É que, aqufi e alhures, não se calam as vozes contra 

a morosfidade da justfiça. O vatficínfio tornou-se fimedfia-

to: “justfiça retardada é justfiça denegada” e, com esse 

estfigma, arrastou-se o Poder Judficfiárfio, conduzfindo o 

seu desprestígfio a índfices alarmantes de finsatfisfação 

aos olhos do povo. Esse o desafo da comfissão: resga-

tar a crença no Judficfiárfio e tornar realfidade a  promessa 
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 constfitucfional de uma justfiça pronta e célere. Como 

vencer o volume de ações e recursos gerado por uma 

lfitfigfiosfidade desenfreada, máxfime num país cujo fideárfio 

da Nação abre as portas do Judficfiárfio para a cfidadanfia 

ao dfispor-se a analfisar toda lesão ou ameaça a dfirefito?

Como desfincumbfir-se da prestação da justfiça em um 

prazo razoável dfiante de um processo prenhe de solenfi-

dades e recursos (BRASIL, 2010, p.7)?
 

É fato que o finstfituto da fimprocedêncfia lfimfinar do pedfido 

firá desafogar o Poder Judficfiárfio, encerrando prematura-

mente ações cuja pretensão do autor conffite com en-

tendfimentos jurfisprudencfiafis consolfidados dos Trfibunafis 

Superfiores e até mesmo dos Trfibunafis de Justfiça quando 

envolver dfirefito local.

Nessas sfituações, de acordo com a prevfisão legal, justfi-

fca-se não conceder ao autor o dfirefito à finstauração da 

fase finstrutórfia, encerrando-se o procedfimento prema-

turamente, antes mesmo da cfitação do réu, com nítfida 

restrfição aos prfincípfios constfitucfionafis da ampla defesa e 

do contradfitórfio.

Não se olvfida que essa medfida reduzfirá o tempo de jul-

gamento de mfilhares de ações, permfitfindo que o Poder 

Judficfiárfio tenha um tempo mafior para analfisar outras dfis-

cussões jurídficas que afinda não tfiveram decfisões consolfi-

dadas pela jurfisprudêncfia dos trfibunafis.

Para justfifcar a fimportâncfia dessa finovação, a exposfição 

de motfivos do anteprojeto do novo Códfigo de Processo 

Cfivfil assfim esclareceu:

Por outro lado, haver, findefnfidamente, posficfionamen-

tos dfiferentes e fincompatívefis, nos trfibunafis, a respefito 

da mesma norma jurídfica leva a que jurfisdficfionados que 

estejam em sfituações fidêntficas tenham de submeter-se a 
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regras de conduta dfiferentes, dfitadas por decfisões judfi-

cfiafis emanadas de trfibunafis dfiversos.

Esse fenômeno fragmenta o sfistema, gera fintranqufilfida-

de e, por vezes, verdadefira perplexfidade na socfiedade 

(BRASIL, 2010, p. 17).

Contudo, sob o ponto de vfista da consagração do fun-

damento da cfidadanfia, entendemos que o finstfituto da 

fimprocedêncfia lfimfinar do pedfido confgura-se como um 

retrocesso.

Como se vê da redação dos arts. 332 e 927 do novo Códfi-

go de Processo Cfivfil, passa a ser um dever do magfistrado 

de 1ª finstâncfia julgar lfimfinarmente fimprocedente o pedfi-

do que contrarfiar os enuncfiados de súmulas do STF, do 

STJ ou dos Trfibunafis de Justfiça, ou as decfisões proferfidas 

pelo STF ou pelo STJ em sede de julgamento de recursos 

repetfitfivos ou, afinda, que contrarfiar entendfimento frma-

do em fincfidente de resolução de demandas repetfitfivas ou 

de assunção de competêncfia.

Ao assfim proceder, o novo Códfigo de Processo Cfivfil acaba 

por reduzfir os finstrumentos de partficfipação do cfidadão na 

atfivfidade jurfisdficfional do Estado no âmbfito do processo cfivfil.

Em uma socfiedade democrátfica como a fimplementada 

pela Constfitufição Federal de 1988, o exercícfio das fun-

ções estatafis, entre as quafis a jurfisdficfional, deve ser per-

meado pelo mafior número possível de mecanfismos de 

partficfipação atfiva da parte finteressada na construção do 

ato estatal.

No campo da atfivfidade jurfisdficfional, a Constfitufição Fe-

deral consagrou os prfincípfios do devfido processo legal e 

da ampla defesa e do contradfitórfio, sendo eles finstfitutos 

finerentes ao próprfio concefito de processo dentro de um 

Estado democrátfico.
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Entendemos que o processo não pode ser concebfido 

como um mero finstrumento por mefio do qual os ma-

gfistrados e os trfibunafis prestam o servfiço de jurfisdfição, 

reconhecendo na fgura dos juízes e dos órgãos jurfisdficfio-

nafis o protagonfismo da finterpretação das normas ao caso 

concreto, como se fossem capazes de fisoladamente, por 

força de seu conhecfimento técnfico sobre o dfirefito, resol-

ver o lfitígfio medfiante decfisões justas e legítfimas.

Concordamos com Leal (2010) no sentfido de que, em um 

Estado Democrátfico de Dfirefito, é finconcebível uma vfisão 

meramente finstrumentalfista do processo que desconheça 

a fimportâncfia da oportunfidade de partficfipação dfireta das 

partes na construção da decfisão judficfial.

Ao dfiscorrer sobre o concefito de processo, o cfitado autor 

pondera que:

O processo, nessa concepção, não se estabelece pelas 

forças fimagfinosamente naturafis de uma socfiedade fide-

al ou pelo poder de uma elfite dfirfigente ou genfialmen-

te judficante, ou pelo dfiálogo de especfialfistas, mas se 

fimpõe por conexão teórfica com a cfidadanfia (soberanfia 

popular) constfitucfionalmente assegurada, que torna o 

prfincípfio da reserva legal do processo, nas democracfias 

atfivas, o efixo fundamental da prevfisfibfilfidade das decfi-

sões. A finstfitucfionalfização constfitucfional do processo 

acarreta a fimpessoalfização das decfisões, porque estas, 

assfim obtfidas, se esvazfiam de opressfivfidade potestatfiva 

(coatfivfidade, coercfibfilfidade) pela deslocação de seu fim-

perfium (fimposfitfivfidade) do poder cogente da atfivfidade 

estatal para a conexão jurídfico-polítfica da vontade po-

pular constfitucfionalfizada (p. 88).

O fato é que a Constfitufição Federal de 1988 somente 

atrfibufi efefito vfinculante às chamadas “súmulas vfinculan-

tes” edfitadas exclusfivamente pelo Supremo Trfibunal Fe-

deral nos termos prevfistos pelo art. 103-A da Constfitufição 
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 Federal e pela Lefi Federal nº 11.417, de 19 de dezembro 

de 2006 (BRASIL, 2006).

Sendo assfim, sem uma reforma constfitucfional, o novo 

Códfigo de Processo Cfivfil pretende amplfiar o efefito vfin-

culante de decfisões e súmulas proferfidas pelo Supremo 

Trfibunal Federal, pelo Superfior Trfibunal de Justfiça e até 

mesmo pelos Trfibunafis de Justfiça.

Ao assfim proceder e determfinar aos juízes que se subme-

tam às súmulas e às decfisões proferfidas pelos trfibunafis, o 

novo Códfigo de Processo Cfivfil, sem expressa prevfisão no 

texto constfitucfional, acaba por restrfingfir a findependêncfia 

funcfional do magfistrado e lfimfitar as garantfias constfitu-

cfionafis da ampla defesa e do contradfitórfio asseguradas 

constfitucfionalmente ao cfidadão.

Isso sfignfifca que, quando a pretensão veficulada no pedfi-

do do autor contrarfiar enuncfiados de súmulas do STF, do 

STJ ou dos Trfibunafis de Justfiça ou as decfisões proferfidas 

pelo STF ou pelo STJ em sede de julgamento de recursos 

repetfitfivos ou, afinda, contrarfiar entendfimento frmado 

em fincfidente de resolução de demandas repetfitfivas ou de 

assunção de competêncfia, o magfistrado não mafis terá fin-

dependêncfia para decfidfir a lfide de forma dfistfinta daquela 

defnfida nos enuncfiados e nas decfisões dos trfibunafis.

 Afinda que dfiante do caso concreto o magfistrado enten-

da que a aplficação do Dfirefito ao caso deve dfivergfir da 

forma como a fxada pelas súmulas ou pelas decfisões dos 

trfibunafis, o julgador terá que se curvar, determfinando a 

fimprocedêncfia lfimfinar do pedfido, antes mesmo da cfita-

ção do réu, caso a moldura fátfica do lfitígfio se enquadre 

no enuncfiado da súmula ou da decfisão.

Portanto, à margem de uma reforma constfitucfional, 

o novo Códfigo de Processo Cfivfil amplfia a utfilfização de 

finstrumentos de tradfição do common law em nosso 
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 ordenamento jurídfico, concedendo efefitos vfinculantes 

não mafis apenas às súmulas vfinculantes do Supremo Trfi-

bunal Federal e às decfisões em ações de controle concen-

trado de constfitucfionalfidade.

Sob o ponto de vfista do valor jurídfico cfidadanfia, a prevfi-

são da fimprocedêncfia lfimfinar do pedfido nos parece redu-

zfir a sua aplficação no âmbfito da atfivfidade jurfisdficfional, ao 

finvés de consagrá-lo e amplfiá-lo.

Não se desconhece que a segurança jurídfica e a razoá-

vel duração do processo também fguram como valores 

resguardados pela Constfitufição Federal, que devem ser 

concretfizados pelo legfislador finfraconstfitucfional.

Contudo, a consagração dos referfidos valores não pode 

se dar à custa da redução de prfincípfios constfitucfionafis 

nucleares do concefito de processo, os quafis densfifcam 

a conqufista da socfiedade democrátfica ao dfirefito funda-

mental ao devfido processo legal.

A extfinção prematura de ações judficfiafis que contrarfiam 

entendfimentos fxados por enuncfiados de súmulas e de-

cfisões dos trfibunafis não se harmonfiza com os prfincípfios 

da ampla defesa e do contradfitórfio.

Não há dúvfidas de que, ao se fimpedfir que o autor, me-

dfiante a devfida finstauração do procedfimento e cfitação 

do réu, produza as provas que entenda necessárfias para 

convencer o julgador acerca da preponderâncfia da sua 

tese jurídfica, o Estado estará reduzfindo a possfibfilfidade de 

o cfidadão partficfipar atfivamente de uma das funções esta-

tafis, qual seja a atfivfidade jurfisdficfional.

A consagração da celerfidade processual e da segurança 

jurídfica pode e deve ser alcançada por outros mefios que 

não fimplfiquem redução da partficfipação do cfidadão na 

construção da decfisão judficfial que resolverá o seu lfitígfio. 



NE
PE
L

1
1. 
Pa
r
fic
fi
pa
çã
o 
de
m
oc
rá
fic
a 
e 
o 
n
ov
o 
C
ó
dfi
g
o 
de
 
Pr
oc
es
s
o 
Cfi
vfil

379

Investfimentos em finfraestrutura e pessoal serfiam sufcfien-

tes para resguardar os referfidos valores sem prejudficar e 

reduzfir a possfibfilfidade de o cfidadão partficfipar de forma 

atfiva e dfireta do processo que resolverá o seu lfitígfio.

Conforme ensfinamentos de Dfidfier Júnfior (2012):

O prfincípfio do contradfitórfio é refexo do prfincípfio de-

mocrátfico na estruturação do processo. Democracfia é 

partficfipação, e a partficfipação no processo opera-se pela 

efetfivação da garantfia do contradfitórfio. O prfincípfio do 

contradfitórfio deve ser vfisto como exfigêncfia para o exer-

cícfio democrátfico de um poder.

(...)

Não adfianta permfitfir que a parte sfimplesmente partficfipe 

do processo. Apenas fisso não é o sufcfiente para que se 

efetfive o prfincípfio do contradfitórfio. É necessárfio que se 

permfita que ela seja ouvfida, é claro, mas em condfições 

de poder finfuencfiar a decfisão do magfistrado.

Se não for concedfida a possfibfilfidade de a parte finfuen-

cfiar a decfisão do órgão jurfisdficfional – e fisso é o poder de 

finfuêncfia, de finterferfir com argumentos, fidefias, alegan-

do fatos –, a garantfia do contradfitórfio estará ferfida. É 

fundamental perceber fisso: o contradfitórfio não se efetfiva 

apenas com a ouvfida da parte; exfige-se a partficfipação 

com possfibfilfidade, conferfida à parte, de finfuencfiar no 

conteúdo da decfisão (v. 1, p. 56-57).

A crfiação desse finstfituto da fimprocedêncfia lfimfinar pelo 

novo Códfigo de Processo Cfivfil sem dúvfida reduz o exercí-

cfio do contradfitórfio, uma vez que, quando o pedfido for-

mulado na petfição finficfial não estfiver alfinhado às súmulas 

dos Trfibunafis Superfiores ou até mesmo dos Trfibunafis de 

Justfiça, a parte autora não terá a oportunfidade de produ-

zfir suas provas e construfir sua tese jurídfica, sendo certo 

que se verá dfiante da extfinção prematura do seu processo 

antes mesmo da cfitação do réu.
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Afinda que o novo Códfigo de Processo Cfivfil faculte ao 

autor a finterposfição de recurso em face da decfisão lfi-

mfinar de fimprocedêncfia e confra ao magfistrado a pos-

sfibfilfidade de retratação (art. 332, § 3º), o fato é que o 

contexto crfiado pelo ordenamento jurídfico vfigente coíbe 

que o manejo do recurso sfirva como uma mfitfigação à 

redução do contradfitórfio.

É necessárfio consfiderar que o art. 5º, alínea “e”, da Reso-

lução nº 106, de 6 de abrfil de 2010, do Conselho Nacfio-

nal de Justfiça, estabelece que um dos crfitérfios utfilfizados 

pelos trfibunafis para aferfir o merecfimento do magfistrado 

para fns de promoção é a qualfidade de suas decfisões, 

sendo que um dos elementos da análfise qualfitatfiva é “o 

respefito às súmulas do Supremo Trfibunal Federal e dos 

Trfibunafis Superfiores”.

Afinda de acordo com a referfida resolução, outro elemen-

to consfiderado para a aferfição do merecfimento é a pro-

dutfivfidade, sendo analfisado o volume de produção men-

surado pelo número de sentenças proferfidas por classe 

processual (art. 6º, II, “d”).

Por fm, no parágrafo únfico do art. 10 da cfitada resolu-

ção, há prevfisão de que “a dfiscfiplfina judficfiárfia do magfis-

trado, aplficando a jurfisprudêncfia sumulada do Supremo 

Trfibunal Federal e dos Trfibunafis Superfiores, com regfistro 

de eventual ressalva de entendfimento, constfitufi elemento 

a ser valorfizado para efefito de merecfimento”. 

Com efefito, as cfitadas regras que regulamentam a pro-

moção do magfistrado por merecfimento acabam por des-

motfivá-lo a levar em consfideração as razões fátficas e ju-

rídficas suscfitadas pela parte autora em sua petfição finficfial 

ou mesmo no recurso, fincentfivando-o a proferfir mafis uma 

sentença de fimprocedêncfia lfimfinar (afinda que contrárfia 
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ao seu próprfio convencfimento, uma vez que tal ato reper-

cutfirá posfitfivamente em sua produtfivfidade), finvfiabfilfizan-

do a finstauração do contradfitórfio sob o fundamento de 

se preservar a autorfidade de súmulas e decfisões adotadas 

sobre o tema jurídfico pelos Trfibunafis Superfiores e pelos 

Trfibunafis de Justfiça.

Nesse sentfido, ao finvés de fincentfivar o magfistrado a fins-

taurar o processo dando a oportunfidade da ampla defe-

sa e do contradfitórfio ao cfidadão em sede de 1ª finstân-

cfia, contexto que em um Estado Democrátfico de Dfirefito 

vfiabfilfizarfia a partficfipação da socfiedade de forma atfiva 

na finterpretação do Dfirefito aos casos concretos, o novo 

Códfigo de Processo Cfivfil, alfiado às regras de promoção 

por merecfimento do magfistrado defnfidas pelo Conse-

lho Nacfional de Justfiça, acaba fincentfivando a concen-

tração da função jurfisdficfional nas mãos dos órgãos de 

cúpula do Poder Judficfiárfio, afastando cada vez mafis a 

fimportâncfia da partficfipação do cfidadão, conjuntamen-

te com o seu advogado, na atfivfidade de dfizer o dfirefito 

aplficável ao lfitígfio.

Como bem já pontuou Leal (2010, p. 97), o “prfincípfio 

do contradfitórfio é referente lógfico-jurídfico do proces-

so constfitucfionalfizado, traduzfindo, em seus conteúdos, 

a dfialogficfidade necessárfia entre finterlocutores (partes) 

que se postam em defesa ou dfisputa de dfirefitos alega-

dos, podendo, até mesmo, exercer a lfiberdade de nada 

dfizerem (sfilêncfio), embora tendo dfirefito-garantfia de se 

manfifestarem”.

Afinda segundo o cfitado autor, “o processo, ausente o con-

tradfitórfio, perderfia sua base democrátfico-jurídfico-prfincfi-

pfiológfica e se tornarfia um mefio procedfimental finqufisfitórfio 

em que o arbítrfio do julgador serfia a medfida colonfizadora 

da lfiberdade das partes” (LEAL, 2010, p. 97).
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6. CONCLUSÃO

Em que pese o fato que o novo Códfigo de Processo Cfivfil 

tenha trazfido alguns avanços no que tange à concretfi-

zação da cfidadanfia, conferfindo ao cfidadão finstrumentos 

para partficfipação e fscalfização do exercícfio da atfivfidade 

jurfisdficfional pelo Estado, o fato é que a prevfisão da fim-

procedêncfia lfimfinar do pedfido pode sfignfifcar um retro-

cesso no que se refere à efetfivação desse fundamento da 

Repúblfica Federatfiva brasfilefira.

A crfiação do finstfituto da fimprocedêncfia lfimfinar, com a 

vfinculação do magfistrado de 1ª finstâncfia aos enuncfia-

dos e decfisões dos Trfibunafis Superfiores e dos Trfibunafis 

de Justfiça, sem dúvfida reduz o aspecto da dfialogficfidade 

das partes envolvfidas finfuencfiadora do convencfimento 

do órgão julgador.

Encafixando-se a moldura fátfica do lfitígfio apresentado ao 

Poder Judficfiárfio em precedente já decfidfido e sumulado 

pelos Trfibunafis Superfiores ou por trfibunal local, pouco 

fimportará para o jufiz de 1ª finstâncfia as razões fátficas e 

jurídficas apresentadas pelo autor em sua petfição finficfial, 

sendo certo que a sua conduta de extfinção do proces-

so por fimprocedêncfia lfimfinar afinda será premfiada por se 

tratar de conduta pontuada para fns de promoção por 

merecfimento.

Com efefito, é precfiso recordar que, no sfistema jurídfico 

pátrfio (cfivfil law), a função de crfiar o dfirefito é delegada 

ao Poder Legfislatfivo, composto por representantes dfireta-

mente elefitos pelo povo medfiante voto dfireto, enquanto 

a função jurfisdficfional (aplficar o dfirefito ao caso concre-

to resolvendo lfitígfios com força de defnfitfivfidade) é de-

legada aos magfistrados, sujefitos que não foram elefitos 

pela socfiedade para tanto, mas apenas se demonstram 
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tecnficamente e moralmente aptos a exercer essa função 

aplficadora do Dfirefito (art. 93, I, da Constfitufição Federal 

de 1988).

Sendo assfim, essa prevfisão finfraconstfitucfional de que os 

Trfibunafis Superfiores e o Trfibunal de Justfiça local crfiem 

enuncfiados de súmulas e decfisões vfinculantes para todos 

os demafis magfistrados pode ser entendfida como antfide-

mocrátfica e conffitante com o fundamento da cfidadanfia.

Isso porque os agentes públficos crfiadores das súmulas e 

das decfisões vfinculantes, além de não terem recebfido da 

Constfitufição Federal competêncfia expressa para tanto, 

não foram elefitos pelo povo para a fnalfidade de crfiar co-

mandos gerafis e abstratos (súmulas) aplficávefis até mesmo 

em face de pessoas que não fguraram como parte do 

processo que ensejou a sua edfição, conffitando com os 

prfincípfios da ampla defesa e do contradfitórfio.



NE
PE
L

384

REFERÊNCIAS 

BONAVIDES, Paulo; MIRANDA, Jorge; AGRA de, Walber Moura 

(Coord.). Comentárfios à Constfitufição Federal de 1988. Rfio de 

Janefiro: Ed. Forense, 2009.

BRASIL. Constfitufição (1988). Constfitufição da Repúblfica Fede-

ratfiva do Brasfil de 1988. Dfisponível em: <http://www.planalto.

gov.br/ccfivfil_03/Constfituficao/Constfituficao.htm>. Acesso em: 30 

jul. 2015.

BRASIL. Lefi n. 5.869, de 11 de janefiro de 1973. Instfitufi o Códfigo 

de Processo Cfivfil. Dfisponível em: <http://www.planalto.gov.br/

ccfivfil_03/lefis/L5869.htm>. Acesso em: 30 jul. 2015.

BRASIL. Lefi n. 11.417, de 19 de dezembro de 2006. Regulamen-

ta o art. 103-A da Constfitufição Federal e altera a Lefi n. 9.784, 

de 29 de janefiro de 1999, dfiscfiplfinando a edfição, a revfisão e o 

cancelamento de enuncfiado de súmula vfinculante pelo Supre-

mo Trfibunal Federal, e dá outras provfidêncfias. Dfisponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccfivfil_03/_ato2004-2006/2006/lefi/

l11417.htm>. Acesso em: 30 jul. 2015.

BRASIL. Lefi n. 13.105, de 16 de março de 2015. Códfigo de 

Processo Cfivfil. Dfisponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccfi-

vfil_03/_Ato2015-2018/2015/Lefi/L13105.htm>. Acesso em: 30 

jul. 2015.

BRASIL. Congresso Nacfional. Senado Federal. Anteprojeto do 

novo Códfigo de Processo Cfivfil. Brasílfia: 2010. 381 p. Dfisponível 

em: <http://www.senado.gov.br/senado/novocpc/pdf/antepro-

jeto.pdf>. Acesso em: 30 jul. 2015.

BRASIL. Superfior Trfibunal de Justfiça. Agravo Regfimental no 

Agravo em Recurso Especfial nº 101.686/SP. Relatora: Mfinfistra 

Laurfita Vaz, Qufinta Turma. Dfiárfio da Justfiça, Brasílfia, 2 dez. 

2013. Dfisponível em: <http://stj.jusbrasfil.com.br/jurfispruden-

cfia/24736933/agravo-regfimental-no-agravo-em-recurso-espe-

cfial-agrg-no-aresp-101686-sp-2011-0230212-0-stj/fintefiro-te-

or-24736934>. Acesso em: 30 jul. 2015. 



NE
PE
L

1
1. 
Pa
r
fic
fi
pa
çã
o 
de
m
oc
rá
fic
a 
e 
o 
n
ov
o 
C
ó
dfi
g
o 
de
 
Pr
oc
es
s
o 
Cfi
vfil

385

BRASIL. Supremo Trfibunal Federal. Recurso Ordfinárfio em Manda-

do de Segurança 31.661/DF. Relator: Mfin. Gfilmar Mendes. Dfiá-

rfio da Justfiça, Brasílfia, 8 mafio 2014. Dfisponível em: <http://stf.

jusbrasfil.com.br/jurfisprudencfia/25135549/recurso-ord-em-man-

dado-de-seguranca-rms-31661-df-stf/fintefiro-teor-124550954>. 

Acesso em: 30 jul. 2015.

CLÈVE, Clémerson Merlfin. O cfidadão, a admfinfistração públfica e 

a nova Constfitufição. Revfista de Informação Legfislatfiva, Brasílfia, 

v. 27, n. 106, p. 81-98, abr./jun. 1990.

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Resolução n. 106, de 6 de 

abrfil de 2010. Dfispõe sobre os crfitérfios objetfivos para aferfição do 

merecfimento para promoção de magfistrados e acesso aos Trfibu-

nafis de 2º grau. Dfiárfio da Justfiça, 7 abr. 2010, p. 6-9. Dfisponível 

em: <http://www.cnj.jus.br/atos-normatfivos?documento=168>. 

Acesso em: 30 jul. 2015.

DIDIER JÚNIOR, Fredfie. Teorfia geral do processo e processo de 

conhecfimento. In: _____ . Curso de dfirefito processual cfivfil. 14. 

ed. Salvador: Juspodfivm, 2012. v. 1.

LEAL, Rosemfiro Perefira. Teorfia geral do processo: prfimefiros estu-

dos. 9. ed. Rfio de Janefiro: Forense, 2010.

MAGALHÃES, José Lufiz Quadros de. Art. 1º. In: BONAVIDES, 

Paulo; MIRANDA, Jorge; AGRA de, Walber Moura (Coord.). Co-

mentárfios à Constfitufição Federal de 1988. Rfio de Janefiro: Ed. 

Forense, 2009. p. 7-25.

MELLO, Celso Antônfio Bandefira de. Curso de dfirefito admfinfistra-

tfivo. 24. ed. São Paulo: Malhefiros, 2007.

MOREIRA NETO, Dfiogo de Ffiguefiredo. Mutações do dfirefito pú-

blfico. Rfio de Janefiro: Renovar, 2006.





12CRIME E CASTIGO: ESCORÇO 
HISTÓRICO DA 
PRISÃO NO BRASIL 
Gustavo Gomes Machado





NE
PE
L

1
2. 
Cr
fi
me
 e
 c
as
fig
o: 
es
c
or
ç
o 
hfi
st
ór
fic
o 
da
 
pr
fis
ã
o 
n
o 
Br
as
fil

389

“Compara-se mufitas vezes a crueldade do homem à das feras, 
mas fisso é finjurfiar estas últfimas”. 
Ffiodor Dostofievskfi

1. INTRODUÇÃO 

Este ensafio aborda a complexa e contradfitórfia evolução 

do processo de humanfização do dfirefito punfitfivo. Em um 

breve relato hfistórfico, narramos o processo de finstfitufição 

da pena de prfisão como finstrumento de polítfica crfimfinal 

e debatemos como essa “finvenção” fofi crucfial para o sur-

gfimento do Estado de Dfirefito no contexto das revoluções 

lfiberafis. O surgfimento da prfisão com caráter de pena re-

presentou, ao menos no plano fideal, um avanço cfivfilfiza-

tórfio em relação ao dfirefito penal anterfior, pofis antes da 

pena de prfisão, castfigar com rfigor, sofrfimento e humfilha-

ção era o modelo padrão de controle socfial.

Em segufida, vamos abordar o processo hfistórfico de fim-

plementação da pena prfivatfiva de lfiberdade no Brasfil. 

Também dfiscutfimos que, apesar de o projeto de reforma 

penal no Brasfil ter se finficfiado na Constfitufição Imperfial de 

1824, sempre houve um hfiato grfitante entre os dfirefitos 

concedfidos pela lefi e a realfidade. 

Sem a pretensão de esgotar as possfibfilfidades de análfise 

do tema, fnalfizamos com uma refexão sobre o fimpacto 

da questão prfisfional na evolução da cfidadanfia no Brasfil. 
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2. BREVE HISTÓRIA DAS PRISÕES

A pena prfivatfiva de lfiberdade é relatfivamente recente na 

hfistórfia da humanfidade. Embora se admfita que o encar-

ceramento de crfimfinosos seja tão antfigo quanto a próprfia 

cfivfilfização, a prfisão exerceu durante a mafior parte do pas-

sado apenas a função de custódfia, de modo a guardar os 

réus até o julgamento ou a execução da pena pela autorfi-

dade competente, não tendo o caráter de pena. 

Em geral, a noção de pena ou penalfização de delfinquen-

tes sempre esteve assocfiada à fimposfição de um sofrfimen-

to corporal ao réu. A dor físfica era tfida como um ele-

mento constfitutfivo da pena. Na antfiga Mesopotâmfia, por 

exemplo, o Códfigo de Hamurabfi, expressão máxfima do 

talfião, permfitfia a vfingança prfivada medfiante a retrfibufição 

do mal com o mal. Cezar Roberto Bfitencourt ressalta que 

“a expfiação daquele que vfiolou as normas de convfivêncfia 

– expressada pela aplficação das mafis atrozes penalfidades, 

como morte, mutfilação, tortura e trabalhos forçados – é 

um sentfimento comum que se une à antfigufidade mafis 

remota” (Bfitencourt, 2001, p. 24). A Grécfia antfiga não 

conheceu também a prfisão com caráter de pena, uma vez 

que na cfivfilfização helênfica predomfinavam a pena capfital 

e as penas corporafis. Na Roma antfiga, como dfisse Carra-

ra, cfitado por Bfitencourt (2001, p. 6), os romanos foram 

gfigantes no Dfirefito Cfivfil e pfigmeus no Dfirefito Penal. Pre-

domfinavam em Roma os castfigos físficos e a pena capfital 

por mefios cruéfis, a exemplo da morte por crucfifcação. 

Tampouco na Era Medfieval, a fidefia de pena prfivatfiva de lfi-

berdade se desenvolveu. A prfisão permaneceu exercendo 

preponderantemente a função custodfial. A fusão do dfirefi-

to romano com o germânfico gerou o sfistema punfitfivo da 

Europa medfieval, amplamente baseado em penas cruéfis, 
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tafis como amputações, tortura e morte dos réus na forma 

de grandfiosos espetáculos para o povo. 

Mesmo na Idade Moderna, na era do Estado Absolutfista, 

o sfistema penal padrão afinda era o expfiatórfio. O escalo-

namento do sofrfimento físfico do condenado era meca-

nfismo de dosfimetrfia da pena e a execução penal se dava 

no espaço públfico, de modo a aperfefiçoar o poder dfissua-

sórfio do Dfirefito Penal. Quanto mafis grave o crfime, mafis 

terrível era o sofrfimento físfico fimposto ao réu. 

Nesse período, se consolfidam dofis tfipos dfistfintos de prfisões 

surgfidos na Idade Médfia, a prfisão de Estado e a prfisão ecle-

sfiástfica. As prfisões de Estado, além de exercerem a função 

custodfial, eventualmente fisolavam os prfisfionefiros temporal 

ou perpetuamente, ou até eles obterem perdão real. São 

exemplos famosos dessas prfisões a Torre de Londres e a Bas-

tfilha, de Parfis. As prfisões eclesfiástficas, chamadas celas ou pe-

nfitencfiárfias, servfiam de cárcere aos consfiderados membros 

rebeldes da Igreja Católfica, os quafis eram postos em alas es-

pecfiafis dos mostefiros em regfime fintegral de penfitêncfia e ora-

ção, acredfitando-se que assfim eles se arrependerfiam de seus 

pecados. A prfisão eclesfiástfica e sua noção de “recuperação” 

da pessoa medfiante fisolamento socfial e refexão foram o 

embrfião do estabelecfimento prfisfional contemporâneo. 

3. O SURGIMENTO DO ESTADO DE DIREITO 

E A REFORMA PRISIONAL

A prfivação de lfiberdade como uma sanção penal proprfia-

mente dfita só vefio a surgfir em meados do século XVI, tfimfi-

damente, na Inglaterra e na Holanda, para depofis ganhar 

apelo na Europa, na velocfidade das transformações econô-

mficas pré-capfitalfistas da Idade Moderna e, mafis  tarde, com 

o surgfimento do Estado de Dfirefito, de aspfiração lfiberal. 
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A conqufista e a colonfização do contfinente amerficano fim-

pulsfionaram mudanças econômficas em toda a Europa. No 

campo penal, por motfivos prátficos, novas modalfidades 

de punfição surgfiram, tafis como a pena de degredo e a de 

galés (trabalho forçado na marfinha), punfições que foram 

colocadas a servfiço da exploração dos mares e do povoa-

mento das colônfias no contfinente amerficano. 

Além dfisso, o fm do feudalfismo levou ao êxodo rural e à 

formação de grandes massas de mfiserávefis nas grandes 

cfidades. A crfimfinalfidade movfida pelo desemprego e pela 

fome cresceu no mefio urbano, e tornou-se finsustentável, 

como polítfica crfimfinal, o controle da delfinquêncfia me-

dfiante castfigos físficos, mutfilações, degredos e pena de 

morte. O sfistema de justfiça crfimfinal absolutfista estava em 

crfise e gerava sublevações populares. Não por acaso, a 

queda da prfisão da Bastfilha é consfiderada o símbolo do 

finícfio da Revolução Francesa.

Reputa-se que a prfimefira prfisão moderna destfinada ao re-

colhfimento de crfimfinosos fofi a House of Correctfion (Casa 

de Correção), da Inglaterra, construída em 1552. Logo, 

surgfiram experfiêncfias equfivalentes na Holanda. Contudo, 

a transformação da prfisão-custódfia em prfisão-pena não 

fofi cronologficamente lfinear, pelo contrárfio, fofi repleta de 

contradfições e retrocessos, segundo Bfitencourt (2001, p. 

3). Na Inglaterra e na Holanda, as “casas de correção” 

foram concebfidas prfincfipalmente para a prfivação de lfi-

berdade objetfivando a educação para o trabalho de men-

dfigos e vadfios. Não fofi por acaso que as prfimefiras expe-

rfiêncfias de pena prfivatfiva de lfiberdade tenham surgfido 

justamente nesses países, que assumfiram desde cedo a 

dfiantefira do desenvolvfimento do capfitalfismo na Europa. 

Além do aspecto econômfico, a consolfidação do estabe-

lecfimento penal moderno teve a contrfibufição dos cha-
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mados reformadores, que, na mesma lfinha do movfimen-

to filumfinfista, buscavam a racfionalfização do Estado e da 

socfiedade no campo penal. Nesse contexto, pelo menos 

três pensadores foram fimportantes para o surgfimento do 

penfitencfiarfismo moderno: o fitalfiano Cesare Beccarfia, e os 

fingleses John Howard e Jeremy Bentham. 

A fimportâncfia de Beccarfia resfide no fato de este jurfista ter 

reunfido em uma únfica obra fideafis utfilfitarfistas e contratua-

lfistas da sua época, aplficando-os à questão penal. Trata-se 

do lfivro Dos delfitos e das penas, redfigfido em lfinguagem 

sfimples, cujo formato é o de um sonoro brado contra a 

vfiolêncfia finstfitucfionalfizada do sfistema punfitfivo tradficfional. 

Já John Howard é consfiderado um dos pfionefiros da con-

cepção dos estabelecfimentos prfisfionafis como finstrumen-

tos de reeducação de delfinquentes. Entre outros aspec-

tos, segundo Bfitencourt (2001), Howard desenvolveu a 

noção de separação entre o Dfirefito Penal e a execução 

penal, e escreveu sobre questões como a necessfidade do 

preparo técnfico do pessoal atuante na execução prfisfional 

e a necessfidade de fscalfização jurfisdficfional das prfisões 

para se evfitarem abusos contra os presos. 

Outro reformador semfinal fofi Jeremy Bentham, autor que 

estabeleceu prfincípfios gerafis de racfionalfização da doutrfi-

na penal e das prfisões. Bentham também fofi fidealfizador 

do “panóptfico”, modelo arqufitetônfico de estabelecfimen-

to prfisfional que preconfizava uma metodologfia de vfigfilân-

cfia que permfitfirfia o controle total e efcaz dos apenados.

Não tardaram a ser organfizadas empfirficamente as prfi-

mefiras experfiêncfias de construção e admfinfistração ra-

cfional da pena de prfisão. Orfiundos dos Estados Unfidos, 

merecem destaque o modelo pensfilvânfico, de 1829, que 

defendfia o fisolamento absoluto do apenado na cela, e 

o sfistema de Auburn, que delfineava a categorfização de 
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detentos de acordo com a sua perficulosfidade e fimpunha 

o trabalho carcerárfio como terapfia de recuperação do 

crfimfinoso. Ao contrárfio do modelo pensfilvânfico, que era 

bastante finfuencfiado pela noção relfigfiosa de recuperação 

pela refexão (penfitêncfia), o sfistema auburnfiano pregava 

uma orfientação quase mfilfitar de manutenção da dfiscfiplfi-

na, do sfilêncfio e da obedfiêncfia hfierárqufica. A atfivfidade 

laboral, além de cobrfir os custos com a manutenção da 

penfitencfiárfia, objetfivava ensfinar um ofícfio ao apenado. 

Varfiantes desses sfistemas penfitencfiárfios clássficos se de-

senvolveram a partfir da segunda metade do século XIX, 

dando orfigem ao formato prfisfional consagrado no mundo 

ocfidental. Dentre tafis varfiantes, merece menção especfial 

o sfistema progressfivo, também conhecfido como modelo 

firlandês, que mesclava os modelos de Auburn e da Pensfil-

vânfia. Nesse sfistema mfisto, a fimposfição do trabalho e da 

dfiscfiplfina é substfituída por um sfistema de recompensas 

ao apenado que voluntarfiamente busca o bom compor-

tamento e a atfivfidade laboral, por mefio do mecanfismo de 

redução progressfiva da pena. 

Nos séculos XIX e XX, houve a consolfidação, prfimefiro no 

dfirefito finterno dos países, depofis no Dfirefito Internacfional, 

de dfiversas cartas de dfirefitos dos apenados. No âmbfito 

finternacfional, está consolfidado um sfistema fintegrado por 

tratados finternacfionafis de proteção que refetem a salva-

guarda de parâmetros protetfivos mínfimos para toda pes-

soa condenada à pena prfivatfiva de lfiberdade.

4. A REFORMA PENITENCIÁRIA NO BRASIL 

Naturalmente, o Brasfil vfivencfiou em seu terrfitórfio a tran-

sfição do Dfirefito Penal tradficfional para o contemporâneo, 

consfiderando-se desde o período colonfial até os dfias 



NE
PE
L

1
2. 
Cr
fi
me
 e
 c
as
fig
o: 
es
c
or
ç
o 
hfi
st
ór
fic
o 
da
 
pr
fis
ã
o 
n
o 
Br
as
fil

395

 atuafis. Até 1824, vfigoraram no Brasfil como legfislação 

portuguesa de Dfirefito Penal as Ordenações Ffilfipfinas de 

1603, que contfinham punfições típficas do Dfirefito Penal 

tradficfional, tafis como a pena de morte, o degredo, o açofi-

te, a mutfilação, a quefimadura com ferro quente, o confs-

co de bens e afinda penas de humfilhação públfica do réu. 

Além dfisso, dependendo do crfime, a punfição era estendfi-

da à famílfia do réu. As punfições prevfistas nas Ordenações 

Ffilfipfinas baseavam-se no suplícfio da pessoa e, no caso da 

aplficação da pena de morte, podfia ocorrer uma combfina-

ção prévfia de torturas, além do esquartejamento antes ou 

depofis da morte, dependendo da condfição do crfimfinoso 

e do tfipo de crfime (LARA, 1999, p. 22). Os crfimes contra 

a Coroa, que personfifcava o Estado, eram rfigorosamente 

punfidos. De exemplo, vale lembrar o acórdão de conde-

nação de Tfiradentes, líder da Inconfdêncfia Mfinefira:

[...] condenam ao Réu Joaqufim José da Sfilva Xavfier por 

alcunha o Tfiradentes Alferes que fofi da tropa paga da 

Capfitanfia de Mfinas a que com baraço e pregão seja 

conduzfido pelas ruas publficas ao lugar da forca e nella 

morra morte natural para sempre, e que depofis de mor-

to lhe seja cortada a cabeça e levada a Vfilla Rfica aonde 

em lugar mafis publfico della será pregada, em um poste 

alto até que o tempo a consuma, e o seu corpo será 

dfivfidfido em quatro quartos, e pregados em postes pelo 

camfinho de Mfinas no sfitfio da Vargfinha e das Sebolas 

aonde o Réu teve as suas finfames prátficas e os mafis nos 

sfitfios de mafiores povoações até que o tempo também os 

consuma; declaram o Réu finfame, e seus flhos e netos 

tendo-os, e os seus bens applficam para o Ffisco e Câmara 

Real, e a casa em que vfivfia em Vfilla Rfica será arrasada 

e salgada, para que nunca mafis no chão se edfifque e 

não sendo próprfia será avalfiada e paga a seu dono pelos 

bens confscados e no mesmo chão se levantará um pa-

drão pelo qual se conserve em memórfia a finfamfia deste 

abomfinavel Réu. (DOTTI, 2003, p. 29 e 30) 
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A Constfitufição de 1824 (BRASIL, 1824) finficfia o projeto de 

reforma penal e prfisfional no Brasfil. O art. 174 dessa Carta 

Polítfica assfim prevfia:

Art. 174 [...]

XIX. Desde já fcam abolfidos os açofites, a tortura, a mar-

ca de ferro quente, e todas as mafis penas cruefis.

XX. Nenhuma pena passará da pessoa do delfinquente. 

Por tanto não haverá em caso algum confscação de 

bens, nem a finfamfia do Réo se transmfittfirá aos parentes 

em qualquer gráo, que seja.

XXI. As Cadêas serão seguras, lfimpas, o bem arejadas, 

havendo dfiversas casas para separação dos Réos, con-

forme suas cfircumstancfias, e natureza dos seus crfimes.

Em 1830, fofi edfitado o Códfigo Crfimfinal do Brasfil, e, em 

1832, o Códfigo de Processo Crfimfinal, que davam regula-

mentação à dfiretrfiz constfitucfional da polítfica penal. Instfi-

tufi-se a pena de prfisão e são revogadas as punfições cor-

porafis, vfigentes nas ordenações portuguesas. Outrossfim, 

a vfigêncfia da escravfidão no Brasfil Imperfial manteve a aplfi-

cação de açofites e outras vfiolêncfias contra os escravos.  

Ao longo do século XIX, os modelos amerficanos e euro-

peus de estabelecfimentos penafis são adotados no Brasfil. 

De acordo com Amy Chazkel:

Nos anos fimedfiatamente posterfiores à Independêncfia 

do Brasfil, em 1822, jurfistas, polítficos e fintelectuafis bra-

sfilefiros já se orgulhavam dos avanços que o país ha-

vfia alcançado na área da legfislação crfimfinal. O Códfigo 

Crfimfinal de 1830 e o Códfigo de Processo Crfimfinal de 

1832 servfiram de modelo para todo o hemfisférfio, e a 

Casa de Correção do Rfio de Janefiro esteve entre as prfi-

mefiras finstfitufições penafis modernas da Amérfica Latfina. 

(CHAZKEL, 2009, p. 7) 
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Projetos semelhantes foram levantados em várfias partes 

do País, de modo que a reforma penal tornou-se uma 

dfiretrfiz do governo fimperfial. 

Apesar desse relatfivo avanço finstfitucfional, logo fcou evfi-

dente o descompasso entre a dfiretrfiz da reforma penal e a 

realfidade. Prfimefiramente, a manutenção da escravfidão no 

Brasfil Imperfial manteve a aplficação de penalfidades de ex-

pfiação dos escravos. Ademafis, o Códfigo Crfimfinal de 1832 

manteve a vfigêncfia de penas como as galés, o banfimento, 

o desterro e o degredo. Além dfisso, o projeto da refor-

ma prfisfional consubstancfiado nas casas de detenção do 

País fcou dfistante do planejado. Conforme relata Chazkel 

(2009) a respefito do presídfio do Rfio de Janefiro, o projeto 

do panóptfico para a Casa de Correção fofi fimplementado 

apenas parcfialmente, devfido à falta de verbas. Em geral, 

a superlotação se tornou regra geral nos presídfios brasfilefi-

ros. Adficfionalmente, regfistros hfistórficos de detentos que 

passaram pelos presídfios revelam a fintrficada extralegalfi-

dade que lastreava as prfisões. O mesmo autor defnfiu a 

Casa de Detenção do Rfio de Janefiro como “um calabouço 

na fidade da reforma penal”. 

Após o fm do Impérfio e a Proclamação da Repúblfica, o 

modelo penal progressfivo fofi o escolhfido como base para 

o Códfigo Penal de 1890, elaborado logo após a Procla-

mação da Repúblfica. O Códfigo Penal de 1890 fnalmente 

rompeu com os últfimos resquícfios das penas corporafis e 

promoveu a ruptura formal do Dfirefito Penal com o pe-

ríodo escravfista, ao finstfitufir a fisonomfia na aplficação da 

legfislação penal entre os brasfilefiros. 

No século XX, a crença na efcácfia da prfivação de lfiber-

dade leva a novas formas de finternação compulsórfia no 

País, tafis como os manficômfios. Os manficômfios crfimfinafis 

foram concebfidos para a prfivação de lfiberdade daqueles 
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que sofrfiam a alfienação mental. Em 1940, é elaborado o 

novo Códfigo Penal brasfilefiro, que afinda está em vfigêncfia. 

Em meados da década de 1980, voltou a ganhar força no 

País a defesa da reforma penfitencfiárfia, sobretudo a partfir 

da edfição da Lefi de Execução Penal, de 1984. Além dfisso, 

a chamada “luta antfimanficomfial” ganhou relevo, levando 

ao fechamento de hospfitafis psfiqufiátrficos e à busca do tra-

tamento domficfilfiar para pessoas com sofrfimento mental. 

O Brasfil também aderfiu a dfiversas normas finternacfionafis 

relacfionadas às prfisões, entre as quafis realçamos o Códfigo 

de Conduta para os Funcfionárfios Responsávefis pela Aplfi-

cação da Lefi, da Organfização das Nações Unfidas (ONU), 

de 1979; a Convenção Contra a Tortura e Outros Trata-

mentos ou Penas Cruéfis, Desumanos ou Degradantes, da 

ONU, de 1984; o Plano de Ação de Mfilão 130, adotado 

pela ONU no 7º Congresso para a Prevenção do Crfime e 

o Tratamento dos Delfinquentes, de 1985; o conjunto de 

prfincípfios para a proteção das pessoas sujefitas a qualquer 

forma de prfisão, aprovado pela ONU, em 1988; os Prfin-

cípfios Básficos sobre a Utfilfização da Força e de Armas de 

Fogo pelos Funcfionárfios Responsávefis pela Aplficação da 

Lefi, da ONU, de 1990; os Prfincípfios Básficos Relatfivos ao 

Tratamento de Reclusos Adotados, da ONU, de 1990; e as 

Regras Mínfimas para Medfidas Não Prfivatfivas de Lfiberdade 

(Regras de Tóqufio), da ONU, de 1990.

5. A PRISÃO NO BRASIL NOS DIAS DE HOJE

Atualmente, o Brasfil tem a quarta mafior população prfisfio-

nal do mundo, segundo estudo do Conselho Nacfional de 

Justfiça (CNJ). Em prfimefiro lugar, estão os Estados Unfidos 

da Amérfica; em segundo, a Chfina; e, em segufida, estão 

a Rússfia e o Brasfil.
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Tabela 1 – População carcerárfia por país – 2014

País População carcerárfia

1. Estados Unfidos da Amérfica 2.228.424

2. Chfina 1.701.344

3. Rússfia 676.400

4. Brasfil 567.655

5. Índfia 385.135

6. Tafilândfia 296.570

7. Méxfico 249.912

8. Irã 217.000 

9. Áfrfica do Sul 157.394 

10. Indonésfia 154.000 

Fonte: CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Novo dfiagnóstfico de 

pessoas presas no Brasfil. Brasílfia: 2014. Dfisponível em: <http://s.

conjur.com.br/dl/censo-carcerarfio.pdf >. Acesso em: 7 ago. 2015.  

Em números absolutos, os estados brasfilefiros com a mafior 

população carcerárfia são estes: São Paulo, Mfinas Gerafis e 

Rfio de Janefiro. O Estado de São Paulo possufi uma popu-

lação de mafis de 204 mfil presos, quatro vezes mafior que 

a de Mfinas Gerafis, o segundo estado com mafis presos 

no Brasfil. Assfim, se fosse um país, São Paulo terfia a nona 

mafior população prfisfional do mundo. 

Tabela 2 – População carcerárfia por  

estado brasfilefiro – 2014

Estado População carcerárfia

1. São Paulo 204.946

2. Mfinas Gerafis 57.498

3. Rfio de Janefiro 35.611

4. Pernambuco 30.149

5. Rfio Grande do Sul 27.336

Fonte: CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Novo dfiagnóstfico de 

pessoas presas no Brasfil. Brasílfia: 2014. Dfisponível em: <http://s.

conjur.com.br/dl/censo-carcerarfio.pdf >. Acesso em: 7 ago. 2015. 
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Mesmo com grandes finvestfimentos realfizados no sfistema 

prfisfional nos últfimos anos, e apesar do amplo arcabouço 

jurídfico a lastrear a prfivação de lfiberdade, permanece no 

País o quadro de descompasso entre a lefi e a realfidade, 

que acompanha desde sempre o processo de fimplemen-

tação da reforma prfisfional no Brasfil. 

A partfir de 1988, com a redemocratfização e a amplfiação 

da capacfidade de atuação do Poder Legfislatfivo no País, os 

parlamentos se tornaram fimportantes órgãos de controle 

externo das prfisões. Desde então, seja por mefio de comfis-

sões ordfinárfias ou extraordfinárfias, e também por mefio de 

Comfissões Parlamentares de Inquérfito, o Poder Legfislatfivo 

se transformou em ator de grande relevâncfia para a me-

lhorfia das prfisões.

Comfissões atuantes no nível federal e dos estados têm 

denuncfiado sfistematficamente, nas últfimas décadas, dfi-

versas vfiolações das normas de funcfionamento das prfi-

sões no País. Em mefio a várfias firregularfidades verfifcadas, 

destacam-se as superlotações, as condfições desumanas 

de cárcere, as revfistas íntfimas vexatórfias, as fugas e rebelfi-

ões, os casos de concessão de regalfias a presos, a falta de 

trabalho e atfivfidades educatfivas para os detentos, o uso 

firregular de aparelhos celulares, entre outras. 

Outro aspecto problemátfico sfignfifcatfivo resfide no exces-

sfivo contfingente de pessoas encarceradas na forma de 

prfisões provfisórfias no Brasfil. Segundo dados do já cfitado 

estudo do CNJ, 41% das pessoas encarceradas no País 

estão em prfisão provfisórfia. 

Em função desses desafos, tem crescfido o debate, no 

País, sobre a fincapacfidade das penas de prfisão propficfia-

rem a ressocfialfização dos egressos do sfistema prfisfional. O 

prfincfipal findficador dessa questão são os elevados índfices 

de refincfidêncfia crfimfinal de pessoas que defixam a prfisão, 
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mesmo em países que apresentam sfistemas prfisfionafis me-

lhores que o brasfilefiro. 

Por fisso, a penalfização de crfimfinosos por mefio da prfisão 

vem sendo questfionada mundfialmente, dando ensejo a 

dfiscussões em torno de alternatfivas de punfição e resso-

cfialfização que podem ser adotadas pela polítfica crfimfinal. 

Tal dfiscussão chegou ao Brasfil já em 1984, no contex-

to da reforma do Códfigo Penal. Objetfivou-se, a partfir de 

então, a fimplementação de reações estatafis ao crfime e 

alternatfivas à pena de prfisão, com a adoção da justfiça 

restauratfiva e a desconstrução do dfiscurso da severfidade 

penal como mefio de frear a vfiolêncfia e a crfimfinalfidade. 

As penas alternatfivas pressupõem a finefcácfia das prfisões 

como finstrumento de polítfica crfimfinal, dado o elevado 

índfice de refincfidêncfia dos egressos, e fintroduzem formas 

alternatfivas de punfição, vfisando, sobretudo, em lugar da 

expfiação da culpa, à reparação do dano crfimfinoso, ou 

seja, a chamada justfiça restauratfiva. 

6. CONCLUSÃO

A pena de prfisão surgfiu hfistorficamente como finstrumen-

to de polítfica crfimfinal abolficfionfista da vfiolêncfia estatal 

contra o findfivíduo e como expressão de valores socfiafis e 

polítficos mafis adequados ao Estado de Dfirefito. A crfiação 

da pena de prfisão como finstrumento de polítfica crfimfi-

nal representou, ao menos no plano fideal, um avanço de 

grande relevâncfia. Antes da pena de prfisão, vfigoravam 

formas de punfição terrívefis, nas quafis a dor e o sofrfimen-

to físfico do condenado eram elementos constfitutfivos da 

pena. Mesmo com todos os seus problemas, a pena prfiva-

tfiva de lfiberdade representou um fingredfiente fundamen-

tal para o surgfimento do Estado de Dfirefito. 
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A consolfidação do Estado de Dfirefito e, em segufida, do 

Estado Democrátfico de Dfirefito gerou várfios processos cfivfi-

lfizatórfios; um deles, sem dúvfida, fofi o da crfiação do sfiste-

ma punfitfivo garantfista. Afnal, no Estado Democrátfico de 

Dfirefito já é severa punfição a prfivação de lfiberdade. 

Entretanto, no caso brasfilefiro, como regra, sempre houve 

um descompasso entre a legfislação penal e processual pe-

nal vfigente e a realfidade carcerárfia do País. Não é exagero 

dfizer que o projeto de reforma penal para o Brasfil nunca 

fofi fimplementado de fato. 

Afinda hoje, são mufitos os problemas que atfingem o sfiste-

ma prfisfional brasfilefiro. Entre eles, talvez os mafis sfignfifca-

tfivos sejam a superlotação dos presídfios e o alto percen-

tual de presos provfisórfios, que gfira em torno de 41% dos 

encarcerados. O prfimefiro findficador, a superlotação das 

unfidades prfisfionafis, revela que o poder públfico brasfilefiro 

mantém em atfivfidade verdadefiras masmorras e calabou-

ços, em pleno século XXI, denotando que afinda é utópfico 

o projeto brasfilefiro de humanfização penal.

Já com relação ao alto índfice de presos provfisórfios, temos 

figualmente tormentosa realfidade. A prfisão provfisórfia, em-

bora lícfita e fimportante nos casos em que se aplfica, não 

pode representar tão elevado percentual do total de presos; 

afnal, trata-se de aplficação da prfivação de lfiberdade a tí-

tulo precárfio, sem o julgamento em defnfitfivo do acusado. 

À gufisa de conclusão, sem avanços na cfidadanfia da punfi-

ção, permanecerá fincompleto o avanço do processo cfivfi-

lfizatórfio brasfilefiro. 
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1. INTRODUÇÃO

O termo cfidadanfia nos dfias atuafis refere-se à possfibfilfi-

dade do exercícfio de um amplo espectro de dfirefitos fin-

dfivfiduafis, dfifusos, socfiafis e polítficos. Mas sua orfigem 

etfimológfica, que remonta à era das Cfidades-Estado gre-

co-romanas (séculos IX a VII a.C.), remete ao concefito de 

cfidade (do latfim cfivfitas).1 Ser um cfidadão, naquela época, 

era pertencer a uma comunfidade responsável por dfitar os 

destfinos de sua cfidade.2

Embora as característficas das cfidades atuafis guardem 

mufito pouca ou nenhuma semelhança com as daquela 

época e a realfidade socfial também seja figualmente dfi-

ferente, a orfigem desse concefito traz a noção de que 

uma comunfidade, estabelecfida terrfitorfialmente em um 

local específco, necessfita defnfir regras de convfivêncfia, 

com dfirefitos e deveres a serem segufidos por todos, sob 

pena de a convfivêncfia em socfiedade não ser possível. 

1 Na verdade, como afrma Guarfinello (2003, p. 32), “o termo ‘cfidade-estado’ não 
se refere ao que hoje entendemos por ‘cfidade’, mas a um terrfitórfio agrícola com-
posto por uma ou mafis planícfies de varfiada extensão, ocupado e explorado por 
populações essencfialmente camponesas”, que, para fns de defesa comum, festfivfi-
dades, comércfio de bens e manfifestações relfigfiosas, constfituíam espaços públficos 
materfialfizados em um núcleo urbano. Porém, a transformação do que se chamava 
naquela época de cfidade-estado para o que denomfinamos atualmente de cfidade 
não finvalfida o resgate que fazemos da orfigem etfimológfica do termo cfidadanfia.

2 Na verdade, apenas uma pequena parte da população possuía dfirefitos polítficos 
àquela época. Assfim, estrangefiros, soldados, escravos, jovens e mulheres não eram 
consfiderados cfidadãos.
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 Consfiderando que o terrfitórfio sempre fofi e contfinuará 

sendo um bem escasso e fnfito e que, em nossas atu-

afis cfidades, temos uma grande concentração de pessoas 

resfidfindo e exercendo suas atfivfidades em uma área rela-

tfivamente pequena, esses dfirefitos e deveres acordados 

devem ser exercfidos em sua plenfitude, sob pena de fin-

vfiabfilfizar a vfida urbana.

Nada mafis justo, portanto, do que dfiscutfir formas do 

exercícfio da cfidadanfia nas nossas cfidades, em respefito à 

próprfia orfigem da palavra bem como à realfidade emfinen-

temente urbana dos dfias atuafis. Como afrma Waldman 

(2003, p. 546), “a cfidadanfia assocfiar-se-fia a um modo 

de vfida vfisceralmente regrado pela exfistêncfia em comu-

nfidade, evfidente na próprfia orfigem da palavra”. Afinda 

segundo ele

o ambfiente de vfida por excelêncfia da era contemporânea 

corresponde ao mefio urbano, que deverfia, por motfivos 

óbvfios, estar no centro das preocupações do conjunto 

da socfiedade […]. Sem, com fisso, pretender que as es-

pécfies em extfinção ou as pafisagens naturafis ameaçadas 

não sejam merecedoras de atenção, solficfita-se que as 

cfidades ocupem na conscfiêncfia cfidadã a mesma ordem 

de fimportâncfia que elas concretamente ocupam na vfida 

cotfidfiana da mafiorfia dos humanos.

O “dfirefito à cfidade”, termo mufito utfilfizado atualmente 

no mefio acadêmfico, englobarfia uma sérfie de conqufistas 

da socfiedade, no que dfiz respefito à vfida urbana. Todas 

elas, porém, só poderão exfistfir em sua plenfitude se o dfi-

refito dos cfidadãos de fir e vfir estfiver garantfido e possível 

de se materfialfizar. Neste capítulo, trataremos desse tema, 

demonstrando como a possfibfilfidade de transfitar pela cfi-

dade e entre as cfidades é fundamental para o exercícfio 

da cfidadanfia.
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2. DIREITOS INDIVIDUAIS E O TRÂNSITO

O trânsfito pelas cfidades é exercfido por atores de dfiversos 

grupos e segmentos, com finteresses específcos, forman-

do um sfistema complexo do qual todos fazem parte e 

onde exfistem dfiversos conffitos de finteresse. Os finteresses 

dos motorfistas de automóvefis são dfistfintos dos pedestres 

que, por sua vez, são dfistfintos dos transportadores de car-

gas, por exemplo. Todos ocupam o mesmo espaço físfico 

e, para garantfir a devfida cfirculação, deve haver um “pac-

to de cfirculação”.

No caso do Brasfil, esse “pacto de cfirculação” se organfi-

za a partfir da Lefi nº 9.506, de 23 de setembro de 1997, 

que finstfitufi o Códfigo de Trânsfito Brasfilefiro (CTB) e que 

é o prfincfipal norteador legal do sfistema de trânsfito bra-

sfilefiro (BRASIL, 1997). Estabelece o códfigo que o trânsfi-

to é a utfilfização das vfias por pessoas, veículos e anfimafis, 

fisolados ou em grupos, conduzfidos ou não, para fns de 

cfirculação, parada, estacfionamento e operação de carga 

e descarga; que o trânsfito em condfições seguras é um 

dfirefito de todos; e que é dever dos órgãos e das entfidades 

componentes do Sfistema Nacfional de Trânsfito, no âmbfito 

de suas competêncfias, garantfir esse dfirefito.

2.1 O Códfigo de Trânsfito Brasfilefiro 

O Códfigo de Trânsfito Brasfilefiro (BRASIL, 1997) rege o 

trânsfito de qualquer natureza nas vfias terrestres do terrfi-

tórfio nacfional abertas à cfirculação. 

A defnfição de normas gerafis de cfirculação e conduta é 

essencfial para o bom funcfionamento do trânsfito. Essas 

normas possuem caráter orfientador, pedagógfico e edu-

catfivo e representam as regras comportamentafis para os 
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usuárfios das vfias terrestres. Seu descumprfimento confgu-

ra finfração de trânsfito. 

As finfrações de trânsfito constfituem a finobservâncfia de 

qualquer precefito do CTB, da legfislação complementar ou 

das resoluções do Conselho Nacfional de Trânsfito (Con-

tran), e o CTB correlacfiona as finfrações e as penalfidades, 

as medfidas admfinfistratfivas e os crfimes de trânsfito.

De extrema fimportâncfia para um bom funcfionamento do 

trânsfito, outro assunto abordado pelo Códfigo de Trânsfito 

Brasfilefiro, em seu anexo II, é a sfinalfização de trânsfito. Os 

sfinafis de trânsfito possuem a função de orfientar, adver-

tfir e dfiscfiplfinar a cfirculação dos elementos do trânsfito ao 

longo das vfias, e todo cfidadão tem o dever de conhecer, 

proteger, respefitar e obedecer a sfinalfização de trânsfito, 

bem como tem dfirefito a vfias sfinalfizadas e seguras.

Por fm, levando em consfideração a fnalfidade prfincfipal 

do CTB, que é nortear a construção de um trânsfito mafis 

seguro e com mafior nível de atendfimento de quem dele 

faz parte, a “educação para o trânsfito” se apresenta 

como fundamental para a formação e a conscfientfização 

do cfidadão.

2.2 O Sfistema Nacfional de Trânsfito

O Sfistema Nacfional de Trânsfito é o conjunto de órgãos 

e entfidades da Unfião, dos estados, do Dfistrfito Federal e 

dos munficípfios que tem por fnalfidade o exercícfio de atfi-

vfidades de planejamento, admfinfistração, normatfização, 

pesqufisa, regfistro e lficencfiamento de veículos, formação, 

habfilfitação e recficlagem de condutores, educação, enge-

nharfia, operação do sfistema vfiárfio, polficfiamento, fscalfi-

zação, julgamento de finfrações e de recursos e aplficação 

de penalfidades. 
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O Sfistema Nacfional de Trânsfito tem como objetfivos básfi-

cos estabelecer dfiretrfizes da Polítfica Nacfional de Trânsfito, 

com vfistas à segurança, à fufidez, ao conforto, à defesa 

ambfiental e à educação para o trânsfito, e fscalfizar seu 

cumprfimento; fxar, medfiante normas e procedfimentos, 

a padronfização de crfitérfios técnficos, fnancefiros e admfi-

nfistratfivos para a execução das atfivfidades de trânsfito e 

estabelecer a sfistemátfica de fuxos permanentes de finfor-

mações entre os seus dfiversos órgãos e entfidades, a fm 

de facfilfitar o processo decfisórfio e a fintegração do sfistema. 

O Sfistema Nacfional de Trânsfito é composto pelos segufin-

tes órgãos:

a) o Conselho Nacfional de Trânsfito (Contran), coordena-

dor do sfistema e órgão máxfimo normatfivo e consultfivo;

b) os Conselhos Estaduafis de Trânsfito (Cetrans) e o Con-

selho de Trânsfito do Dfistrfito Federal (Contrandfife), ór-

gãos normatfivos, consultfivos e coordenadores;

c) os órgãos e entfidades executfivos de trânsfito da Unfião, 

dos estados, do Dfistrfito Federal e dos munficípfios;

d) os órgãos e entfidades executfivos rodovfiárfios da Unfião, 

dos estados, do Dfistrfito Federal e dos munficípfios;

e) a Polícfia Rodovfiárfia Federal;

f) as Polícfias Mfilfitares dos estados e do Dfistrfito Federal; e

g) as Juntas Admfinfistratfivas de Recursos de Infrações (Jarfi).

Cada um desses órgãos possufi competêncfias delfimfitadas 

pelo CTB.

2.3 O cfidadão e o trânsfito

As pessoas, ao exercerem a sua cfidadanfia, possuem papel 

fundamental para que a vfida em socfiedade seja possível, 
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com respefito aos dfirefitos findfivfiduafis constfitucfionalmente 

prevfistos. Como afrma Waldman (2003, p. 556 e 557) 

“o nível findfivfidual é da mafior fimportâncfia […] até porque 

[…] parcela ponderável dos fimpactos no mefio ambfiente 

tem orfigem na ação e nos procedfimentos rotfinefiros dos 

findfivíduos”.

Na vfida em socfiedade, as pessoas se deslocam para suprfir 

suas demandas por cofisas dfiversas. Esses deslocamentos 

são fefitos de manefiras findfivfiduafis e, somados, constroem 

o trânsfito. Assfim, para um bom funcfionamento do trân-

sfito, é necessárfio entender que, apesar da presença de 

dfiversos finteresses dfistfintos, cada um deve ter comporta-

mento adequado no trânsfito, consfiderando e respefitando 

o dfirefito de fir e vfir dos outros. Se fisso não acontece, o 

trânsfito se transforma em uma guerra, na qual sempre 

vence o mafis forte.

Em relação ao trânsfito, todos os cfidadãos têm como dfi-

refitos: utfilfizar vfias seguras e sfinalfizadas, sendo que, em 

caso de sfinalfização defcfiente ou finexfistente, a autorfi-

dade com jurfisdfição sobre a vfia deve responder e ser 

responsabfilfizada; sugerfir alterações a qualquer artfigo 

ou norma do CTB e receber resposta; solficfitar altera-

ções em sfinalfização ou equfipamentos de segurança e 

ser atendfido ou receber resposta; e cobrar das autorfi-

dades a educação para o trânsfito, que é defnfida pelo 

CTB como prfiorfidade. Nesse mesmo sentfido, é dever 

dos usuárfios das vfias terrestres: abster-se de todo ato 

que possa constfitufir perfigo ou obstáculo para o trânsfito 

de veículos, de pessoas ou de anfimafis; causar danos a 

proprfiedades públficas ou prfivadas; abster-se de obstrufir 

o trânsfito ou torná-lo perfigoso, atfirando, deposfitando 

ou abandonando na vfia objetos e substâncfias, ou nela 

crfiando qualquer outro obstáculo. 
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Um bom motorfista, um bom pedestre e um bom cficlfista é 

também um bom cfidadão e, portanto, respefita as normas 

de trânsfito, respefita o dfirefito dos outros, preserva o mefio 

ambfiente e o patrfimônfio públfico, zela pela segurança e 

pela cfivfilfidade e entende que os seus deveres são fidêntfi-

cos aos deveres alhefios.

3. DIREITOS SOCIAIS E O TRÂNSITO

Os acordos fefitos pela socfiedade, finstrumentalfizados por 

mefio do arcabouço finstfitucfional e de legfislação cfitado, 

permfitem mas não garantem plena mobfilfidade de todos 

os cfidadãos. Isso porque a mobfilfidade das pessoas varfia 

em função de característficas de renda, ocupação, saúde, 

defcfiêncfias, tempo dfisponível, gênero e fidade. Além dfis-

so, a acessfibfilfidade aos locafis de destfino é finfuencfiada 

por dfistfintos fatores lfimfitadores, como o local de moradfia, 

o ambfiente construído das cfidades, a oferta ou não de 

servfiço públfico de transporte e o custo do transporte em 

seus dfiferentes modos. Tudo fisso fimpacta fortemente a 

forma como as pessoas se aproprfiam do espaço urbano, 

que, como já dfissemos, é fnfito. Rfibefiro (2003, p. 405), 

nesse sentfido, afrma que “um dos aspectos mafis fimpor-

tantes da relação entre cfidadanfia e ambfiente é a desfigual-

dade ao acesso e uso da base materfial da exfistêncfia”.

Como exemplo, na cfidade de São Paulo, em 1997, mo-

radores de domficílfios de renda mafis alta percorrfiam, por 

dfia, uma dfistâncfia três vezes mafior que os de menor ren-

da (VASCONCELLOS, 2001). Isso era possível por várfios 

fatores: mafis pessoas nos domficílfios se deslocavam dfia-

rfiamente, mafis atfivfidades eram possívefis de ser realfizadas 

por conta da dfisponfibfilfidade de automóvefis partficulares, 

e, a despefito da mafior dfistâncfia entre local de resfidêncfia 
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e de trabalho, o uso dos automóvefis permfitfia uma mafior 

rapfidez das vfiagens. 

Percebemos, assfim, que mobfilfidade e acessfibfilfidade são 

atrfibutos que mufitas vezes competem entre sfi. Uma po-

lítfica extrema de garantfia de mobfilfidade vfia transporte 

prfivado pode levar a uma redução da acessfibfilfidade. O 

exemplo da fimplantação de uma vfia expressa em área ur-

bana é mufito cfitado: garante-se mobfilfidade para os veícu-

los que nela trafegam, mas, em compensação, restrfinge-

-se a acessfibfilfidade aos moradores do entorno, que terão 

que utfilfizar passarelas para atravessar a vfia, e aos comer-

cfiantes lfindefiros, que sofrerão com a alta velocfidade e as 

restrfições de parada e estacfionamento próxfimas aos seus 

estabelecfimentos. Da mesma forma, se há a decfisão por 

fimplantar uma moderníssfima rede de metrô, com os mafis 

elevados padrões de conforto, confabfilfidade e velocfida-

de, o custo da tarfifa, caso não haja subsídfios governa-

mentafis, será tão alto que restrfingfirá enormemente o nú-

mero de usuárfios, reduzfindo a acessfibfilfidade aos destfinos 

propficfiados por esse modo de transporte.

Por fisso, tão ou mafis fimportante quanto permfitfir plena 

mobfilfidade é garantfir a todos acessfibfilfidade aos locafis de 

trabalho, moradfia, educação, lazer e saúde, elfimfinando 

ou mfitfigando as característficas pessoafis e os fatores lfi-

mfitadores já cfitados. Isso pressupõe a adoção de várfias 

frentes de polítficas públficas, como as de restrfição ao uso 

de automóvefis, de ocupação e uso do solo, de habfitação, 

de fincentfivo ao transporte não motorfizado e de provfi-

são de transporte públfico (CAMPOS, 2006). Percebe-se, 

assfim, como o papel do Estado é fundamental, pofis ele 

exerce forte poder de controle nas polítficas de transporte 

e trânsfito, uma vez que elas finterferem dfiretamente no 

processo produtfivo e nas condfições de vfida das pessoas 

(VASCONCELLOS, 2001).
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3.1 Provfisão do transporte públfico 

O transporte públfico é um servfiço públfico e, por força do 

art. 175 da Constfitufição Federal de 1988, sua prestação é 

fincumbêncfia do poder públfico, dfiretamente ou sob regfi-

me de concessão ou permfissão.

Prover transporte públfico para uma cfidade pode ser con-

sfiderado uma unanfimfidade entre todos os atores envolvfi-

dos na problemátfica urbana – gestores, técnficos e popu-

lação –, pofis a oferta de transporte públfico de qualfidade 

otfimfiza os deslocamentos dentro dos centros urbanos. 

Sua efetfivação, porém, é uma ação mufito onerosa, em 

razão de lfimfitações fnancefiras, temporafis, técnficas e po-

lítficas de cada cfidade.

Como já dfito anterfiormente, a fimplantação de uma lfi-

nha ou rede de metrô, por exemplo, pressupõe o dfis-

pêndfio de tempo e recursos antes mesmo do finícfio das 

obras, para se defnfir traçado, especfifcações técnficas, 

empresas construtoras e operadoras, desaproprfiações, 

lficenças, etc. Somando-se ao horfizonte mínfimo de 4 

anos de obras, temos que todo o processo leva mafis 

tempo que qualquer mandato de prefefito, governador 

ou presfidente, dfifcultando, portanto, o processo de to-

mada de decfisão. E, após concluído, devfido ao elevado 

custo de fimplantação, é quase certa a necessfidade da 

adoção de subsídfios para que a tarfifa não seja demasfia-

do cara para o usuárfio.

Escolher por uma modalfidade de corredor de ônfibus rá-

pfido, como o BRT (Bus Rapfid Transfit), por sua vez, pode 

permfitfir que o usuárfio possa usufrufir de um sfistema de 

transporte estruturado em um espaço de tempo menor 

e em uma área mafis abrangente, porém sem os mesmos 

padrões de conforto e confabfilfidade que o modo de 

transporte ferrovfiárfio oferece.
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Como se vê, a sfimples defnfição do mefio de transporte a 

ser fimplantado em determfinado local necessfita, para que 

seja bem-sucedfida, de um planejamento prévfio que avalfie 

o custo-benefícfio de cada opção. Além dfisso, é mfister a 

realfização de um processo de consulta à população para 

se verfifcarem as demandas de transporte reprfimfidas pela 

não exfistêncfia do mefio de transporte e para tentar prever 

como o usuárfio fará sua ponderação quanto à utfilfização 

da rede de transporte proposta, levando em conta atrfibu-

tos de confabfilfidade, tempo de deslocamento, acessfibfilfi-

dade, conforto, convenfiêncfia, segurança e custo da tarfifa.

Em geral, o que se tem vfisto em experfiêncfias exfitosas ao 

redor do mundo é a fimplantação de uma rede de trans-

portes em que cada mefio atua em sua máxfima efcfiêncfia 

– com fintegração físfica e tarfifárfia – e tarfifas módficas. As-

sfim, permfite-se que toda a população usufrua das opor-

tunfidades advfindas das opções de deslocamento para 

acessar os bens e servfiços exfistentes na cfidade. 

O transporte públfico, dessa forma, torna-se um atfivo fim-

portantíssfimo para a comunfidade, que passa a consfiderá-

-lo como um dfirefito de grande fimportâncfia para a vfida 

urbana. Ou seja, o dfirefito ao transporte públfico, caso co-

locado em prátfica, é um potencfialfizador de uma sérfie de 

outros dfirefitos socfiafis conqufistados pela socfiedade.

3.2 Polítficas de restrfição ao uso de automóvefis

O crescfimento da frota de veículos de passefio, especfial-

mente nos últfimos anos, gera uma sfituação em que um 

grande número de carros partficulares, mufitas vezes ocu-

pados por apenas um passagefiro, se aproprfiam de uma 

parte sfignfifcatfiva do espaço urbano, em detrfimento de 

um número sfignfifcatfivamente mafior de pessoas que 

utfilfizam o transporte coletfivo e que se concentram nos 
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reduzfidos espaços restantes. Hfistorficamente, no Brasfil, o 

planejamento e a oferta de finfraestrutura de transporte 

urbano tradficfionalmente prfivfilegfiou o transporte por au-

tomóvefis, por mefio da fimplantação de obras de arte espe-

cfiafis (vfiadutos, pontes, túnefis, etc.), da realfização de obras 

para expansão de capacfidade, da fimplantação de estacfio-

namentos subterrâneos e, recentemente, da polítfica de 

fisenção de fimpostos, que causou um grande aumento 

na frota de veículos partficulares. Entretanto, quanto mafis 

veículos na rua, mafiores serão os congestfionamentos, e 

novas obras serão necessárfias para desafogar o trânsfito, 

em um círculo vficfioso sem fm.

Dada a fnfitude do espaço urbano, a adoção de polítficas 

que prfivfilegfiem o uso das vfias por grupos majorfitárfios da 

população, normalmente alfijados das possfibfilfidades de 

deslocamento, se faz necessárfia. Entre essas polítficas, po-

demos cfitar a restrfição da cfirculação de automóvefis em 

áreas centrafis, a cobrança por estacfionamento nas vfias 

públficas, a cobrança de pedágfio de automóvefis em áreas 

mafis congestfionadas, a defnfição de fafixas exclusfivas ou 

preferencfiafis para o transporte coletfivo, a crfiação de cor-

redores BRT e a adoção de polítficas de redução de velocfi-

dade em áreas com grande movfimentação de pedestres, 

popularmente conhecfidas como traffc calmfing. Com es-

sas polítficas, resgata-se o caráter de equfidade no uso das 

vfias públficas, permfitfindo que o dfirefito ao transporte seja 

de fato garantfido em nossas cfidades.

3.3 Polítficas de uso e ocupação do solo  

e de habfitação

A forma como o terrfitórfio das cfidades é ocupado finfufi 

de manefira decfisfiva para que o dfirefito de fir e vfir de to-

dos os cfidadãos se efetfive. Nesse aspecto, os dofis grandes 
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 conjuntos de polítficas que dão nome a esse tópfico são de 

suma fimportâncfia.

Com o objetfivo de planejar e organfizar a forma como uma 

cfidade se expande – tanto horfizontal quanto vertficalmen-

te – os munficípfios dfispõem de autonomfia constfitucfional e 

o fazem por mefio de dofis finstrumentos prfincfipafis: o plano 

dfiretor e a lefi de parcelamento, ocupação e uso do solo. 

Enquanto no prfimefiro defnem-se as dfiretrfizes gerafis para 

o desenvolvfimento das cfidades em um horfizonte de mé-

dfio e longo prazos, na segunda são materfialfizados os pa-

râmetros permfitfidos para os loteamentos, as construções 

e os usos dos fimóvefis, a fm de que as dfiretrfizes emanadas 

do plano dfiretor se materfialfizem.

As polítficas de habfitação são, figualmente, mufito fimpor-

tantes na conformação de como se darão os deslocamen-

tos em determfinada urbe. Duas prátficas mufito comuns 

no passado e afinda hoje presentes são a construção de 

conjuntos habfitacfionafis com elevado número de unfidades 

resfidencfiafis e a escolha, para esses conjuntos, de áreas 

mufito perfiférficas das cfidades. A prfimefira faz com que se 

concentrem demasfiadamente os polos geradores de trá-

fego, com pressão sobre as vfias de cfirculação e as redes 

de transporte públfico. Já a segunda faz com que se au-

mente exponencfialmente as dfistâncfias de deslocamento, 

com refexos findesejados para o próprfio segmento benef-

cfiado – geralmente de bafixa renda –, como o aumento do 

tempo de deslocamento, majoração das tarfifas do trans-

porte públfico e formação de guetos.

No urbanfismo contemporâneo, ganha força a fidefia de 

uma cfidade compacta e, ao mesmo tempo, dfiversfifcada 

e com usos múltfiplos em todo o seu terrfitórfio, para per-

mfitfir uma redução das necessfidades e das dfistâncfias de 

deslocamento, um aumento da vfiabfilfidade de redes de 
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transporte públfico e uma redução dos custos de fimplan-

tação de toda a finfraestrutura urbana. Segundo Jacobs 

(2000, p. 13 e 499), o prfincípfio fundamental que deve 

estar presente no planejamento urbano

é a necessfidade que as cfidades têm de uma dfiversfidade de 

usos mafis complexa e densa, que propficfie entre eles uma 

sustentação mútua e constante, tanto econômfica quanto 

socfial. […] As cfidades monótonas, finertes, contêm, na ver-

dade, as sementes de sua próprfia destrufição e um pouco 

mafis. Mas as cfidades vfivas, dfiversfifcadas e fintensas contêm 

as sementes de sua próprfia regeneração, com energfia de 

sobra para os problemas e as necessfidades de fora delas.

No caso brasfilefiro, as dfiscussões sobre o futuro de uma 

cfidade devem, por determfinação legal – Lefi Federal nº 

10.257/2001, denomfinada Estatuto da Cfidade (BRASIL, 

2001) –, ser realfizadas com ampla partficfipação popular e 

perfiodficamente revfistas para se adequarem ao seu desen-

volvfimento ao longo do tempo. Percebe-se, assfim, quão 

fimportante é a partficfipação do cfidadão desde as prfimefi-

ras dfiscussões de elaboração do plano dfiretor de sua cfida-

de, para que seu dfirefito de se deslocar e acessar os bens e 

servfiços de seu finteresse de fato se efetfive.

3.4 Cfidadanfia ambfiental e as polítficas de 

fincentfivo ao transporte não motorfizado

O transporte findfivfidual motorfizado tem, cada vez mafis, 

ganhado espaço em grande parte das cfidades brasfilefiras. 

Assfim, o que se percebe é um aumento na emfissão de 

gases poluentes, com consequente pfiora na qualfidade do 

ar, alto consumo energétfico e produção de elevados ní-

vefis de polufição sonora. Também os congestfionamentos 

são cada vez mafiores. Todas essas externalfidades  geradas 

por uma mobfilfidade baseada no transporte findfivfidual 



NE
PE
L

420

motorfizado atfingem findfistfintamente toda a população. 

O dfirefito ao ar lfimpo, a uma cfidade bonfita, a um trânsfito 

lfivre e desfimpedfido são exemplos do que denomfinamos 

de dfirefitos dfifusos3 e estão fintfimamente lfigados à noção 

de cfidadanfia ambfiental.

Conforme Waldman (2003, p. 546):

Pode-se conclufir que estamos dfiante de um enfoque bem 

mafis complexo do que os colocados pelos demafis movfi-

mentos socfiafis. Assfim, se a questão femfinfista confunde-se 

com um corpo de mulher; a questão do negro, com aqueles 

defnfidos como pertencentes à raça negra; e outras tantas 

temátficas confundem-se com corpos específcos; a ques-

tão ambfiental confunde-se com todos esses corpos sfimul-

taneamente e ao mesmo tempo. […] Isso posto, a noção 

de cfidadanfia ambfiental, ao unfiversalfizar dfirefitos específcos 

e especfifcar dfirefitos unfiversafis, sugere uma amplfiação ra-

dfical da noção mafis costumefira de cfidadanfia tal como esta 

tem frequentado dfiscursos e mobfilfizações socfiafis.

Nesse sentfido, o estímulo à utfilfização de modos de trans-

porte não motorfizados se apresenta como uma ferramen-

ta efcaz para mfitfigar efefitos nocfivos ao mefio ambfiente e 

à saúde da população, para um melhor aprovefitamento 

do espaço públfico e para um funcfionamento mafis efcaz 

do sfistema de transporte, com melhorfia sfignfifcatfiva nas 

condfições de mobfilfidade urbana.

Algumas formas de fincentfivo à utfilfização de mefios de 

transporte não motorfizados já têm sfido adotadas em 

experfiêncfias bem sucedfidas ao redor do mundo. A 

 fimplantação de um sfistema de transporte por bficficletas, 

com a finstalação de cficlovfias (pfistas próprfias destfinadas à 

3 “O objeto do dfirefito dfifuso, nas palavras do jurfista Paulo Affonso Leme Machado, 
‘é sempre um bem coletfivo, finsuscetível de dfivfisão, a satfisfação de um finteressado 
fimplfica necessarfiamente a satfisfação de todos’” (WALDMAN, 2003, p. 546)
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cfirculação desse tfipo de veículo, separadas fsficamente do 

tráfego comum) ou de cficlofafixas (sfituação em que parte 

das pfistas de rolamento é destfinada à cfirculação exclusfi-

va de cficlos), com delfimfitação por sfinalfização específca, 

combfinadas com a finstalação de sfistemas de compartfilha-

mento de bficficletas, têm sfido cada vez mafis adotadas em 

cfidades do mundo, finclusfive do Brasfil. Segundo Lefiva e 

Barbosa (2006, p. 65):

Bficficletas são um mefio de transporte findfivfidual de bafixo 

custo, não poluentes, fazem uso de energfia renovável, 

são versátefis, fincentfivam o cufidado com a saúde e são 

aproprfiadas para vfiagens curtas na mafiorfia das cfidades, 

seja qual for a renda dos seus habfitantes. Ao fincentfivar 

o uso da bficficleta, a grande mafiorfia da população, prfin-

cfipalmente de bafixo poder aqufisfitfivo, poderá partficfipar 

fintegralmente da socfiedade de forma finclusfiva, tendo 

sua mobfilfidade urbana potencfialfizada.

Recentemente, São Paulo, a mafior cfidade do País, por 

exemplo, adotou uma polítfica de grande vulto para 

fincentfivo ao transporte cficlovfiárfio, na expectatfiva de 

reduzfir o fimpacto ambfiental causado por um trânsfito 

cada vez mafis congestfionado de veículos automotores 

findfivfiduafis.

Uma outra forma mufito efetfiva de se prfivfilegfiar modos de 

transporte não motorfizados é melhorar as condfições de 

camfinhamento de pedestres. Boa parte dos deslocamen-

tos dfiárfios são realfizados a pé, se não totalmente, pelo 

menos nos momentos finficfiafis e fnafis das vfiagens.4 Como 

no Brasfil o responsável pela manutenção das calçadas é o 

4 Uma vfiagem em que o prfincfipal mefio de transporte é o ônfibus, por exemplo, deve 
obrfigatorfiamente ser complementada por trajetos da casa ao ponto de embarque 
e do ponto de desembarque ao local de trabalho, por exemplo. Também vfiagens 
que utfilfizam o transporte findfivfidual demandam, em geral, que haja um trajeto a 
pé entre o local de estacfionamento do veículo e o destfino.
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proprfietárfio do fimóvel lfindefiro, as prefefituras devem de-

senvolver uma estrutura de fscalfização para garantfir que 

estejam sempre em condfições adequadas. Com o mesmo 

fintufito, a reforma ou construção de calçadas e calçadões 

que ofereçam mafiores condfições de acessfibfilfidade e con-

forto aos pedestres em locafis de grande movfimentação 

também são ações fimportantes. Mas, de fato, o mafis fim-

portante é que todos os cfidadãos tenham conscfiêncfia e se 

responsabfilfizem pela manutenção das calçadas em frente 

às suas resfidêncfias, como um ato de finequívoco exercícfio 

de cfidadanfia. 

4. DIREITOS POLÍTICOS E O TRÂNSITO

4.1 As manfifestações envolvendo a  

questão do transporte

O transporte públfico tem uma partficfipação relevante nos 

deslocamentos das pessoas em ambfientes urbanos e, na 

mafiorfia das cfidades brasfilefiras, o sfistema de transporte 

públfico não atende de forma plena e satfisfatórfia a po-

pulação. Fato recorrente nos mefios urbanos brasfilefiros 

são as manfifestações por parte de usuárfios do sfistema de 

transporte públfico, finsatfisfefitos com a má prestação do 

servfiço ou com a polítfica tarfifárfia exfistente.

Exemplo dfisso são as manfifestações de rua que explo-

dfiram nas prfincfipafis cfidades do País em junho de 2013, 

com o objetfivo finficfial de protestar contra o aumento das 

tarfifas pagas pelos usuárfios do sfistema de transporte pú-

blfico. O movfimento acabou evolufindo, de finícfio, para refi-

vfindficações mafis gerafis sobre as melhorfias na prestação 

de servfiço de transporte públfico e sobre polítfica tarfifárfia 

e, posterfiormente, para uma cobrança generalfizada por 

uma melhor gestão públfica em todas as esferas.
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Por outro lado, manfifestações de refivfindficação como es-

sas, realfizadas por dfiferentes grupos além daqueles dfire-

tamente relacfionados ao transporte públfico, geralmente 

usam o artfifícfio de fechamento de vfias como forma de 

pressfionar para que suas demandas sejam atendfidas, fim-

pedfindo a lfivre cfirculação e a fufidez do trânsfito. Os traba-

lhadores em transporte também realfizam manfifestações 

por mefio do dfirefito constfitucfional à greve, como forma de 

negocfiar melhorfias das condfições de trabalho e de remu-

neração, prátfica comum finclusfive em dfiversas cfidades do 

mundo. Com a paralfisação, mesmo que parcfial, dos sfis-

temas de transporte públfico, os usuárfios acabam fcando 

prejudficados pela falta de oferta de transporte. Afinda que 

os sfistemas operem em escala reduzfida, normalmente a 

operação não é sufcfiente para dar a vazão adequada, 

especfialmente nos horárfios de pfico.

Crfia-se, então, um dfilema, já que o exercícfio do dfirefito 

de se manfifestar de um grupo ou categorfia acaba por 

fimpedfir o exercícfio do dfirefito de fir e vfir de parcela expres-

sfiva da população. Isso demonstra como os problemas 

relatfivos à mobfilfidade urbana são graves e, ao mesmo 

tempo, mufito presentes no dfia a dfia da população, con-

vertendo-se em uma das prfincfipafis demandas da socfie-

dade brasfilefira atual.

4.2 Dfirefito de petfição aos órgãos de trânsfito

Para que a gestão do trânsfito seja um processo demo-

crátfico e que busque cada vez mafior aprfimoramento e 

efcfiêncfia, é fundamental que a socfiedade cfivfil possa par-

tficfipar atfivamente desse processo. 

Nesse sentfido, os cfidadãos têm garantfido o dfirefito de pe-

tfição aos órgãos de trânsfito. Segundo os arts. 72 e 73 do 

Códfigo de Trânsfito Brasfilefiro (BRASIL, 1997), e como já 

cfitado anterfiormente, 
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todo cfidadão ou entfidade cfivfil tem o dfirefito de solficfitar, 

por escrfito, aos órgãos ou entfidades do Sfistema Nacfio-

nal de Trânsfito, sfinalfização, fscalfização e fimplantação de 

equfipamentos de segurança, bem como sugerfir alterações 

em normas, legfislação e outros assuntos pertfinentes a este 

Códfigo, e os órgãos ou entfidades pertencentes ao Sfistema 

Nacfional de Trânsfito têm o dever de analfisar as solficfitações 

e responder, por escrfito, dentro de prazos mínfimos, sobre 

a possfibfilfidade ou não de atendfimento, esclarecendo ou 

justfifcando a análfise efetuada, e, se pertfinente, finforman-

do ao solficfitante quando tal evento ocorrerá. 

Tal prerrogatfiva está em consonâncfia com a Constfitufição 

Federal de 1988 que, no art. 1º, fincfiso II, estabelece a 

cfidadanfia como um dos fundamentos da Repúblfica Fede-

ratfiva do Brasfil.

Além dessa abordagem dfiretamente relacfionada à cfidada-

nfia, o CTB (BRASIL, 1997) garante ao cfidadão o dfirefito à 

ampla defesa e ao devfido processo legal, no caso de finfra-

ções e penalfidades. Determfina o referfido dfiploma que, em 

cada órgão ou entfidade executfivos de trânsfito ou rodovfi-

árfio, funcfionem as Juntas Admfinfistratfivas de Recursos de 

Infrações (Jarfis), que são órgãos colegfiados, componentes 

do Sfistema Nacfional de Trânsfito, responsávefis pelo julga-

mento dos recursos finterpostos contra penalfidades fimpos-

tas pelos órgãos e pelas entfidades acfima cfitados.

Assfim, mafis uma vez fca clara a fimportâncfia da ação do 

cfidadão para o sfistema nacfional de trânsfito, uma vez que 

ele pode ter papel atfivo na construção de um trânsfito 

mafis seguro. 

4.3 A questão do transporte clandestfino

Um últfimo aspecto acerca da relação entre dfirefitos polí-

tficos e o trânsfito passa pela problemátfica do  transporte 
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clandestfino. Durante os anos 1990 e até meados dos 

anos 2000, ocorreram processos tensos de dfisputa entre 

as empresas e os permfissfionárfios do transporte públfico 

regular e os proprfietárfios de vans e ônfibus clandestfinos. 

O Estado, em todas as esferas, vefio a reboque, tentan-

do medfiar uma solução para amenfizar o grave problema 

urbano e socfial advfindo do crescfimento exponencfial do 

transporte clandestfino em pratficamente todas as grandes 

cfidades do País.

O surgfimento desse problema tem relação dfireta com a 

bafixa qualfidade e o alto custo da tarfifa dos servfiços de 

transporte regular, problema hfistórfico do Brasfil que, finfe-

lfizmente, afinda persfiste. Tem relação também com os ele-

vados nívefis de desemprego exfistentes à época, os quafis 

pressfionaram um aumento da finformalfidade na econo-

mfia, com refexos no sfistema de transporte.

Os cfidadãos, ao mfigrarem para o transporte clandestfino, 

atenderam a suas demandas por mafior frequêncfia, velo-

cfidade e conforto nos seus deslocamentos dfiárfios, e, de 

certa manefira, acabaram por escancarar sua enorme finsa-

tfisfação pelos servfiços de transporte regular. O resultado 

desse processo fofi a finserção, nos sfistemas de transporte 

das prfincfipafis cfidades brasfilefiras, de redes de transporte 

complementar ao sfistema já exfistente, por mefio da regu-

larfização de uma quantfidade substancfial de ônfibus, mfi-

cro-ônfibus e vans que, até então, cfirculavam e transporta-

vam passagefiros de forma filegal. O sfistema de transporte 

suplementar de Belo Horfizonte, crfiado no finícfio dos anos 

2000 e composto por 300 mficro-ônfibus que atendem a 

lfinhas de menor demanda em várfios bafirros da cfidade, é 

um exemplo dfisso. Nos últfimos anos, essa preocupação 

dos órgãos responsávefis pela gestão do transporte urbano 

tem se acentuado e já temos a estruturação de várfios sfis-

temas BRT por todo o País, garantfido mafior  regularfidade, 
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confabfilfidade e velocfidade para o transporte públfico nas 

prfincfipafis cfidades brasfilefiras.

Por lfinhas tortas, vemos então que os usuárfios de trans-

porte públfico acabaram por forçar o poder públfico a to-

mar ações para a melhorfia dos sfistemas de transporte. 

5. SEGURANÇA NO TRÂNSITO E CIDADANIA

 De acordo com o § 2º do art. 1º do CTB (BRASIL, 1997), 

“o trânsfito, em condfições seguras, é um dfirefito de todos 

e dever dos órgãos e entfidades componentes do Sfistema 

Nacfional de Trânsfito, a estes cabendo, no âmbfito das res-

pectfivas competêncfias, adotar as medfidas destfinadas a 

assegurar esse dfirefito”. Além dos cfidadãos terem dfirefito 

a um trânsfito seguro, eles também são responsávefis pela 

construção de um trânsfito seguro, por mefio do respefito 

às lefis de trânsfito e da adoção de prátficas educadas, gen-

tfis e seguras no comportamento no trânsfito.

A questão da segurança no trânsfito é de extrema rele-

vâncfia, e os acfidentes de trânsfito são, em dfiversos locafis 

do mundo, a prfincfipal causa de morte não natural. Isso 

gera um custo econômfico fimportante, especfialmente no 

sfistema de saúde, além de perda de qualfidade de vfida 

tanto de vítfimas quanto de seus famfilfiares e da socfiedade 

como um todo.

Nesse sentfido, a Organfização das Nações Unfidas (ONU) 

lançou um programa com enfoque na redução de acfiden-

tes e na segurança vfiárfia, a Década de Ação pela Seguran-

ça no Trânsfito – 2011-2020, com o fintufito de mobfilfizar 

dfiversos países e salvar mfilhões de vítfimas, por mefio de 

ações de melhorfias da segurança vfiárfia, da segurança de 

veículos, do comportamento dos usuárfios das vfias e do 
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atendfimento dos servfiços de emergêncfia (WHO, 2013). O 

documento recomenda aos países membros a elaboração 

de um plano dfiretor para gufiar as ações nessa área no 

decênfio, tendo como meta dfimfinufir em 50% os acfidentes 

de trânsfito em todo o mundo.

O Brasfil é um dos países que aderfiu e se comprometeu 

com a proposta da ONU. O Plano Nacfional de Redução de 

Acfidentes e Segurança Vfiárfia para a Década 2011- 2020 

fofi produzfido com colaboração da Assocfiação Nacfional 

de Transportes Públficos (ANTP), do Conselho Estadual 

para Dfimfinufição dos Acfidentes de Trânsfito e Transportes 

(Cedatt) e do Instfituto de Engenharfia (IE), com a coorde-

nação do Departamento Nacfional de Trânsfito (Denatran) 

(ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE TRANSPORTES PÚBLICOS 

et al., 2011). 

O plano é composto de ações de fscalfização, educação, 

saúde, finfraestrutura vfiárfia e segurança veficular que vfi-

sam contrfibufir para a redução das taxas de mortalfidade 

e lesão por acfidentes de trânsfito. Entre as ações prevfistas 

no plano está a crfiação de observatórfios de trânsfito em 

âmbfito nacfional, estadual e regfional. O objetfivo desses 

observatórfios é coletar dados e produzfir estatístficas que 

ajudem na formulação de polítficas e de soluções para os 

problemas de trânsfito. 

Assfim, percebe-se a fimportâncfia e a dfimensão cada vez 

mafior da questão da segurança no trânsfito na socfiedade 

brasfilefira.

6. CONCLUSÃO

Os findfivíduos têm a necessfidade de se deslocar para a 

realfização de atfivfidades econômficas, socfiafis, culturafis 

e polítficas, e a atuação findfivfidual de cada pessoa ao 



NE
PE
L

428

 locomover-se em um espaço comum, sendo ela condutor 

ou pedestre, é o que determfina a qualfidade do trânsfito. O 

trânsfito é um espaço de todos, e o dfirefito de fir e vfir de um 

não pode fimpedfir o outro de exercer esse mesmo dfirefito.

Assfim, nos espaços de cfirculação exfiste, ou deve exfistfir, 

uma espécfie de negocfiação entre os findfivíduos que usu-

fruem desses espaços. Essa negocfiação é um pleno exer-

cícfio de cfidadanfia, no qual o que se busca é transfitar de 

um ponto a outro, com respefito às lefis, ao próxfimo e ao 

mefio ambfiente, e em segurança.

O espaço de cfirculação de nossas cfidades refete as condfi-

ções hfistórficas da urbanfização no País. Da mesma forma, 

representa o encontro de todas as dfiferentes classes e os 

várfios grupos socfiafis, sendo palco para dfiversas atuações 

dos findfivíduos e para fintervenções do poder públfico em 

prol da coletfivfidade. A forma como esse espaço é apro-

prfiado refete o estágfio do nosso desenvolvfimento socfial, 

econômfico e ambfiental.
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Com o advento da Constfitufição Federal de 1988, amplfia-

ram-se as atrfibufições do Poder Legfislatfivo, órgão de re-

presentação popular findfispensável em qualquer regfime 

democrátfico. Além dfisso, dentre as finovações da nova 

Carta Magna, destaca-se a fimportâncfia atrfibuída à cfidada-

nfia, que fofi erfigfida à categorfia de prfincípfio fundamental 

da Repúblfica Federatfiva do Brasfil. Esta obra coletfiva tem 

por escopo elucfidar o sfignfificado e o alcance da cfidada-

nfia, analfisando-a sob dfiferentes ângulos; demonstrar a fim-

portâncfia do Poder Legfislatfivo para o aperfefiçoamento da 

democracfia; e despertar o finteresse dos findfivíduos para a 

partficfipação na vfida públfica. 
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