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CAPÍTULO I

Teoria Geral do Direito

Ricardo Maurício Freire Soares*

SUMÁRIO: 1. Direito objetivo e direito subjetivo. 1.1. Os elemen-
tos	constitutivos	da	relação	jurí�dica.	1.2.	Direito	Objetivo	e	Direi-
to Subjetivo: conceito, caracteres e origem histórica. 1.3. Direito 
Subjetivo: teorias fundamentadoras. 2. Fontes do Direito Objetivo. 
Princí�pios	 gerais	 do	 Direito.	 Jurisprudência.	 Súmula	 Vinculante.	
2.1. Fontes do direito objetivo: conceito e modalidades. 2.2. Fon-
tes do direito objetivo: espécies normativas. 2.2.1 Legislação. 2.2.2 
Doutrina.	2.2.3	Costume	jurí�dico.	2.2.4	Negócio	Jurí�dico.	2.2.5	Po-
der normativo dos grupos sociais. 2.3 A jurisprudência como fonte 
do	direito	objetivo.	2.4.	A	súmula	vinculante	no	sistema	 jurí�dico	
brasileiro. 2.5. Princí�pios	gerais	do	direito:	conceito	e	funções	na	
ordem	jurí�dica.	3.	Eficácia	da	lei	no	tempo.	Conflito	de	normas	ju-
rí�dicas	no	 tempo	e	o	Direito	brasileiro:	Direito	Penal,	Direito	Ci-
vil, Direito Constitucional e Direito do Trabalho. 3.1. Os atributos 
das	normas	jurí�dicas	e	a	eficácia	das	leis	no	tempo.	3.1.1	Validade.	
3.1.2	Vigência.	3.1.3	Vigor.	3.1.4	Legitimidade.	3.1.5	Eficácia.	3.2.	
A	 eficácia	 das	 leis	 no	 tempo	 –	 revogação,	 caducidade,	 desuso	 e	
repristinação. 3.2.1 Revogação. 3.2.2. Caducidade. 3.2.3 Desuso. 
3.2.4	Repristinação.	3.3.	Conflito	de	normas	jurí�dicas	no	tempo:	o	
problema	da	retroatividade.	3.4.	A	eficácia	e	o	conflito	das	leis	nos	
Ramos	 Jurí�dicos.	3.4.1	Direito	Civil.	 3.4.2.	Direito	Constitucional.	
3.4.3. Direito do Trabalho. 3.4.4. Direito Penal. 3.5 Os critérios de 
solução	do	conflito	de	normas	jurí�dicas	no	tempo.	4.	Exercí�cios	de	
fixação	de	Teoria	Geral	do	Direito.	

(*) Doutor e Mestre em Direito pela Universidade Federal da Bahia. Doutor pela Uni-
versità del Salento. Pós-Doutor pela Università degli Studi di Roma/ Università del 
Salento. Professor dos Cursos de Graduação e Pós-Graduação em Direito (Especia-
lização/Mestrado e Doutorado) da Universidade Federal da Bahia. Professor da 
Faculdade Baiana de Direito e da Faculdade Ruy Barbosa. Professor da Escola de 
Magistrados da Bahia. Membro do Instituto dos Advogados Brasileiros e do Insti-
tuto	dos	Advogados	da	Bahia.	Membro	da	Academia	de	Letras	Jurí�dicas	da	Bahia.	
E-mail: ric.mauricio@ig.com.br



1. DIREITO OBJETIVO E DIREITO SUBJETIVO

1.1. Os elementos constitutivos da relação jurídica 

Compreende-se por relação jurídica o vinculo intersubjetivo, 
surgido com a exteriorização do fato jurídico, polarizando no campo 
da licitude, direito subjetivo e dever jurídico e, no campo da ilicitude, 
a não-prestação do dever jurídico e a respectiva sanção de direito. 

Historicamente, o conceito de relação jurídica foi oferecido à 
Ciência do direito pela lavra dos juristas que integravam a Escola 
Pandectista Alemã, no século XIX, sucedânea do Historicismo Jurí-
dico. Com efeito, a Escola Histórica do Direito, gestada a partir do 
embate	entre	Thibaut	–	favorável	a	codificação	germânica	–	e	Savig-
ny	–	defensor	da	manifestação	jurídica-consuetudinária	(Volksgeist)	
– acabou convertendo-se numa verdadeira jurisprudência de concei-
tos, sendo famosa a proposta de Puchta – discípulo de Savigny – em 
favor	 de	 construção	 lógico-sistemática	 de	 uma	 “pirâmide	 concep-
tual”,	a	fim	de	cunhar	os	conceitos	operacionais	da	ciência	jurídica.	

Partindo da apropriação lógica dos institutos do Direito Roma-
no, acreditavam os pandectistas ser possível ordenar os costumes, 
com base em generalizações conceituais. No particular, ao invés de 
adotarem a concepção lógico-dedutiva de sistema jurídico (geral ao 
particular), ao sabor do jusnaturalismo racionalista, postularam a 
configuração	de	um	sistema	jurídico	indutivo	(particular	ao	geral),	
através do qual seria autorizado captar os conceitos jurídicos das 
práticas	sócias	reiteradas.	Foi	assim	que	a	Escola	Pandectista	Alemã	
extraiu as primeiras noções acerca da relação jurídica. 

O estudo do sentido e dos elementos constitutivos de uma rela-
ção	jurídica	implica	o	reconhecimento	de	que	o	Direito,	ao	contrário	
da	Moral,	figura	como	um	fenômeno	ético	de	regulação	bilateral	do	
comportamento humano em sociedade.

Com efeito, as normas morais são unilaterais, porque estão 
destinadas à disciplina do comportamento de um indivíduo isolado. 
Decerto, a conduta humana pode ser vislumbrada em interferên-
cia subjetiva (o fazer e o omitir de um mesmo sujeito) – ângulo da 
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moral – ou visualizada em interferência intersubjetiva (correlação 
entre o fazer de um e o impedir de outro ou de outros seres huma-
nos) – perspectiva do direito. Saliente-se que só a sanção jurídica é 
exigível,	o	que	significa	poder	atualizar-se	através	da	via	judicial.	O	
dever moral não pode ser, portanto, exigido compulsoriamente por 
outro agente social. Logo, não se pode obrigar alguém, por exemplo, 
a conceder esmolas, para seguir um preceito de moralidade cristã. 

De outro lado, as normas jurídicas são bilaterais, porque regu-
lam sempre uma relação intersubjetiva. O Direito enfoca a conduta 
em sua interferência intersubjetiva (correlação entre o fazer de um e 
o impedir do outro). Daí que a norma jurídica mencione não apenas o 
dever que tem um sujeito, mas um dever perante o outro sujeito, que 
tem, portanto, o direito, a faculdade de exigir-lhe a prestação. 

Como esse assunto foi cobrado em concurso? 

No concurso para o cargo de defensor público do estado de São Paulo, rea-
lizado em 2010, pela Fundação Carlos Chagas, foi formulada a seguinte 
questão: 
“Em	sua	teoria	da	norma	jurídica,	Norberto	Bobbio	distingue	as	sanções	
jurídicas das sanções morais e sociais. Segundo esta distinção, a sanção 
jurídica, diferentemente da sanção moral, é sempre uma resposta de gru-
po e, diferentemente da sanção social, a sanção jurídica é regulada em ge-
ral com as mesmas formas e através das mesmas fontes de produção das 
regras	primárias.	Para	o	autor,	tal	distinção	oferece	um	critério	para	dis-
tinguir, por sua vez, as normas jurídicas das normas morais e das normas 
sociais.	Considerando-se	este	critério,	pode-se	afirmar	que	são	normas	
jurídicas as normas cuja execução é garantida por uma sanção: 

a) externa e institucionalizada; 
b) interna e não-institucionalizada; 
c) interna e institucionalizada; 
d) externa e não-institucionalizada; 
e) interna e informal”. 
A questão, embora não tendo sido objeto de concurso para a magistratura, 
pode	servir	de	importante	parâmetro	para	a	análise	dos	candidatos	a	esta	
carreira	acerca	de	possíveis	formas	de	cobrança,	pela	FCC,	das	temáticas	
propostas na Resolução nº. 75 do CNJ, relativas à formação humanística e 
à teoria geral do direito. Foi considerada correta a assertiva “a”.
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Em	toda	relação	jurídica,	é	possível	identificar	um	sujeito	ativo,	
titular da faculdade de exigir um dever jurídico, e um sujeito passivo, 
obrigado ao cumprimento deste mesmo dever jurídico. O dever ju-
rídico pode ser exigido institucionalmente, através da instauração 
de um processo administrativo ou jurisdicional, quando se propõe 
uma ação, o que ocorre, por exemplo, quando o credor (sujeito ativo) 
promove a execução judicial de uma dívida assumida pelo devedor 
(sujeito passivo). 

São, portanto, elementos integrantes de uma relação jurídi-
ca: o fato jurídico, os sujeitos de direito, o direito subjetivo, o dever 
jurídico, a ilicitude e a sanção. 

Fato jurídico	 é	 todo	 acontecimento	natural	 (involuntário)	 ou	
humano	(voluntário)	capaz	de	realizar	o	suposto	normativo	ou	fat-
tispecie (hipótese abstratamente prevista na norma), produzindo as 
consequências	de	direito,	para	criar,	modificar	ou	extinguir	relações	
jurídicas. É, portanto, com uma ocorrência do fato jurídico que se 
produzem os efeitos normativos, concretizando o direito subjetivo, 
titularizado pelo sujeito ativo, e o dever jurídico, a cujo cumprimento 
se obriga o sujeito passivo.

Sujeitos de direito são aqueles entes que a ordem jurídica con-
sidera aptos para titularizar direitos e cumprir deveres jurídicos. 
Assentado	 o	 pressuposto	 da	 bilateralidade	 do	 fenômeno	 jurídico,	
em	toda	relação	de	direito	haverá	um	sujeito	ativo,	titular	do	direi-
to subjetivo, e um sujeito passivo, obrigado ao cumprimento de um 
dever jurídico. A bilateralidade essencial do direito implica que toda 
relação	 humana	 se	 passe	 entre	 dois	 sujeitos,	 um	 dos	 quais	 estará	
obrigado à prestação (sujeito passivo) e outro facultado a exigir o 
dever jurídico correlato, porque titular de um direito subjetivo (su-
jeito ativo).

Direito subjetivo ( facultas agendi)	 pode	 ser	definido	 como	o	
conjunto de faculdades que são conferidas pelo ordenamento jurí-
dico e titularizadas pelo sujeito ativo de uma dada relação jurídica, 
para que, bilateralmente, sejam cumpridas as obrigações decorren-
tes do dever jurídico assumido pelo sujeito passivo.
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Dever jurídico é o conjunto de obrigações (fazer, dar ou não-fa-
zer)	que	são	assumidas	pelo	sujeito	passivo	e	que	se	afiguram	como	o	
objeto do direito subjetivo a ser exercido pelo sujeito ativo da relação 
jurídica.

A ilicitude é aquele elemento da relação jurídica que designa a 
conduta	humana	do	sujeito	passivo	que	se	revela	contrária	ao	dever	
jurídico, previsto abstratamente na norma jurídica e exigido bilate-
ralmente pelo sujeito ativo, titular de um dado direito subjetivo.

Por sua vez, a sanção	figura	como	um	dos	elementos	integran-
tes da relação jurídica, designando a consequência atribuída pelo 
sistema	jurídico	à	prática	da	ilicitude	pelo	sujeito	passivo,	seja	atra-
vés da imposição de um constrangimento pessoal ao praticante do 
ilícito, seja através da aplicação de um constrangimento patrimonial 
ao infrator.

Fixadas	tais	premissas,	convém	agora	enfocar	a	análise	do	direi-
to subjetivo como elemento da relação jurídica e noção correlata ao 
direito objetivo. 

1.2. Direito Objetivo e Direito Subjetivo:  
conceito, caracteres e origem histórica

Tradicionalmente, a noção do direito objetivo é contraposta à 
noção de direito subjetivo.

Entende-se por direito objetivo (norma agendi) o complexo de 
normas jurídicas, produzidas por órgãos estatais ou por particula-
res, que disciplinam as interações sociais, atribuindo, bilateralmen-
te, direitos e deveres para os sujeitos da relação jurídica. 

Por sua vez, compreende-se por direito subjetivo ( facultas 
agendi) o conjunto de faculdades que são conferidas pelo ordena-
mento jurídico e titularizadas pelo sujeito ativo de uma dada relação 
jurídica, para que, bilateralmente, sejam cumpridas as obrigações 
decorrentes do dever jurídico assumido pelo sujeito passivo.

Tradicionalmente, a ciência jurídica agrupa os direitos subjeti-
vos em duas grandes categorias: os direitos subjetivos absolutos e os 
direitos subjetivos relativos. 
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Os direitos subjetivos absolutos são aqueles direitos subjeti-
vos exercidos pelo sujeito ativo contra um sujeito passivo indetermi-
nado,	produzindo	eficácia	erga omnes. Podem ser privados, como no 
exercício dos direitos pessoais (v.g, nome, imagem), intelectuais (e.g, 
marca, patente) ou reais (v.g, propriedade) por particulares. Serão 
públicos quando geralmente estiver presente o Estado num dos pó-
los da relação jurídica.

Os direitos subjetivos relativos, que são aqueles direitos sub-
jetivos exercidos pelo sujeito ativo contra um sujeito passivo de-
terminado,	produzindo	eficácia	erga singulum. Podem ser privados, 
como no exercício do direito potestativo (e.g,	pátrio	poder)	ou	obri-
gacional (e.g, crédito) por particulares, bem como públicos, quando 
geralmente	 figurar	 o	 Estado	 como	 sujeito	 passivo	 (v.g., direito de 
ação) ou como sujeito ativo (v.g., cobrança de tributos pelo Fisco aos 
contribuintes).

Saliente-se ainda que o binômio facultas agendi x norma 
agendi é histórico-condicionado, podendo ser apontado o desenvol-
vimento da noção de liberdade como a razão desta tradicional dico-
tomia da ciência jurídica. 

Com efeito, durante a idade antiga, a noção de liberdade estava 
desvinculada do sujeito individualmente considerado, porquanto o 
já	 citado	 status libertatis decorria de um munus público, conferido 
pela polis grega ou pela civitas romana. 

Na	 Idade	Média,	 sob	o	 influxo	do	 cristianismo,	 ganhou	 relevo	
a concepção intimista do livre arbítrio dos homens, que implicava 
o não-impedimento, por fatores exteriores, da fé individual do cris-
tão. Esta noção de liberdade negativa é apropriada com o advento da 
modernidade, para permitir a delimitação de um reduto individual, 
imune às interferências do Estado. Esta liberdade-negativa oferecia 
a	matriz	ideológica,	política	e	econômica	para	o	surgimento	do	Esta-
do de Direito liberal-burguês e a consolidação do sistema capitalista. 

Sob	o	influxo	ainda	desta	modernidade	jurídica,	especialmente	
pela	afirmação	do	jusnaturalismo	racionalista,	a	liberdade-negativa	
será	complementada	com	a	noção	de	 liberdade-positiva,	concebida	
como autonomia, capacidade de através da razão criar as próprias 
regras éticas de convivência, noção exteriorizada no movimento 
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contratualista,	 que	promoveu	o	 florescimento	do	 constitucionalis-
mo moderno. Ora, a liberdade moderna, positiva e negativa, servi-
ram como núcleo para o reconhecimento de direitos subjetivos, tidos 
como direitos naturais, as quais não poderiam ser elididas pelo Es-
tado. Estava, assim, polarizada a dialética entre o direito subjetivo 
e o direito objetivo, expresso através do regramento estatal de um 
direito positivo.

Como salienta Tércio Sampaio Ferraz Jr1, durante a era moder-
na, a distinção entre direito subjetivo e direito objetivo ganha os 
contornos atuais. Para tanto, contribuiu uma nova noção de liberda-
de. Na visão dos antigos, a liberdade era um status (status libertatis), 
qualificação	publica	do	agir	político,	e	não	uma	qualidade	interna	da	
vontade individual. O cristianismo trouxe uma outra noção: a noção 
interna de livre arbítrio. 

Foi o lado público da livre arbítrio que permitiu, assim, a com-
preensão da liberdade como não-impedimento. Trata-se do conceito 
negativo de liberdade – o homem é livre à medida que pode expandir 
o que quer. Esta noção se tornou crucial para a liberdade de merca-
do do capitalismo nascente. Nesta trajetória histórica, a burguesia 
cunhou ainda o conceito positivo de liberdade. Trata-se da liberdade 
como autonomia, a capacidade de dar-se as normas do seu compor-
tamento, base do contrato social. Assim sendo, a liberdade moderna 
é intimista e pública, funcionando como um limite à atividade legife-
rante do Estado. 

Eis,	em	rápida	síntese, como se delineou historicamente a oposi-
ção entre direito objetivo e direito subjetivo.

1.3. Direito Subjetivo: teorias fundamentadoras
No tocante à delimitação da natureza do direito subjetivo, as va-

riegadas vertentes teóricas oscilam entre teorias substancialistas, 
as quais tratam o direito subjetivo como um conceito e uma realida-
de substantes que se opõem à norma jurídica como direito objetivo, 

1. Tercio Sampaio Ferraz Junior, Introdução ao estudo do direito: técnica, decisão 
e dominação. p. 146, São Paulo: Atlas, 2007.
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e as teorias de progênie normativista, que derivam a incidência da 
norma jurídica sobre a conduta humana intersubjetiva das noções 
correlatas de direito subjetivo e dever jurídico. 

Nesse	diapasão,	valendo-se	dos	aportes	doutrinários	de	Miguel	
Reale2 e de Machado Neto3, podem ser elencadas as seguintes corren-
tes de pensamento:

Direito subjetivo: teorias fundamentadoras

Denominação  
da teoria / 

autor

Conteúdo fundamental

Teoria  
da vontade / 
Windscheid

Considera o direito subjetivo como um poder oriunda 
da vontade humana, reconhecido pela ordem jurídica. 
Esta concepção de fundo psicológico não explica satis-
fatoriamente a incapacidade dos loucos de todo gênero, 
a indisponibilidade de certos direitos, como o direito 
ao	salário	mínimo	no	plano	 laboral,	e	as	 formalidades	
exigidas	 para	 que	 seja	 válido	 o	 conteúdo	 da	 vontade,	
como na elaboração de um testamento e a alienação de 
um imóvel.

Teoria  
do interesse / 

Jhering

Vislumbra o direito subjetivo como um interesse juridi-
camente protegido. Esta concepção não logra explicar o 
direito de inordinação e certas liberalidades, como, por 
exemplo, o empréstimo de uma quantia por um sujeito 
de direito abastado a um amigo pobre.

Teoria  
Eclética / 
 Jellinek

Concebe o direito subjetivo como o interesse tutelado 
pela ordem jurídica mediante o reconhecimento da 
vontade individual. Esta concepção é passível das mes-
mas críticas, visto que pressupõe um direito subjetivo 
subsistente na volição, não explicando os direitos sub-
jetivos exercidos por aqueles sujeitos desprovidos de 
vontade própria, como os doentes mentais.

2. Miguel Reale. Lições preliminares de direito. p. 247-28, São Paulo: Saraiva, 1996. 

3. A. L. Machado Neto. Compêndio de Introdução à Ciência do Direito. p. 157-158, 
São Paulo: Saraiva, 1988.
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Denominação  
da teoria / 

autor

Conteúdo fundamental

Teoria da  
Garantia / 

Thon

Defende que o direito subjetivo seria a possibilidade de 
fazer a garantia judicial da ordem jurídica tornar efeti-
va a proteção do direito, o que implica certa dessubs-
tancialização da ideia de direito subjetivo e sua subor-
dinação ao direito processual de ação. 

Teoria Pura  
do Direito /  
Hans Kelsen

Promove a redução formalista do dever jurídico e, con-
comitantemente, do direito subjetivo à norma jurídica. 
Se o dever jurídico é a conduta humana que evita a im-
putação do ato coativo da sanção, o direito subjetivo se 
manifesta toda vez que a aplicação da sanção pelo Esta-
do	depende	da	 iniciativa	do	particular.	 Identifica-se	 a	
noção de direito subjetivo com o direito objetivo. Embo-
ra	não	previsto	expressamente	na	formulação	kelsenia-
na	do	duplo	juízo	hipotético	da	norma	jurídica	(“Dada	a	
não-prestação	deve	ser	sanção”	–	preceito	primário	–	e	
“Dado	um	fato	temporal	deve	ser	prestação”	–	preceito	
secundário),	manifestar-se-ia	toda	vez	que	a	aplicação	
da sanção demandasse a iniciativa do sujeito de direito. 
Esta	unificação	conceptual	 se	 justifica	pela	preocupa-
ção normativista de depurar do estudo do direito quais-
quer	elementos	metajurídicos,	porque	 fáticos	ou	valo-
rativos, tais como as ideias de vontade ou de interesse. 

Teoria  
Egológica  

do Direito / 
Carlos Cossio

Confere novo tratamento à noção de direito subjeti-
vo. Do ponto de vista ontológico, o direito subjetivo se 
identifica	com	a	liberdade	humana,	expressando	o	mo-
vimento espontâneo da vida humana – liberdade feno-
menizada	–	no	campo	do	não-proibido,	visto	que	“tudo	
que	não	está	juridicamente	proibido,	está	juridicamen-
te	 permitido”,	 figurando	 a	 existência	 do	 ser	 humano	
“como	 um	 contínuo	 de	 licitudes	 e	 um	 descontínuo	 de	
ilicitudes”. Depois da menção normativa, se o compor-
tamento humano recai sobre o contínuo de licitudes 
será	 faculdade,	 e	 quando	 ingressa	 no	 descontínuo	 de	
ilicitudes,	será	ilícito.	Para	o	egologismo,	deve-se	recu-
sar inclusive a dicotomia direito subjetivo x direito ob-
jetivo, porquanto, se por Direito entende-se a conduta 
compartida,	ela	será	necessariamente	conduta	impedi-
da ou proibida para o sujeito passivo – o dever jurídico 
– e conduta permitida ou faculdade de impedir conduta 
alheia para o sujeito ativo – o direito subjetivo.
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Frise-se ainda, por oportuno, a existência de teorias que ne-
gam a existência de direitos subjetivos, tais como: a teoria rea-
lista	de	Lèon	Duguit,	que,	 embasado	na	valorização	do	 fenômeno	
da solidariedade, substituiu a noção ativa de direito subjetivo pela 
noção, um tanto passiva de situação subjetiva, enfatizando a socie-
dade em detrimento do individuo; e a teoria transpersonalista de 
Karl Larenz, que substitui a noção de direito subjetivo pela noção 
de	deveres	comunitários,	em	franca	oposição	ideológica	ao	indivi-
dualismo liberal.

2. FONTES DO DIREITO OBJETIVO.  
PRINCÍPIOS GERAIS DE DIREITO.  
JURISPRUDÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE.

2.1. Fontes do direito objetivo: conceito  
e modalidades
Ao	estudarmos	a	temática	das	fontes	do	direito	objetivo,	surge	

a	necessidade	de	investigar-se	a	origem	ou	nascedouro	do	fenôme-
no	jurídico.	Isso	decorre	da	própria	etimologia	do	vocábulo	“fonte”,	
oriundo do latim fons,	que	designa	o	lugar	do	surgimento	da	água	ou	
a nascente.

Segundo Angel Latorre4, uma das tarefas fundamentais do juris-
ta é determinar o que é o Direito em cada caso concreto, quais as nor-
mas que são jurídicas e quais o não são. Para isso, basta-lhe aplicar 
os	critérios	que	cada	sistema	jurídico	estabelece	para	fixar	como	se	
produzem as normas jurídicas e como podem ser conhecidas. Essas 
maneiras das normas jurídicas se manifestarem são chamadas de 
fontes do direito.

A expressão “fontes do direito objetivo” revela-se polissêmi-
ca,	 pois	 comporta	diversos	 significados,	 podendo	 ser	utilizada	pe-
los cultores da ciência jurídica tanto numa acepção material, quanto 
num sentido formal.

4. Angel Latorre, Introdução ao Direito. p. 67, Coimbra: Almedina, 2002.
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De um lado, as fontes materiais do direito objetivo são os ele-
mentos	econômicos,	políticos	e	ideológicos	que	perfazem	uma	dada	
realidade social, interferindo na produção, interpretação e aplicação 
da normatividade jurídica, visto que tais elementos sociais oferecem 
a matéria-prima para a confecção normativa do sistema jurídico.

Não é outro o pensamento de Maria Helena Diniz5, para quem 
as fontes materiais do direito objetivo não são, portanto, o direito 
positivo, mas tão-somente o conjunto de valores e de circunstâncias 
sociais que, constituindo o antecedente natural do direito, contri-
buem para a formação do conteúdo das normas jurídicas que, por 
isso,	 têm	sempre	a	configuração	determinada	por	esses	fatores,	os	
quais encerram as soluções que devem ser adotadas na aplicação da 
normatividade jurídica.

Por sua vez, as fontes formais do direito objetivo correspon-
dem aos modos de surgimento e de manifestação da normatividade 
jurídica propriamente dita, mediante os quais o jurista conhece e 
descreve	o	 fenômeno	 jurídico,	 através	da	positivação	 institucional	
dos	 elementos	 econômicos,	 políticos	 e	 ideológicos	que	 compõem	a	
estrutura	geral	de	uma	sociedade	e	influenciam	o	sistema	jurídico.	
Essas fontes jurídicas são consideradas formais porquanto conferem 
forma	ao	Direito,	formulando	as	normas	jurídicas	válidas.

Ao tratar das fontes formais do direito objetivo, salienta Mi-
guel Reale6 que as referidas fontes jurídicas designam os processos 
ou meios em virtude dos quais as normas jurídicas se positivam 
com força obrigatória, implicando a existência de uma estrutura 
de poder, pois a gênese de qualquer espécie de normatividade ju-
rídica só ocorre em virtude da interferência de um centro estatal 
ou social de poder, o qual, diante de um complexo e fatos e valores, 
opta por uma dada solução normativa com características de obje-
tividade.

5. Maria Helena Diniz, Compêndio de introdução à ciência do direito. p. 285, São 
Paulo: Saraiva, 2005.

6. Miguel Reale, Lições preliminares de direito. p. 141, São Paulo: Saraiva, 1996. 
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2.2. Fontes do direito objetivo: espécies normativas
Dentro da pluralidade das fontes formais do direito objetivo, 

podem ser vislumbradas tanto fontes jurídicas estatais, produzi-
das por órgãos do Estado, tais como a legislação ou a jurisprudência, 
como também fontes jurídicas não-estatais, gestadas pelo conjun-
to dos agentes sociais, a exemplo da doutrina, do costume jurídico, 
do negócio jurídico e do poder normativo dos grupos sociais.

Cumpre	agora	examiná-las	de	modo	mais	pormenorizado.

2.2.1. Legislação
O termo “lei” origina-se do latim lex, que deriva do verbo lego, 

que	expressa	as	ações	de	“ligar”	ou	“	falar”.	Trata-se	de	um	ato	nor-
mativo que comporta as seguintes características: apresenta a for-
ma	escrita,	porque	corporificado	num	texto;	é	primário,	porquanto	
tem fundamento direto na Constituição – Lei de Organização Fun-
damental do Estado; revela o atributo da generalidade, porque se 
destina a toda comunidade jurídica, regulando o amplo conjunto das 
relações sociais; é abstrato, por não disciplinar uma situação jurídica 
concreta;	e	afigura-se	complexo,	visto	que	exige	a	fusão	das	vontades	
do Poder Legislativo e do Poder Executivo para se aperfeiçoar e pro-
duzir seus efeitos jurídicos.

Nas	 sociedades	 contemporâneas,	 a	 lei	 figura	 como	a	mais	 im-
portante	das	espécies	normativas	que	integram	o	catálogo	das	fon-
tes formais do direito, nomeadamente nos ordenamentos jurídicos 
de tradição romano-germânica (civil law), como sucede com o siste-
ma jurídico brasileiro. 

Como bem ressalta Sílvio Venosa7, no âmbito do sistema roma-
nista, a lei prepondera como o centro gravitador do Direito ociden-
tal, seguindo uma tradição inaugurada após a revolução liberal-in-
dividualista burguesa ocorrida na França durante o século dezoito, 
quando a legislação passou a ser considerada a única expressão do 

7. Silvio de Salvo Venosa, Introdução ao Estudo do Direito. p. 122, São Paulo: Atlas, 
2006. 
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direito nacional, subordinando, de forma mais ou menos acentuada, 
as demais fontes jurídicas.

A	lei	pode	ser	definida	como	um	conjunto	de	normas	de	direito	
gerais, proclamado obrigatória pela vontade de uma autoridade com-
petente e expressa através de uma fórmula escrita ( jus scriptum).

As normas legislativas apresentam a nota da generalidade 
em face da abstração de conteúdo (previsão abstrata de hipóteses 
normativas) e da sua impessoalidade, por alcançarem toda a comu-
nidade	jurídica	(indefinição	dos	destinatários).	Podem	ser	elabora-
das por um parlamento ou mesmo pelo Chefe do Poder Executivo 
para disciplinar os direitos e deveres jurídicos dos agentes sociais.

Para que sejam produzidas as normas legislativas, torna-se ne-
cessário	 observar	 o	 chamado	 processo	 legislativo,	 que	 se	 afigura	
como o conjunto de dispositivos normativos que disciplinam o pro-
cedimento a ser observado pelos órgãos competentes na elaboração 
dos diplomas legislativos.

As normas fundamentais do processo legislativo federal estão 
previstas nos arts. 59 a 69 da Constituição de 1988. Aplicam-se tais 
dispositivos normativos também ao processo legislativo estadual, 
distrital e municipal no que couber, sendo muitas vezes reproduzi-
dos nas Constituições dos Estados-membros, Distrito Federal e Mu-
nicípios, por força do princípio da simetria que rege a estrutura do 
Estado Federal brasileiro.

O processo legislativo federal comporta: o procedimento le-
gislativo ordinário ou comum, que se destina à criação da lei ordi-
nária;	o	procedimento sumário, que se diferencia do procedimento 
ordinário	apenas	pelo	fato	de	existir	prazo	para	o	Congresso	Nacional	
deliberar sobre determinado assunto; o procedimento especial, que se 
destina à elaboração das leis complementares, leis delegadas, medidas 
provisórias,	decretos-legislativos,	resoluções	e	leis	financeiras.

No	 que	 se	 refere	 ao	 procedimento	 legislativo	 ordinário,	 po-
dem ser vislumbradas as seguintes etapas: a fase introdutória, que 
diz respeito à iniciativa para propositura do projeto de lei; a fase 
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constitutiva, que trata da deliberação parlamentar e da deliberação 
executiva: e a fase complementar, que compreende a promulgação e 
a publicação da lei.

A fase introdutória se vincula ao exercício da iniciativa legis-
lativa,	que	se	afigura	com	a	faculdade	conferida	a	alguém	ou	a	algum	
órgão para apresentar um projeto de lei, inaugurando, assim, o pro-
cesso legislativo. 

A iniciativa geral	está	prevista	no	art.	61	da	Constituição	Fede-
ral	de	1988.	A	iniciativa	de	leis	ordinárias	e	complementares	cabe	a	
qualquer membro da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal; 
Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Con-
gresso Nacional; Presidente da República; Supremo Tribunal Fede-
ral; Tribunais Superiores (STJ, TSE, STM e TST); Procurador-Geral 
da República e aos cidadãos.

A iniciativa pode ser parlamentar, quando a apresentação do 
projeto de lei cabe aos membros do Congresso Nacional (Senadores 
e Deputados Federais) ou extraparlamentar, quando a apresentação 
do projeto de lei cabe ao Presidente da República, ao Supremo Tri-
bunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Ministério Público e aos 
cidadãos.

São leis de iniciativa do Presidente da República:	as	que	fi-
xem	ou	modifiquem	os	efetivos	das	Forças	Armadas	(art.	61,	§1º,	I,	
a); as que disponham sobre criação de cargos, funções ou empregos 
públicos	 na	 administração	direta	 e	 autárquica	 ou	 aumento	de	 sua	
remuneração	(art.	61,	§1º,	II,	“a”	da	CF);	as	que	disponham	sobre	a	
organização	administrativa	e	 judiciária,	matéria	 tributária	e	orça-
mentária,	 servidores	públicos	 e	pessoal	 da	 administração	dos	 ter-
ritórios	 (art.	61,	§1º,	 II,	 “b”);	disponham	sobre	servidores	públicos	
da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, 
estabilidade	e	aposentadoria.	(Estatuto	dos	funcionários	públicos	ci-
vis	da	União	art.	61,	§1º,	II,	“c”);	disponham	sobre	organização	do	Mi-
nistério Público e da Defensoria Pública da União, bem como normas 
gerais para a organização do Ministério Público e da Defensoria Pú-
blica	dos	Estados,	do	Distrito	Federal	e	dos	territórios	(art.	61,	§1º,	II,	
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“d”);	disponham	sobre	criação	e	extinção	de	Ministérios	e	órgãos	da	
administração pública, observado o disposto no art. 84, VI (art. 61, 
§1º,	II	“e”);	e	as	que	disponham	sobre	militares	das	forças	armadas,	
seu regime jurídico, provimento de cargos, promoções, estabilidade, 
remuneração,	reforma	e	transferência	para	a	reserva	(art.	61,	§1º,	II,	
“f”	da	CF).

São leis de iniciativa do Poder Executivo: o plano plurianual 
(art.	165,	I	da	CF);	as	diretrizes	orçamentárias	(art.	165,	II	da	CF);	e	
os orçamentos anuais (art. 165, III da CF).

Atribui-se iniciativa ao Supremo Tribunal Federal (STF) 
para propositura do Estatuto da Magistratura (art. 93), assim como 
verifica-se	a	 iniciativa	do	STF,	Tribunais	Superiores	e	Tribunais	de	
justiça para propor ao Poder Legislativo respectivo, observado o art. 
169: a alteração do número de membros dos tribunais inferiores (art. 
96,	II,	“a”);	a	criação	e	a	extinção	de	cargos	e	remuneração	dos	seus	
serviços auxiliares e dos juízos que lhes forem vinculados, bem como 
a	fixação	do	subsídio	de	seus	membros	e	dos	juízes,	inclusive	dos	tri-
bunais	inferiores,	onde	houver	(art.	96,	II,	“b”);	a	criação	ou	extinção	
dos	Tribunais	inferiores	(art.	96,	II,	“c”);	e	a	alteração	da	organização	
e	da	divisão	judiciárias	(art.	96,	II,	“d’	da	CF).

A iniciativa do Ministério Público reside em propor ao Poder 
Legislativo, observado o artigo 169 da Constituição, a criação e ex-
tinção de seus cargos e serviços auxiliares, promovendo-os por con-
curso público de provas ou provas e títulos; a política remuneratória 
e	os	planos	de	carreira	(art.	127,	§2º),	além	da	iniciativa	concorrente	
do MP (Procurador-Geral da República) e do Presidente da República 
quanto ao Projeto de lei sobre a organização do Ministério Público da 
União, pois leis complementares da União e dos Estados, cuja inicia-
tiva é facultada aos respectivos Procuradores-Gerais, estabelecerão 
a organização, as atribuições e o estatuto de cada Ministério Público 
(art.	128,	§5º).

A Carta Magna de 1988 contempla ainda a iniciativa popular 
dos cidadãos, que deve ser exercida pela apresentação à Câmara 
dos Deputados de projeto de lei subscrito por, no mínimo, 1% do 
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eleitorado nacional, distribuído por pelo menos 5 Estados, com não 
menos de 3/10% (três décimos por cento) dos eleitores em cada um 
deles	(art.	61,	§2º).

Saliente-se que parte da doutrina sustenta que não existe pos-
sibilidade de iniciativa popular para emenda constitucional, 
pois	 se	 fosse	 intenção	do	 legislador,	deveria	 ter	 inserido	um	pará-
grafo no artigo 60 da Constituição Federal de 1988. Para outra par-
cela da doutrina, que nos parece mais acertada, a iniciativa popular 
é uma forma de exercício de poder político, porquanto a soberania 
popular	 será	 exercida	pelo	 sufrágio	universal	 e	 pelo	 voto	direto	 e	
secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante: 
plebiscito, referendo, iniciativa popular, como prescreve o art. 14 da 
Lei Maior. Logo, é possível o seu exercício para a reforma constitu-
cional,	entendimento	que	deflui	de	uma	interpretação	sistemática	e	
teleológica da Carta Magna. 

Admite-se lei de iniciativa popular nos Estado e nos Municí-
pios,	pois	a	Constituição	Federal	de	1988	estatui	que	a	lei	disporá	so-
bre	a	iniciativa	popular	no	processo	legislativo	estadual”	(art.	27,	§4º),	
bem como prevê a iniciativa popular de projetos de lei de interesse 
especifico	do	Município,	da	cidade	ou	de	bairros,	através	de	manifesta-
ção de, pelo menos, cinco por cento do eleitorado” (art. 29, XII).

Por sua vez, a fase constitutiva do procedimento legislativo 
ordinário é composta pela deliberação parlamentar e pela delibera-
ção executiva.

Quando se trata da deliberação parlamentar, o projeto de lei é 
apreciado nas duas casas do Congresso Nacional (Casa Iniciadora e 
Casa Revisora), separadamente, e em um turno de discussão e vota-
ção	no	plenário.	Requer-se	a	maioria	absoluta	para	instalar	a	sessão	
legislativa validamente e a maioria simples para votação de um pro-
jeto de lei (art. 47 da CF-88). A Câmara dos Deputados é geralmente 
a Casa iniciadora, como a porta de entrada da iniciativa extraparla-
mentar (art. 64 da CF). Aprovado o projeto de lei na Casa Iniciado-
ra,	seguirá	para	a	Casa	Revisora.	A	primeira	deliberação	é	chamada	
de deliberação principal e a segunda é denominada de deliberação 
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revisional.	Na	Casa	Revisora,	o	projeto	de	lei	terá	o	mesmo	curso	da	
Casa Iniciadora, isto é, passando inicialmente pelas Comissões e de-
pois	vai	ao	plenário	para	um	turno	de	discussão	e	votação.	A	Casa	
Revisora	poderá	aprovar,	rejeitar	ou	emendar	o	projeto	de	 lei	(art.	
65 da CF-88).

Quando se trata da deliberação executiva, o Presidente da Re-
pública recebe o projeto de lei aprovado no Congresso Nacional com 
ou sem emendas, para que sancione ou vete. A sanção é a manifesta-
ção concordante do Chefe do Poder Executivo, que transforma o pro-
jeto	de	lei	em	lei.	Pode	ser	a	sanção	expressa	ou	tácita,	mas	sempre	
motivada.

O veto é a manifestação discordante do Chefe do Poder Executi-
vo que impede, ao menos transitoriamente, a transformação do pro-
jeto	de	 lei	em	lei.	O	veto	deve	ser	 irretratável,	expresso,	motivado,	
formalizado, supressivo, total ou parcial, como prescreve o art. 66 
da Carta Magna de 1988.

O	veto	não	se	afigura	absoluto,	sendo	superável	pela	votação	no	
Congresso Nacional em sessão conjunta (art. 57, IV da CF). O Con-
gresso Nacional tem o prazo de 30 dias, a contar do recebimento do 
veto,	 para	 apreciá-lo	 (art.	 66,	 §4º	da	CF).	 Se	 escoar	o	prazo	de	30	
(trinta)	dias	sem	deliberação:	O	veto	será	colocado	na	ordem	do	dia	
da sessão imediata, sobrestadas as demais proposições, até sua vo-
tação	final.	A	pauta	será	obstruída	(art.	66,	§6º	da	CF).	Se	o	veto	for	
mantido,	o	projeto	de	lei	estará	arquivado	e	se	o	veto	não	for	manti-
do,	será	o	projeto	de	lei	enviado	para	promulgação,	ao	Presidente	da	
República”	(art.	66,	§5º	da	CF).

A seu turno, a fase complementar do procedimento legis-
lativo ordinário é dividida entre a promulgação e a publicação. 
Promulgação	é	um	atestado	da	existência	válida	da	lei	e	de	sua	exe-
cutoriedade.	Em	regra,	é	o	Presidente	da	República	que	verifica	se	a	
lei foi regularmente elaborada e depois atesta que a ordem jurídica 
está	sendo	inovada,	estando	a	lei	apta	a	produzir	efeitos	no	mundo	
jurídico.	Publicação	é	o	ato	através	do	qual	se	dá	conhecimento	à	co-
letividade da existência da lei, com a inserção do texto promulgado 
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na	Imprensa	Oficial	como	condição	de	vigência	e	eficácia	da	lei,	en-
cerra, assim, o processo legislativo.

No	que	se	refere	ao	procedimento	sumário	ou	abreviado,	ele	tem	
cabimento para os projetos de iniciativa do Presidente da República, 
não	precisando,	 contudo,	 ser	de	 iniciativa	 reservada	 (art.	64,	 §1º).	
Por exemplo, atos de outorga ou renovação de concessão, permissão 
ou autorização para serviços de radiodifusão sonora e de sons e ima-
gens, são projetos que tramitam sob regime de urgência (art. 223, 
§1º	da	CF-88).

Durante	o	procedimento	sumário,	o	Projeto	de	Lei	ingressa	pela	
Câmara dos Deputados: a Câmara tem o prazo de 45 dias para apro-
vá-lo	ou	rejeitá-lo.	Aprovado	na	Câmara,	o	projeto	vai	ao	Senado,	que	
também	terá	45	dias	para	aprovar,	rejeitar	ou	apresentar	emendas.	
Os prazos não correm no período de recesso e nem se aplicam às ma-
térias	de	Código	(art.	64,	§4º	da	CF).

Por	 fim,	 convém	diferenciar	 as	 espécies	 normativas	 que	 inte-
gram, no plano federal, o conceito de legislação, a saber: emendas à 
Constituição (art. 59, I da CF-88); leis complementares (art. 59, II); 
leis	ordinárias	(art.	59,	III	);	leis	delegadas	(art.	59,	IV);	medidas	Pro-
visórias (art. 59, V), decretos legislativos (art. 59, VI) e resoluções 
(art. 59, VII).

Emendas constitucionais são normas produzidas pelo poder 
de	reforma	constitucional	que	modificam	parcialmente	a	Constitui-
ção – a Lei de organização do Estado e de previsão dos direitos fun-
damentais dos cidadãos. O procedimento e os limites materiais, for-
mais e circunstanciais de elaboração das emendas constitucionais 
estão previstos no art. 60 da Constituição Federal de 1988.

Leis complementares são espécies legislativas utilizadas nas 
matérias expressamente previstas na Constituição Federal. As hi-
póteses de regulamentação da Constituição por meio de lei com-
plementar foram taxativamente previstas na Carta Magna, como, 
por	exemplo,	quando	estabelece	que	 lei	 complementar	disporá	 so-
bre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis (art. 59, 
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parágrafo	único	da	CF-88).	As	leis	complementares	serão	aprovadas	
por maioria absoluta de seus membros (art. 69 da CF-88).

Leis ordinárias são espécies legislativas utilizadas nas maté-
rias em que não cabe lei complementar, decreto legislativo e resolu-
ção.	Assim,	o	campo	material	das	leis	ordinárias	se	afigura	residual.	
O	texto	constitucional	se	refere	à	lei	ordinária	apenas	como	lei,	sem	a	
utilização	do	adjetivo	“ordinária”	e	quando	quer	diferenciá-la	de	ou-
tra	espécie	normativa,	normalmente	traz	a	expressão	“lei	ordinária,	
como, por exemplo, no art. 61 da CF-88. Pode ainda utilizar a expres-
são	“lei	especial”,	como,	por	exemplo,	no	art.	85,	parágrafo	único	da	
CF-88.	As	leis	ordinárias	serão	aprovadas	por	maioria	simples	(rela-
tiva) de seus membros. 

Leis delegadas são espécies legislativas usadas nas hipóteses 
de transferência da competência do Poder Legislativo para o Poder 
Executivo. Trata-se de uma exceção ao princípio da indelegabilidade 
das atribuições. A Iniciativa solicitadora cabe ao Presidente da Re-
pública, que solicita a delegação ao Congresso Nacional, delimitando 
o assunto sobre o qual pretende legislar. Se o Congresso Nacional 
aprovar	a	 solicitação,	delegará	por	meio	de	 resolução	 (art.	68,	 §2º	
da CF). A delegação apresenta prazo certo, nada impedindo, toda-
via,	que,	antes	de	encerrado	o	prazo	fixado	na	resolução,	o	Poder	Le-
gislativo anule a delegação. O Congresso Nacional pode examinar a 
mesma matéria objeto de delegação, pois quem delega não abdica, 
reserva	poderes	para	si.	Como	a	lei	ordinária	e	a	lei	delegada	têm	o	
mesmo	nível	hierárquico,	prevalecerá	a	que	for	promulgada	por	últi-
mo, revogando o diploma legislativo anterior.

São matérias vedadas à delegação	(art.	68,	§1º):	atos	de	com-
petência exclusiva do Congresso Nacional; atos de competência pri-
vativa da Câmara dos deputados; atos de competência privativa do 
Senado Federal; matéria reservada à lei complementar; e legislação 
sobre:	organização	do	Poder	Judiciário	e	do	Ministério	Público,	a	car-
reira	e	garantia	de	seus	membros	(art.	68,	§1º,	I	da	CF),	nacionalida-
de,	cidadania,	direitos	individuais,	políticos	e	eleitorais	(art.	68,	§1º,	
II	da	CF),	planos	plurianuais,	diretrizes	orçamentárias	e	orçamentos	
(art.	68,	§1º,	III	da	CF).
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Se o Presidente da República exorbitar os limites da delegação le-
gislativa,	o	Congresso	Nacional	poderá	sustar	o	ato	normativo	através	
de decreto legislativo. Trata-se de um controle repressivo de constitu-
cionalidade operado pelo Poder Legislativo (art. 49, V da CF-88).

Medidas provisórias são atos normativos com força de lei que 
tem como pressupostos de admissibilidade a relevância e a urgência. 
Em	caso	de	relevância	e	urgência,	o	Presidente	da	República	poderá	
adotar medidas provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de 
imediato ao Congresso Nacional” (art. 62 da CF-88). Em regra, os re-
quisitos de relevância e urgência devem ser analisados primeiramente 
pelo Presidente da República e posteriormente pelo Congresso Nacio-
nal.	O	Poder	Judiciário	poderá	também	fazer	um	controle	de	constitu-
cionalidade	dos	pressupostos,	quando	houver	desvio	de	finalidade	ou	
abuso do poder de legislar, à luz do princípio da razoabilidade.

A	medida	provisória	vigorará	por	um	prazo	de	60	dias	contados	
da publicação. Se a medida provisória não for apreciada em 60 dias, 
haverá	 uma	 prorrogação	 automática	 do	 prazo,	 totalizando	 prazo	
máximo	de	120	dias.	Se	após	esse	prazo,	não	for	convertida	em	lei,	
perderá	 a	 eficácia	desde	 a	 sua	 edição.	 Se	 a	medida	provisória	não	
for	apreciada	em	até	45	dias	da	sua	publicação,	entrará	em	regime	
de urgência, fazendo com que todas as demais deliberações da casa 
legislativa	fiquem	sobrestadas,	até	que	seja	concluída	a	votação	da	
medida	provisória.	Ela	bloqueia	a	pauta	diária	da	casa	em	que	esteja	
(art.	62,	§6º	da	CF).

Publicada	 a	 medida	 provisória	 no	 Diário	 Oficial	 da	 União,	
deve ser, imediatamente, encaminhada ao Congresso Nacional, 
onde	 será	 direcionada	 a	 uma	 Comissão	Mista	 de	 Deputados	 e	 Se-
nadores, que avaliarão os pressupostos constitucionais de ad-
missibilidade	 e	 o	 mérito,	 e	 emitirão	 parecer	 (art.	 62,	 §9º	 da	 CF).	 
Após	o	parecer	da	Comissão	Mista,	a	medida	provisória	será	apre-
ciada	 em	 plenário	 nas	 duas	 casas	 separadamente	 (art.	 62,	 §5º	 da	
CF).	A	votação	será	em	sessão	separada,	tendo	início	na	Câmara	dos	
Deputados e depois, seguindo ao Senado Federal. Aprovada a medi-
da	provisória,	será	ela	convertida	em	lei	com	o	número	subsequen-
te da Casa Legislativa, pois se implementou a condição futura, não 
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havendo	a	necessidade	de	sanção.	A	lei	será	então	promulgada	pelo	
Presidente da Mesa do Congresso Nacional e publicada pelo Presi-
dente da República. 

Se a Comissão Mista apresentar parecer pela aprovação de me-
dida	provisória	com	emendas,	deverá	também,	apresentar	projeto	de	
lei de conversão, bem como projeto de decreto legislativo para regu-
lamentação das relações jurídicas decorrentes da vigência dos tex-
tos suprimidos ou alterados. A medida provisória com emendas se 
transforma em projeto de lei de conversão, devendo ser remetido ao 
Presidente	da	República	para	que	sancione	ou	vete.	Se	sancionar,	irá	
promulgá-la	e	determinará	sua	publicação.	Os	efeitos	decorrentes	da	
matéria alterada devem ser regulamentados por decreto legislativo, 
perdendo	a	medida	provisória	a	eficácia	desde	a	sua	edição	(art.	62,	§3º	
da CF-88). A medida provisória rejeitada não pode ser objeto de ree-
dição	na	mesma	sessão	legislativa	(art.	62,	§10	da	CF).	A	sua	reedição	
implica a realização de crime de responsabilidade (art. 85, II da CF).

A edição da medida provisória suspende temporariamente a 
eficácia	das	normas	que	com	ela	sejam	incompatíveis.	Se	a	medida	
provisória	 for	transformada	em	lei,	revogará	aquela	 lei,	mas	se	 for	
rejeitada, serão restaurados os efeitos daquela lei. Como aquela lei 
nunca	perdeu	a	vigência,	só	tendo	a	eficácia	paralisada,	com	a	rejei-
ção	da	medida	provisória,	volta	ela	a	ter	eficácia,	não	manifestando-
-se,	assim,	o	fenômeno	da	repristinação.

São limites materiais à edição de medidas provisórias: ma-
téria relativa a nacionalidade, cidadania, direitos políticos, parti-
dos	políticos	e	direito	eleitoral	(art.	62,	§1º,	I	a	da	CF);	Direito	penal,	
processual	penal	e	processual	civil	(art.	62,	§1º,	I,	“b”	da	CF);	orga-
nização	do	Poder	Judiciário	e	do	Ministério	Público,	a	carreira	e	a	
garantia	de	seus	membros	(art.	62,	§1º,	I,	“c”	da	CF);	planos	pluria-
nuais,	diretrizes	orçamentárias,	orçamento	e	créditos	adicionais	e	
suplementares,	ressalvado	o	previsto	no	art.	167,	§3º	(art.	62,	§1º,	
I,	 “d”	 da	 CF);	matéria	 que	 vise	 a	 detenção	 ou	 sequestro	 de	 bens,	
de	poupança	ou	qualquer	outro	ativo	financeiro	(art.	62,	§1º,	II	da	
CF);	matéria	reservada	a	lei	complementar	(art.	62,	§1º,	III	da	CF);	e	
matéria	já	disciplinada	em	projeto	de	lei	aprovado	pelo	Congresso	
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Nacional e pendente de sanção ou veto do Presidente da República 
(art.	62,	§1º,	IV	da	CF).

A medida provisória que implicar em instituição (criação) ou 
majoração (aumento) de impostos, salvo imposto sobre importação, 
imposto sobre exportação, impostos sobre produtos industrializa-
dos,	imposto	sobre	operações	financeiras	e	imposto	extraordinário,	
só	entrará	em	vigor	(produzirá	efeitos)	no	exercício	 financeiro	se-
guinte se tiver sido convertida em lei até o último dia daquele exercí-
cio	em	que	foi	editada	(art	62,	§2º	da	CF-88).

A seu turno, o Decreto Legislativo é uma espécie normativa 
utilizada nas hipóteses de competência exclusiva do Congresso Na-
cional (art. 49). As regras sobre seu procedimento estão previstas no 
regimento interno do Poder Legislativo.

Por derradeiro, a Resolução é uma espécie normativa utilizada 
nas hipóteses de competência privativa da Câmara, do Senado ou do 
Congresso Nacional. (art. 51 e 52). As regras sobre seu procedimento 
estão previstas no regimento interno do Poder Legislativo.

Além dessas espécies legislativas federais, devem ser ainda in-
cluídos, como integrantes do conceito mais amplo de legislação no 
sistema jurídico brasileiro, as leis estaduais, distritais e munici-
pais, bem como outros atos normativos produzidos pelos entes fede-
rativos, que sejam similares aos previstos no art. 59 da Carta Magna 
de 1988, por força do princípio da simetria que rege o federalismo 
brasileiro.

2.2.2. Doutrina
Etimologicamente,	 o	 vocábulo	 “doutrina”	deriva	do	 latim	doc-

trina, que, por sua vez, decorre do verbo docere – lecionar ou ensi-
nar.	No	plano	jurídico,	a	doutrina	figura	como	aquela	fonte	formal	e	
não-estatal do Direito que se forma pelo conjunto de obras (livros, 
artigos	científicos,	comentários	da	legislação	e	da	jurisprudência)	e	
pareceres (opiniões fundamentadas sobre questões controvertidas) 
que são produzidos por conceituados juristas, exprimindo, assim, a 
vasta produção teórica da ciência jurídica.
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Conforme assinala Maria Helena Diniz8,	a	doutrina	deflui	da	ati-
vidade	científico-jurídica,	vale	dizer,	dos	estudos	realizados	pelos	ju-
ristas,	na	análise	e	sistematização	das	normas	jurídicas,	na	elabora-
ção	das	definições	dos	conceitos	jurídicos,	na	interpretação	das	leis,	
facilitando e orientando a tarefa de aplicar o direito, e na apreciação 
da	 legitimidade	da	ordem	normativa,	adequando-as	aos	 fins	que	o	
direito deve perseguir, emitindo juízos de valor sobre o conteúdo do 
direito positivo, apontando as necessidades e oportunidades de re-
formas jurídicas.

Pela sua própria natureza teórica, a doutrina vem a ser, histo-
ricamente, a última fonte jurídica a surgir no quadro geral das fontes 
do Direito. Ao longo dos séculos, podem ser vislumbrados momentos 
nos quais os sistemas jurídicos adotaram a doutrina como principal 
fonte formal do Direito. Em Roma, o Imperador Adriano chegou a 
atribuir força obrigatória à opinião de certos jurisconsultos, quando, 
ao elaborarem pareceres fundamentados (responsa), fossem concor-
dantes durante certo tempo (communis opinio doctorum). Outrossim, 
o renascimento do Direito Romano na Idade Média acarretou a cria-
ção	da	figura	do	Doutor	em	Direito	(Doctor Iuris), cujo prestígio inte-
lectual o habilitava a ensinar nas Universidades e a emitir pareceres, 
influenciando	a	produção	de	normas	jurídicas.	Além	disso,	algumas	
legislações modernas, a exemplo das Ordenações Afonsinas em Por-
tugal,	admitiram	expressamente	a	doutrina	como	fonte	subsidiária	
da legislação.

Embora alguns autores não considerem a doutrina como fonte 
do Direito, por carecer de força vinculante e obrigatória na discipli-
na do comportamento humano, a doutrina cada vez mais contribui 
para a evolução dos sistemas jurídicos contemporâneos. Decer-
to, tanto o legislador quanto o magistrado encontram, nas obras 
dos	 grandes	 jurisconsultos,	 os	 elementos	 teóricos	 indispensáveis	
para a feitura e o aperfeiçoamento da legislação e da jurisprudên-
cia. Isso sucede porque a doutrina oferece o chamado argumento 

8. Maria Helena Diniz, Compêndio de introdução à ciência do direito. p. 336, São 
Paulo: Saraiva, 2005.

Teoria Geral do Direito 31



de autoridade (argumentum ab auctoritate)	que	justifica,	retorica-
mente, uma dada opção hermenêutica no campo da interpretação e 
aplicação do direito.

Decerto, além de possibilitar a sistematização lógica do ordena-
mento	jurídico,	a	doutrina	contribui,	no	plano	prático	da	experiência	
jurídica, para facilitar a tarefa de criação, interpretação e aplicação 
do direito, exercendo também uma relevante função crítica, ao pro-
por a reforma das instituições jurídicas, como sucedeu, por exem-
plo, com a formulação da teoria da imprevisão contratual, a teoria 
do abuso de direito ou a teoria da função social da propriedade, que 
reformularam o modo de compreensão do Direito liberal –individua-
lista-burguês do ocidente.

2.2.3. Costume jurídico
Do ponto de vista etimológico, a palavra “costume” origina-se 

do termo latino consuetudo, a indicar uma regra de comportamen-
to	que	nasce	de	certos	hábitos	sociais.	No	plano	jurídico,	entende-se	
por	costume	o	conjunto	de	práticas	sociais	reiteradas,	acrescidas	da	
convicção de sua necessidade jurídica, que serve para a disciplina 
bilateral das relações humanas. 

Os costumes jurídicos, diferentemente da legislação, não apre-
sentam forma escrita (jus non scriptum). Geralmente, as normas cos-
tumeiras nascem espontaneamente no campo da moralidade social, 
adquirindo, gradativamente, uma natureza jurídica, ao reconhecer , 
de um lado, os direitos subjetivos e, de outro lado, ao exigir o cum-
primento obrigatório de deveres jurídicos correlatos pelos membros 
da comunidade jurídica.

Decerto,	afirmar	que	um	costume	se	torna	válido	devido	a	sua	
eficácia	equivaleria	a	sustentar	que	um	comportamento	se	faz	jurí-
dico pelo simples fato de ser constantemente reiterado pelos agen-
tes sociais. Nota-se, ao invés disso, que não basta que um compor-
tamento seja efetivamente seguido pelo grupo social para se tornar 
um	costume	jurídico.	É	imperioso	que	o	que	se	chama	“validade”,	ou	
seja, aquele comportamento constante que constitui o conteúdo do 
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costume, receba uma forma jurídica, ou venha a ser acolhido em um 
determinado sistema jurídico, como comportamento obrigatório, 
isto é, cuja violação implica uma sanção.

De acordo com Sílvio Venosa9, para que um costume se conver-
ta em fonte do Direito, dois requisitos são essenciais: um de ordem 
objetiva ou material (corpus), que expressa o uso continuado, a ex-
terioridade, a percepção tangível de uma conduta humana; outro de 
ordem subjetiva ou imaterial (animus), que traduz a consciência co-
letiva	da	obrigatoriedade	 jurídica	da	prática	social	 (opinio iuris vel 
necessitatis),	o	que	diferencia	o	costume	jurídico	de	outras	práticas	
reiteradas, como as religiosas ou as morais.

Decerto, o costume é a mais antiga fonte de direito, ten-
do	surgido	desde	os	povos	primitivos	ágrafos.	Originariamente,	a	
instância	 de	 poder	 social	 responsável	 por	 dizer	 o	 Direito	 tomou	
a forma espontânea e difusa do costume. Após essa fase de des-
centralização legislativa e jurisdicional, seguiu-se um momento de 
centralização jurisdicional, passando a função de magistrado a ser 
exercida pelos mais idosos. Com a centralização legislativa, ao lado 
de	quem	expressará	o	costume	imemorial,	surge	quem	ditará	o	di-
reito	novo,	o	legislador,	que	ratificará	ou	revogará	essa	prática	con-
suetudinária,	pelo	que	a	lei	passará	à	condição	de	fonte	do	direito	
mais relevante.

Durante a Idade Média, como decorrência da descentralização 
do	poder,	propiciada	queda	do	Império	Romano	e	pelas	invasões	bár-
baras, o costume territorial dos feudos e reinos europeus tornou-se 
altamente	relevante	para	a	configuração	do	fenômeno	jurídico.	Com	
a redescoberta do Direito Romano e a formação da Escola de glo-
sadores em Bolonha no século XII, inicia-se a derrocada do direito 
consuetudinário	medieval.	A	formação	das	monarquias	nacionais,	o	
avanço	econômico	do	capitalismo	e	a	ascensão	do	racionalismo	mo-
derno marcam, no campo das fontes jurídicas, a gradativa proemi-
nência da lei em detrimento dos costumes.

9. Silvio de Salvo Venosa, Introdução ao Estudo do Direito. p. 122, São Paulo: Atlas, 
2006. 

Teoria Geral do Direito 33



O contraste entre o direito costumeiro e o direito estatal foi 
expresso	 pelo	 advento	 das	 codificações	 dos	 séculos	 XVIII	 e	 XIX,	
através das quais o chamado direito comum foi absorvido pelo 
direito estatal. Inobstante a quase inteira assimilação do direito 
costumeiro pelo direito positivado estatal, manteve-se, contudo, a 
tradição dos povos anglo-saxões, especialmente na Inglaterra e nos 
Estados Unidos, através da qual o Direito se revela muito mais pe-
los costumes e pela jurisprudência do que pela produção legislativa 
dos parlamentos.

No tocante às relações com as fontes legislativas, os costumes 
podem ser: secundum legem, quando oferecem suporte para a criação 
ou interpretação de uma lei; praeter legem,	quando	convivem	pacifi-
camente	com	a	legislação	tendo	por	finalidade	preencher	as	lacunas	
do	texto	legal,;	e,	por	fim,	contra legem, quando se revelam frontal-
mente	contrários	aos	preceitos	legais,	como	normas	consuetudiná-
rias ab-rogatórias que promovem o desuso da lei na sociedade.

Em que pese a menor relevância do costume como fonte formal 
do direito contemporâneo, mormente nos sistemas jurídicos que or-
bitam ao derredor da lei escrita, essa espécie normativa ainda revela 
influência	em	determinados	ramos	jurídicos,	tais	como	o	Direito	In-
ternacional Público e o Direito Comercial, despontando, nesse último 
campo, o uso do cheque pré-datado como um exemplo inconteste de 
uso	da	norma	consuetudinária	no	sistema	jurídico	brasileiro.

2.2.4. Negócio Jurídico
Entende-se por negócio jurídico aquela fonte formal e não-es-

tatal do Direito que traduz um conjunto de normas particulares e in-
dividualizadas, decorrentes de certos acordos de vontades, capazes 
de estabelecer direitos e deveres jurídicos para os agentes sociais 
envolvidos numa dada relação jurídica.

Sendo assim, o negócio jurídico exprime uma auto-regulamen-
tação volitiva dos interesses particulares, que se origina do reco-
nhecimento pelo sistema jurídico da autonomia privada dos sujeitos 
de direito, como sucede, por exemplo, na celebração das diversas 

34 Ricardo	Maurí�cio	Freire	Soares



modalidades de contratos no Direito Civil, Consumerista ou Comer-
cial, bem como na elaboração das convenções coletivas pelos Sindi-
catos no Direito do Trabalho. 

Como bem destaca Miguel Reale10, homens e grupos exercitam 
um poder negocial, dando nascimento a formas ou modelos jurídicos 
de	ação,	que	os	vinculam	à	prática	dos	direitos	e	deveres	acordados.	
Tais avenças geralmente se ajustam a modelos legislativos, nada im-
pedindo, contudo, que as partes constituam estruturas negociais 
atípicas, não correspondendo aos tipos normativos elaborados pelo 
legislador.

Nas sociedades capitalistas atuais, dinamizadas pelo assombro-
so	ritmo	das	transformações	econômicas,	adquire	enorme	relevo	o	
chamado poder negocial, como força geradora de normas jurídicas 
individualizadas e particulares que vinculam os agentes privados da 
relação jurídica, potencializando o desenvolvimento das operações e 
atividades do mercado capitalista.

2.2.5. Poder normativo dos grupos sociais
O poder normativo dos grupos sociais é aquela fonte formal 

e não-estatal do Direito que se refere à prerrogativa conferida pelo 
sistema jurídico aos grupos sociais para elaborar seus próprios or-
denamentos jurídicos, submetidos, contudo, ao sistema jurídico ge-
ral posto pelo Estado.

Segundo Maria Helena Diniz11, não é apenas o poder estatal que 
produz normas de direito, mas também as normas jurídicas são ges-
tadas por associações de pessoas que se situam dentro das fronteiras 
de um Estado, cabendo à sociedade política reconhecer a validade da 
disciplina normativa das instituições menores. Uma norma jurídica 
só	apresentará	juridicidade	se	estiver	apoiada	na	ordenação	da	so-
ciedade política, ensejando, de um lado, o pluralismo de ordenações 
jurídicas e, de outro lado, a unidade da ordem normativa.

10. Miguel Reale, Lições preliminares de direito. p. 179, São Paulo: Saraiva, 1996. 

11. Op. cit., p. 334.
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Para tanto, deve-se reconhecer que não somente os órgãos esta-
tais produzem Direito, mas todo o conjunto de agrupamentos huma-
nos que perfazem o conjunto global da sociedade. Recusa-se, assim, 
a estrita visão monista de uma produção normativa unicamente es-
tatal do Direito, em favor do reconhecimento de um novo paradigma 
de	criação	pluralista	do	fenômeno	jurídico.

Sob a égide desse pluralismo jurídico, podem ser vislumbrados 
exemplos de manifestação do poder normativo dos grupos sociais 
como fontes jurídicas, tais como os regulamentos elaborados dentro 
das empresas, os estatutos de associações esportivas ou religiosas e 
as convenções criadas pelos moradores nos condomínios privados.

Resta ainda tratar da jurisprudência como fonte do direito obje-
tivo,	o	que	será	feito	no	tópico	seguinte,	com	o	aprofundamento	que	
o assunto requer.

2.3. A jurisprudência como fonte do direito objetivo

Entende-se por jurisprudência aquela fonte formal e estatal 
do direito que expressa o conjunto das decisões reiteradas de Juí-
zes e Tribunais, as quais formam um padrão interpretativo capaz de 
inspirar a realização de futuros julgamentos sobre casos similares. 
A jurisprudência pode ser considerada um verdadeiro costume pro-
duzido	pelo	Poder	Judiciário	(usus fori).

Ao lado dos costumes, a jurisprudência é considerada a prin-
cipal fonte do direito nos sistemas jurídicos anglo-saxônicos 
(common law), embora seja também largamente utilizada nos siste-
mas jurídicos romano-germânicos da atualidade (civil law). 

Decerto, nas sociedades contemporâneas, o magistrado não 
pode ser reduzido à condição subalterna de um mero aplicador me-
cânico e neutro das regras emanadas pelo legislador, como propug-
nava a doutrina positivista, mas, em verdade, deve ser reconhecido 
como um verdadeiro criador de um direito vivo e atual, ao explicitar 
o	sentido	e	o	alcance	da	normatividade	jurídica	perante	os	conflitos	
de interesses.
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Como bem assevera Miguel Reale12, criando ou não Direito novo, 
com base nas normas vigentes, o certo é que a jurisdição é uma das 
forças determinantes da experiência jurídica. Se os precedentes ju-
risprudenciais não exercem, nos países de tradição romanística, o 
papel por eles desempenhados na experiência do commom law, nem 
por	isso	é	secundária	sua	importância.	O	seu	alcance	aumenta	dia	a	
dia, como resultado da pletora legislativa e pela necessidade de ajus-
tar as normas legais às peculiaridades das relações sociais.

Nos países que adotam o sistema jurídico desvinculado da fon-
te legal (common law), como sucede nos Estados Unidos, o Direito é 
revelado através da utilização sucessiva dos precedentes pelo Poder 
Judiciário,	enquanto	repositório	de	normas	singulares	que	consubs-
tanciam as decisões judiciais tomadas no passado sobre situações 
concretas semelhantes. Observa-se, assim, que o precedente judicial 
desempenha relevante papel nos regimes anglo-americanos de com-
mon law, equiparando-se, em larga medida, à função assumida pela 
legislação nos sistemas romano-germânicos de civil law.

Com efeito, o Direito norte-americano adotou a doutrina do 
stare decisis,	que	atribui	eficácia	geral	e	vinculante	às	decisões	da	
Suprema Corte. Stare decisis origina-se da expressão latina stare de-
cisis et non quieta movere,	que	significa:	“ficar	com	o	que	foi	decidido	
e não movimentar aquilo que estiver em repouso”. A decisão da Su-
prema Corte Americana gera, portanto, um precedente, com força 
vinculante, de modo a assegurar que, no futuro, um caso similar ve-
nha a ser decidido da mesma forma. 

A teoria dos precedentes possibilita que casos idênticos se-
jam	julgados	da	mesma	forma	pelo	Poder	Judiciário,	evitando	a	to-
mada de decisões contraditórias e a projeção de uma insegurança 
jurídica. Logo, uma decisão judicial do passado, cujos motivos fo-
ram expostos, deve ser aplicada em casos similares e futuros onde 
caiba a mesma fundamentação, e somente novas e persuasivas ra-
zões poderão admitir uma decisão que não seja similar às decisões 
antecedentes.

12. Idem, p. 169. 
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No ordenamento jurídico americano, em que pese a declaração 
de inconstitucionalidade no modelo incidente operar inter partes, 
aplica-se diretamente sobre essas decisões a teoria dos precedentes 
(stare decisis),	 assegurando	a	eficácia	obrigatória	e	geral	das	deci-
sões da Suprema Corte Americana, como imperativo de segurança 
jurídica e estabilidade social.

Outro aspecto importante diz respeito ao papel hermenêutico 
da criação judicial através das mudanças jurisprudenciais.

O	 reconhecimento	 da	 mudança	 jurisprudencial	 só	 se	 afigura	
possível com a constatação de que a jurisprudência desponta como 
fonte de direito, capaz de acompanhar as exigências axiológicas da 
sociedade.	Considerando	o	direito	como	um	fenômeno	histórico-cul-
tural e o sistema jurídico como sistema aberto à realidade social, 
deve-se reconhecer o papel criativo e construtivo do julgador, bem 
como a capacidade das decisões judiciais engendrar uma normativi-
dade	jurídica	antenada	com	os	valores	comunitários.

Decerto, as técnicas de interpretação judicial da lei variam con-
forme a ideologia que guia a atividade do juiz e o modo como esse 
concebe o seu papel e a sua missão, a concepção dele do direito e suas 
relações com o poder legislativo. O papel do juiz, porém, foi concebi-
do de maneiras bastante diversas através dos tempos.

É célebre a lição de Montesquieu13 (1996, p. 171) segundo a qual 
se	os	tribunais	não	devem	ser	fixos,	devem-nos	os	julgamentos,	a	tal	
ponto que não sejam estes jamais senão um texto preciso da lei, sen-
do os juízes apenas a boca que pronuncia as palavras da lei. Enten-
dia-se, portanto, que o juiz deveria aplicar literalmente a lei. Tradi-
cionalmente, na mentalidade dos juízes, especialmente nos sistemas 
de civil law, prevalecia a aplicação mecânica da lei, evitando-se, na 
interpretação, questões valorativas.

13. Charles de Secondat, Baron de Montesquieu. O espírito das leis: as formas de go-
verno, a federação, a divisão dos poderes, presidencialismo versus parlamentaris-
mo. Introdução, tradução e notas de Pedro Vieira Mota. p. 171, São Paulo: Saraiva, 
1996.
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As teorias contemporâneas sobre interpretação jurídica 
abandonaram	essa	posição,	 justificando	esse	papel	 construtivo	do	
juiz, como fundamento para a realização da justiça. Logo, a lei passa 
a ser apenas uma referência, dela devendo o juiz extrair a interpre-
tação que melhor se ajuste ao caso concreto, ainda que, para tanto, 
tenha de construir um novo entendimento sobre a lei. É forçoso reco-
nhecer a vitalidade da interpretação construtiva dos juízes e tribu-
nais, pelo que a hermenêutica ganha hoje sempre mais vigor diante 
da rapidez com que a realidade social se transforma, atrelada à rea-
lização axiológica do direito justo.

Tratando do tema, vislumbra Eros Roberto Grau14, duas ideologias 
capazes	de	orientar	a	interpretação	judicial:	a	estática	e	a	dinâmica.	

De um lado, a ideologia estática da interpretação jurídica 
tem	 como	valores	básicos	 a	 certeza,	 a	 estabilidade	 e	 a	 predizibili-
dade,	que	são	os	chamados	valores	estáticos.	Segundo	essas	pautas	
axiológicas,	a	norma	jurídica	deve	possuir	um	significado	imutável,	
determinado pela vontade do legislador, de modo que se deve utilizar 
somente	as	interpretações	sistemática	e	literal,	já	que	o	conteúdo	da	
norma é aquele positivado, que não pode sofrer alterações em nome 
da garantia dos mencionados valores. 

A seu turno, a ideologia dinâmica da interpretação jurídica 
considera que a interpretação é atividade que adapta o direito às 
necessidades presentes e futuras da vida social. Segundo essa con-
cepção ideológica, portanto, a interpretação é atividade criadora. 
Neste	sentido,	há	criação	normativa	judicial	porque	(a)	as	decisões	
judiciais,	como	as	dos	órgãos	legislativos,	possuem	uma	eficácia	ge-
ral; (b) as decisões dos juízes são normas individuais; (c) a decisão 
judicial	supõe	a	criação	de	uma	norma	geral	que	serve	de	justificação	
à sentença e que é produto da interpretação; (d) em determinados 
casos (por exemplo, lacunas ou antinomias) os juízes, no processo 
de decisão judicial, formulam normas novas, não vinculadas a textos 
normativos preexistentes.

14. Eros Roberto Grau, Ensaio e discurso sobre a interpretação / aplicação do di-
reito. p. 112, São Paulo: Malheiros, 2002.
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Decerto, a decisão judicial não decorre da pura aplicação da lei a 
um dado caso concreto. Assumindo a opção pela ideologia dinâmica, 
o	ato	de	interpretar	o	direito	figura	como	uma	atividade	valorativa,	
que revela a convicção do hermeneuta sobre a situação de fato e a 
norma jurídica. O juiz, quando interpreta o direito, jamais é neutro. 
Ele	está	revelando	o	seu	conjunto	de	valores,	que	serve	de	inspira-
ção na descoberta da regra ou princípio jurídico adequado ao caso 
concreto.

A	 prática	 judicial	 tem	 demonstrado	 que,	 em	 muitas	 circuns-
tâncias, a interpretação jurídica, adaptando a lei à realidade social, 
conduz a uma decisão mais justa. Gradativamente, esse papel cons-
trutivo	do	juiz	está	ganhando	vigor,	porquanto	o	magistrado	exerce	
função criadora, uma vez que reconstrói o fato, pondera as circuns-
tâncias relevantes, escolhendo a norma a ser aplicada de modo mais 
justo. 

Sobre a legitimidade da mudança jurisprudencial, refere J. 
J. Gomes Canotilho15 (1991, p. 1.153) que a necessidade de uma per-
manente adequação dialética entre o programa normativo e a esfe-
ra	normativa	justifica	a	aceitação	de	transições	constitucionais	que,	
embora traduzindo a mudança de sentido de algumas normas provo-
cada pelo impacto da evolução da realidade constitucional, não con-
trariam os princípios estruturais da ordem jurídico-constitucional, 
pelo que o reconhecimento destas mutações constitucionais silen-
ciosas	 se	afigura	 como	um	ato	 legítimo	de	 interpretação	constitu-
cional.

Exemplos de mudança jurisprudencial não faltam na história do 
direito brasileiro, a revelar o papel criativo dos juízes e tribunais: 
admissão da ideia de inconstitucionalidade por omissão; reconheci-
mento do furto famélico, através da relativização da legalidade es-
trita	pelo	princípio	da	insignificância;	consolidação	da	possibilidade	
do exercício abusivo dos direitos subjetivos; relativização da auto-
nomia da vontade pela adoção da teoria da imprevisão; utilização 

15. J.J. Gomes Canotilho, Direito Constitucional e Teoria da Constituição. p. 1153, 
Coimbra: Livraria Almedina, 1991.
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dos princípios da boa-fé e do enriquecimento sem causa nas relações 
privadas; o reconhecimento da sociedade de fato antes mesmo da 
regulamentação	legislativa	da	união	estável.

2.4. A súmula vinculante no sistema jurídico  
brasileiro
No	âmbito	do	atual	sistema	jurídico	brasileiro,	não	há	como	ne-

gar que a jurisprudência desponta como genuína fonte jurídica, su-
plementando e aperfeiçoando a própria legislação, o que se constata 
mediante a aplicação frequente, nos mais diversos ramos jurídicos, 
de instrumentos chamados de súmulas.

Entende-se por súmulas aqueles meios de uniformização da 
jurisprudência	que	corporificam	as	proposições	sobre	a	interpreta-
ção e aplicação do Direito que decorrem da jurisprudência assentada 
dos Tribunais sobre assuntos polêmicos ou controvertidos.

O Código de Processo Civil brasileiro, no Título IX (Do processo 
nos Tribunais), Capítulo I (Da uniformização da jurisprudência) esta-
belece	regras	para	a	produção	de	súmulas	no	sistema	jurídico	pátrio.

Conforme estabelece o art. 476, compete a qualquer juiz, ao 
dar o voto na turma, câmara, ou grupo de câmaras, solicitar o pro-
nunciamento prévio do tribunal acerca da interpretação do direito 
quando: 

I	–		 verificar	que,	a	seu	respeito,	ocorre	divergência;	e	

II –  no julgamento recorrido a interpretação for diversa da 
que Ihe haja dado outra turma, câmara, grupo de câmaras 
ou câmaras cíveis reunidas.

Segundo	o	 art.	 477,	 reconhecida	 a	divergência,	 será	 lavrado	o	
acórdão, indo os autos ao presidente do tribunal para designar a ses-
são	de	julgamento,	bem	como	a	secretaria	distribuirá	a	todos	os	juí-
zes cópia do acórdão.

De acordo com o art. 478, o tribunal, reconhecendo a divergên-
cia,	dará	a	interpretação	a	ser	observada,	cabendo	a	cada	juiz	emitir	
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o	seu	voto	em	exposição	fundamentada.	Em	qualquer	caso,	será	ou-
vido o chefe do Ministério Público que funciona perante o tribunal.

Por sua vez, o art. 479 prescreve que o julgamento, tomado pelo 
voto	da	maioria	absoluta	dos	membros	que	integram	o	tribunal,	será	
objeto	de	súmula	e	constituirá	precedente	na	uniformização	da	ju-
risprudência, cabendo aos regimentos internos dispor sobre a publi-
cação	no	órgão	oficial	das	súmulas	de	jurisprudência	predominante.

A tendência de fortalecimento da fonte jurisprudencial na 
ordem	jurídica	pátria	se	consolidou	especialmente	após	a	adoção	do	
instituto da súmula vinculante no sistema jurídico brasileiro, com 
a Emenda Constitucional Nº 45/2004, conferindo ao Supremo 
Tribunal Federal a prerrogativa de estabelecer uma jurisprudência 
obrigatória	para	ser	acatada	por	toda	a	estrutura	do	Poder	Judiciário	
e da Administração Pública.

Com efeito, o art. 103-A da Carta Magna de 1988, introduzido 
Emenda Constitucional Nº 45/2004, estabelece que o Supremo Tri-
bunal	Federal	poderá,	de	ofício	ou	por	provocação,	mediante	decisão	
de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre ma-
téria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação 
na	 imprensa	oficial,	 terá	efeito vinculante em relação aos demais 
órgãos	do	Poder	Judiciário	e	à	administração	pública	direta	e	indi-
reta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à 
sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.

Coube à Lei 11.417/2006 regular o art. 103-A da Constituição 
Federal de 1988 e alterar a Lei 9.784/1999, disciplinando a edição, 
a revisão e o cancelamento de enunciado de súmula vinculante pelo 
Supremo Tribunal Federal, além de dar outras providências.

A súmula vinculante terá por objetivo a validade, a interpre-
tação	 e	 a	 eficácia	 de	 normas	 determinadas,	 acerca	 das	 quais	 haja	
controvérsia	atual	entre	órgãos	judiciários	ou	entre	esses	e	a	admi-
nistração pública que acarrete grave insegurança jurídica e relevan-
te multiplicação de processos sobre questão idêntica.

São legitimados a propor a edição, a revisão ou o cancelamento 
de enunciado de súmula vinculante: 
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I –  o Presidente da República; 

II –  a Mesa do Senado Federal; 

III –  a Mesa da Câmara dos Deputados; 

IV –  o Procurador-Geral da República; 

V –  o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil; 

VI –  o Defensor Público-Geral da União; 

VII –  partido político com representação no Congresso Nacio-
nal; 

VIII – confederação sindical ou entidade de classe de âmbito na-
cional; 

IX –  a Mesa de Assembléia Legislativa ou da Câmara Legislati-
va do Distrito Federal; 

X –  o Governador de Estado ou do Distrito Federal; 

XI –  os Tribunais Superiores, os Tribunais de Justiça de Estados 
ou do Distrito Federal e Territórios, os Tribunais Regionais 
Federais, os Tribunais Regionais do Trabalho, os Tribunais 
Regionais Eleitorais e os Tribunais Militares.

Ademais,	o	Município	poderá	propor,	incidentalmente	ao	curso	
de processo em que seja parte, a edição, a revisão ou o cancelamento 
de enunciado de súmula vinculante, o que não autoriza a suspensão 
do processo e, no procedimento de edição, revisão ou cancelamen-
to	de	enunciado	da	súmula	vinculante,	o	relator	poderá	admitir,	por	
decisão irrecorrível, a manifestação de terceiros na questão, nos ter-
mos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

A edição, a revisão e o cancelamento de enunciado de súmula 
com efeito vinculante dependerão de decisão tomada por 2/3 (dois 
terços) dos membros do Supremo Tribunal Federal, em sessão ple-
nária.	No	prazo	de	10	(dez)	dias	após	a	sessão	em	que	editar,	rever	
ou cancelar enunciado de súmula com efeito vinculante, o Supremo 
Tribunal	Federal	fará	publicar,	em	seção	especial	do	Diário	da	Justiça	
e	do	Diário	Oficial	da	União,	o	enunciado	respectivo.
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A	súmula	com	efeito	vinculante	tem	eficácia	imediata,	mas	o	Su-
premo Tribunal Federal, por decisão de 2/3 (dois terços) dos seus 
membros,	poderá	restringir	os	efeitos	vinculantes	ou	decidir	que	só	
tenha	eficácia	a	partir	de	outro	momento,	tendo	em	vista	razões	de	
segurança jurídica ou de excepcional interesse público.

Revogada	ou	modificada	a	lei	em	que	se	fundou	a	edição	de	enun-
ciado	de	súmula	vinculante,	o	Supremo	Tribunal	Federal,	de	ofício	ou	
por	provocação,	procederá	à	sua	revisão	ou	cancelamento,	conforme	
o caso, sendo que a proposta de edição, revisão ou cancelamento de 
enunciado de súmula vinculante não autoriza a suspensão dos pro-
cessos em que se discuta a mesma questão.

Da decisão judicial ou do ato administrativo que contrariar 
enunciado	de	súmula	vinculante,	negar-lhe	vigência	ou	aplicá-lo	in-
devidamente	 caberá	 reclamação ao Supremo Tribunal Federal, 
sem prejuízo dos recursos ou outros meios admissíveis de impugna-
ção. Ao julgar procedente a reclamação, o Supremo Tribunal Federal 
anulará	o	ato	administrativo	ou	cassará	a	decisão	judicial	impugna-
da, determinando que outra seja proferida com ou sem aplicação da 
súmula, conforme o caso concreto.

Por	fim,	fazendo	um	balanço crítico acerca da súmula vincu-
lante,	podem	ser	elencados	argumentos	favoráveis	e	desfavoráveis.	
Em favor da súmula vinculante, argumenta-se que ela favorece os 
princípios da celeridade processual, da efetividade do processo, da 
segurança	 jurídica	e	da	 igualdade	decisória.	Em	sentido	contrário,	
argumenta-se que ela viola os princípios do devido processo legal, do 
duplo grau de jurisdição, do contraditório, do livre convencimento 
judicial e da separação dos poderes. 

Como esse assunto foi cobrado em concurso?

No concurso para ingresso na carreira da magistratura do Tribunal de 
Justiça	do	estado	do	Paraná,	organizado	pela	PUC-PR, em 2010, sob a 
égide da Resolução nº. 75 do CNJ, foi formulada a seguinte questão relati-
va ao tema da súmula vinculante: 
“Considerando	as	súmulas vinculantes pátrias,	assinale	a	opção	correta:
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a) A EC n. 54/2007 (reforma administrativa) introduziu no direito 
brasileiro	a	“súmula	vinculante”,	que	foi	regulamentada	pela	Lei	n.	
11.417, de 19 de dezembro de 2008; 

b) A Corte Suprema (STF), guardiã da Constituição Federal de 1988, de 
ofício	ou	mediante	provocação,	 tem	exclusividade	para	a	edição,	a	
revisão e o cancelamento de enunciado de súmula vinculante; 

c) A súmula vinculante, introduzida no Brasil pela EC n. 54/2004, uma 
vez publicada, produz efeitos de vinculação para a administração 
pública	direta	e	indireta,	mas	não	para	os	órgãos	do	Poder	Judiciário;	

d) O instituto da súmula vinculante, introduzido no ordenamento jurí-
dico brasileiro por meio de emenda à Constituição, até então não foi 
regulamentado	pelo	legislador	ordinário”.	

Foi considerada correta a afirmativa “b”.

2.5. Princípios gerais do direito:  
conceito e funções na ordem jurídica 
No	 atual	 estágio	 evolutivo	 da	 ciência	 do	 Direito	 ocidental,	 a	

distinção entre regras jurídicas e princípios gerais do direito vem 
ocupando espaço de destaque na teorização sobre a estrutura e a 
funcionalidade das normas jurídicas.

As regras jurídicas são aquelas normas que descrevem situa-
ções específicas, estabelecendo marcos de previsibilidade e se-
gurança para o ordenamento jurídico. Impõem antecipadamente 
as consequências jurídicas decorrentes de uma dada conduta ou si-
tuação concreta, sem que haja um amplo espaço hermenêutico para 
a atuação do intérprete do direito. Daí a razão pela qual as regras 
podem ser aplicadas em termos lógico-dedutivos ou silogísticos, 
através de uma operação mental denominada de subsunção, cuja na-
tureza	trifásica	comporta	a	concatenação	de	uma	premissa	maior	–	
enunciado	genérico,	de	uma	premissa	menor	–	enunciado	específico	
e de uma conclusão – resultado do raciocínio. 

Nesse	sentido,	pode-se	afirmar,	a	título	exemplificativo,	que	se	
afigura	como	regra	a	norma	constitucional	que	deflui	do	art.	82	da	
Carta Constitucional brasileira, ao estabelecer que o mandato do 
Presidente	da	República	é	de	quatro	anos	e	terá	início	em	primeiro	
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de janeiro do ano seguinte ao da sua eleição. Logo, é possível estru-
turar o seguinte silogismo: premissa maior – o mandato presiden-
cial	República	é	de	quatro	anos	e	terá	início	em	primeiro	de	janei-
ro do ano seguinte ao da sua eleição; premissa menor – um dado 
candidato foi eleito presidente da República no pleito de 2010; e a 
conclusão	–	o	candidato	eleito	iniciará	o	seu	mandato	em	primeiro	
de janeiro de 2011.

Por sua vez, os princípios se afiguram como aquelas normas 
jurídicas, expressas ou implícitas, dotadas de elevado grau de ge-
neralidade	e	de	abertura	semântica,	que	corporificam	os	mais	altos	
valores	e	fins	do	sistema	jurídico.	São,	portanto,	normas de grande 
densidade axiológica e de evidente multifuncionalidade, servin-
do de fundamento para a criação, interpretação e aplicação de um di-
reito potencialmente mais justo. A aplicação de um princípio jurídico 
não é feito de modo subsuntivo, mas, ao revés, demanda uma postura 
criativa	e	construtiva	do	intérprete	do	direito,	que	deverá	agregar	
necessariamente, no desenvolvimento da atividade hermenêutica, 
as dimensões de efetividade e legitimidade da normatividade jurí-
dica. Os princípios jurídicos são aplicados através de um processo 
hermenêutico	de	densificação/concretização,	devendo	as	eventuais	
colisões entre as normas principiológicas serem solucionadas pelo 
uso da técnica da ponderação de bens e interesses. 

A doutrina e a jurisprudência têm utilizado, cada vez mais com 
maior amplitude, os princípios jurídicos na resolução de problemas 
concretos,	tornando	absolutamente	necessário	ao	intérprete	do	di-
reito compreender e utilizar essas espécies normativas. 

Tratando desta transição cognitiva no plano da ciência jurídica, 
sustenta Ávila16 que hoje importa construir o sentido e delimitar a 
função	daquelas	normas	que,	sobre	prescreverem	fins	a	serem	atin-
gidos, servem de fundamento para a aplicação do ordenamento cons-
titucional	 –	os	princípios	 jurídicos.	É	 até	mesmo	plausível	 afirmar	
que a doutrina vive, hoje, a euforia do que se convencionou chamar 
de Estado Principiológico, dada a aplicação frequente de princípios 

16.	 Humberto	A�vila,	Teoria dos princípios. p. 15, São Paulo: Malheiros, 2005. 
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ético-jurídicos como a dignidade da pessoa humana, a liberdade, a 
igualdade, a solidariedade ou a proporcionalidade.

Com o advento do pós-positivismo, os princípios foram in-
seridos no campo da normatividade jurídica. O novo paradigma 
principiológico procura dar força cogente aos princípios jurídicos, 
independentemente	das	dificuldades	geradas	pela	sua	vagueza	(de-
notação imprecisa) ou ambiguidade (conotação imprecisa), conferin-
do aos seus preceitos um alto grau de abstração e generalidade.

Nesta senda, Bobbio17 insere os princípios gerais do direito na 
categoria de normas jurídicas, ao referir que os princípios gerais 
normas fundamentais ou generalíssimas do sistema, as normas mais 
gerais. Para sustentar que os princípios gerais são normas jurídicas, 
os	argumentos	são	dois,	e	ambos	válidos:	antes	de	mais	nada,	se	são	
normas aquelas das quais os princípios gerais são extraídos, através 
de um procedimento de generalização sucessiva, não se vê por que 
não devam ser normas também eles: se abstraio da espécie animal 
obtenho	sempre	animais,	e	não	flores	ou	estrelas.	Em	segundo	lugar,	
a função para qual são extraídos e empregados é a mesma cumprida 
por todas as normas, isto é, a função de regular um caso. 

Como	 normas	 jurídicas	 de	 inegável	 densidade	 valorativa,	 os	
princípios jurídicos ganham relevo para o direito contemporâneo. 
A partir do momento em que são reconhecidos como normas jurí-
dicas,	todo	esforço	é	canalizado	para	emprestar-lhes	a	máxima	efi-
cácia.	Não	é	outra	razão	pela	qual	a	doutrina	 tem	apresentado	um	
significativo	empenho	em	compreender	a	morfologia	e	estrutura	dos	
princípios jurídicos, na busca de seus elementos genuínos, diferen-
ciando-os das regras jurídicas. 

Sendo assim, as regras disciplinam uma situação jurídica de-
terminada, para exigir, proibir ou facultar uma conduta em termos 
definitivos.	Os	princípios,	por	sua	vez,	expressam	uma	diretriz,	sem	
regular	situação	jurídica	específica,	nem	se	reportar	a	um	fato	parti-
cular, prescrevendo o agir humano em conformidade com os valores 

17. Noberto Bobbio, Teoria do ordenamento jurídico.	p.	159,	Brasí�lia:	UNB,	1996.
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jurídicos. Diante do maior grau de abstração, irradiam-se os princí-
pios irradiam-se pelos diferentes setores da ordem jurídica, emba-
sando	a	compreensão	unitária	e	harmônica	do	sistema	normativo.	
Deste modo, a violação de um princípio jurídico é algo mais grave do 
que a transgressão de uma regra jurídica. A desatenção ao princípio 
implica	ofensa	não	apenas	a	um	específico	mandamento	obrigatório,	
mas a todo um plexo de comandos normativos. 

Não é outro o entendimento de Guerra Filho18, para quem as re-
gras possuem a estrutura lógica que tradicionalmente se atribui às 
normas	do	direito,	com	a	descrição	(ou	“tipificação”)	de	um	fato,	ao	
que	se	acrescenta	a	sua	qualificação	prescritiva,	amparada	em	uma	
sanção	(ou	na	ausência	dela,	no	caso	da	qualificação	como	“fato	per-
mitido”).	 Já	os	princípios	 fundamentais	 igualmente	dotados	de	va-
lidade positiva e de um modo geral estabelecidos na Constituição, 
não	 se	 reportam	 a	 um	 fato	 específico,	 que	 se	 possa	 precisar	 com	
facilidade a ocorrência, extraindo a consequência prevista norma-
tivamente. Eles devem ser entendidos como indicadores de uma op-
ção pelo favorecimento de determinado valor, a ser levada em conta 
na	apreciação	jurídica	de	uma	infinidade	de	fatos	e	situações	possí-
veis, juntamente com outras tantas opções dessas, outros princípios 
igualmente adotados, que em determinado caso concreto podem se 
conflitar	uns	com	os	outros,	quando	já	não	são	mesmo,	in abstracto, 
antinômicos	entre	si.

Saliente-se ainda que as regras e os princípios, em sua sinergia 
e complementariedade, são indispensáveis ao equilíbrio do direi-
to, visto que a concepção isolada destas espécies normativas poderia 
interferir no funcionamento do sistema jurídico. 

Neste sentido, doutrina Canotilho19 que um modelo ou sistema 
constituído exclusivamente por regras conduzir-nos-ia a um siste-
ma	jurídico	de	limitada	racionalidade	prática.	Exigiria	uma	discipli-
na legislativa exaustiva e completa – legalismo – do mundo da vida, 

18. Willis Santiago Guerra Filho, Autopoiese do direito na sociedade pós-moderna. 
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1997

19. J.J. Gomes Canotilho, op. cit., p. 175.
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fixando,	em	termos	definitivos,	as	premissas	e	os	resultados	das	re-
gras	jurídicas.	Conseguir-se-ia	um	‘sistema	de	segurança’,	mas	não	
haveria qualquer espaço livre para a complementação e desenvolvi-
mento de um sistema, como o constitucional, que é necessariamente 
um sistema aberto. Por outro lado, um legalismo estrito de regras 
não	permitiria	a	introdução	dos	conflitos,	das	concordâncias,	do	ba-
lanceamento de valores e interesses, de uma sociedade pluralista e 
aberta. Corresponderia a uma organização política monodimensio-
nal. O modelo ou sistema baseado exclusivamente em princípios le-
var-nos-ia	a	consequências	também	inaceitáveis.	A	indeterminação,	
a inexistência de regras precisas, a coexistência de princípios con-
flitantes,	a	dependência	do	“possível”	fático	e	jurídico,	só	poderiam	
conduzir a um sistema falho de segurança jurídica e tendencialmen-
te incapaz de reduzir a complexidade do próprio sistema.

Discorrendo ainda sobre a matéria, Claus Wilhelm Canaris20, 
destaca a possibilidade de oposição e de contradição entre eles. De-
certo, os princípios de direito diferem das regras jurídicas, pois, caso 
as	regras	sejam	antagônicas,	uma	delas	deverá	ser	excluída	do	siste-
ma	em	questão.	Já	os	princípios	de	direito	não	podem	ser	expurga-
dos da ordem jurídica, porque podem e devem conviver no mesmo 
sistema,	 mesmo	 que	 entre	 eles,	 eventualmente,	 se	 configure	 uma	
antinomia. Na vida jurídica, principalmente no trato do caso concre-
to, observamos que, constantemente, princípios entram em choque 
frontal, surgindo antinomias valorativas de grande amplitude, as 
quais precisam ser dirimidas.

Outra característica importante diz respeito ao fato de que um 
princípio de direito não possui pretensão de exclusividade, ou 
seja, um mesmo caso concreto pode ser solucionado por um arsenal 
de princípios jurídicos. Aduz-se ainda a complementariedade, visto 
que os princípios de direito adquirem sentido mediante articulações 
recíprocas.	 Vários	 princípios	 jurídicos	 tenderão	 a	 corroborar	 uma	
tese	 e	 vários	 auxiliarão	 outro	 argumento,	 somente	 deste	 conflito	

20. Claus Wilhelm Canaris, Pensamento sistemático e conceito de sistema na ciên-
cia do direito. Tradução de A . Menezes Cordeiro. p. 15, Lisboa: Fundação Calouste 
Gulbenkian,	1989.
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permanente e dinâmico podendo resultar uma síntese valorativa 
que espelhe a melhor solução hermenêutica possível. 

Ademais, não basta ao operador do direito conhecer as caracte-
rísticas dos princípios, sendo também imprescindível assimilar para 
que	 eles	 servem	no	 plano	 do	 conhecimento	 jurídico.	 É	 necessário,	
pois, compreender qual a função dos princípios de direito para que 
possam	ser	aplicados	com	razoável	correção.

Os princípios exercem dentro do sistema normativo um papel 
diferente daquele desempenhado pelas regras jurídicas. Estas, por 
descreverem fatos hipotéticos, possuem a nítida função de discipli-
nar as relações intersubjetivas que se enquadrem nas molduras típi-
cas por elas descritas. O mesmo não se processa com os princípios, 
em	face	das	peculiaridades	já	demonstradas.	Os	princípios	jurídicos	
são, por seu turno, multifuncionais, podendo ser vislumbradas as 
funções supletiva, fundamentadora e hermenêutica. 

Não é outro o pensamento de Valdés21	quando	define	os	princí-
pios gerais do direito como:

[...] las ideas fundamentales que la comunidad forma sobre su 
organización	jurídica	están	llamadas	a	cumplir	la	triple	funci-
ón fundamentadora, interpretativa y supletoria. Supone esta 
nota	característica	que	tales	ideas	básicas,	por	ser	fundamen-
to de la organización jurídica, asumen una misión directiva en 
el desarrollo legislativo necesario para la regulación de todas 
sus relaciones interindividuales y colectivas. Como igualmente 
cumplen un papel crítico (axiológico) capaz, en último término, 
de invalidar o derogar toda norma positiva que irreductible-
mente muestre tajante oposición a aquellos principios. Y tanto 
una como otra función la realizan en virtud del denominado, 
en	nuestro	Derecho	positivo,	carácter	informador,	que	tambi-
én	 justifica	 su	misión	 interpretativa,	 en	 relación	a	 las	demás	
fuentes	jurídicas.	Y	residualmente	podrán	ser	utilizados	como	
fuente autónoma, de directa aplicación, para resolver o regular 
concretas situaciones jurídicas, en defecto de ley o costumbre, 
asumiendo	así	 el	 carácter	de	 fuente	 supletoria	e	 integradora	
del ordenamiento jurídico.

21.	 Joanquí�n	Arce	y	Flórez	Valdés.	Los principios generales del derecho y su for-
mulación constitucional. p. 78-79, Madrid: Editorial Civitas, 1990.
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Na qualidade de fonte subsidiária do direito, os princípios ser-
viriam como elemento integrador, tendo em vista o preenchimento 
das	lacunas	do	sistema	jurídico,	na	hipótese	de	ausência	da	lei	aplicá-
vel à espécie típica. Esta concepção revela-se, porém, anacrônica. 
Isto porque, ao se constatar a normatividade dos princípios jurídi-
cos,	estes	perdem	o	caráter	supletivo,	passando	a	 impor	uma	apli-
cação obrigatória. Assim sendo, os princípios devem ser utilizados 
como	fonte	primária	e	imediata	de	direito,	podendo	ser	aplicados	a	
todos os casos concretos.

De outro lado, no desempenho de sua função fundamentadora, 
os	princípios	são	as	ideias	básicas	que	servem	de	embasamento	ao	
direito positivo, expressando os valores superiores que inspiram a 
criação	do	ordenamento	jurídico.	Configuram,	assim,	os	alicerces	ou	
as vigas mestras do sistema normativo.

Ademais, destaca-se, especialmente, a função hermenêutica 
dos princípios jurídicos. A ordem jurídica é sustentada numa base 
principiológica. Em decorrência deste marco fundante, os princípios 
orientam a interpretação e aplicação de todo o sistema normativo, 
inclusive, das regras jurídicas. Com efeito, é incorreta a interpreta-
ção da regra, quando dela derivar contradição, explícita ou velada, 
com os princípios. Quando a regra admitir logicamente mais de uma 
interpretação,	prevalece	a	que	melhor	se	afinar	com	os	princípios.	
Ademais, quando a regra tiver sido redigida de modo tal que resulte 
mais	 extensa	 ou	mais	 restrita	 que	 o	princípio,	 justifica-se	 a	 inter-
pretação extensiva ou restritiva, respectivamente, para calibrar o 
alcance da regra com o princípio.

No campo hermenêutico, serve também o princípio jurídico 
como limite de atuação do intérprete. Ao mesmo passo em que 
funciona como vetor de orientação interpretativa, o princípio tem 
como função limitar o subjetivismo do aplicador do direito. Sendo 
assim, os princípios estabelecem referências, dentro das quais o her-
meneuta	exercitará	seu	senso	do	razoável	e	sua	capacidade	de	fazer	
a justiça diante de um caso concreto.

Decerto, pode-se dizer que os princípios jurídicos funcionam 
como padrão de legitimidade de uma opção interpretativa. É que 
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os princípios despontam como imposições axiológicas capazes con-
ferir força de convencimento às decisões jurídicas. Quanto mais o 
operador	do	direito	procura	torná-los	eficazes,	no	deslinde	dos	con-
flitos	de	interesses,	mais	legítima	tenderá	a	ser	a	interpretação	e	a	
posterior	decisão.	Por	outro	lado,	carecerá	de	legitimidade	a	decisão	
que desrespeitar os princípios jurídicos, enquanto repositório de va-
lores socialmente aceitos.

No tocante à interpretação principiológica, diferentemente das 
regras	−	que	possuem	uma	estrutura	proposicional	 clássica	 (se	A,	
então B), os princípios jurídicos não contêm elementos de previsão 
que possam funcionar como premissa maior de um silogismo sub-
suntivo. Logo, a sua aplicação exige um esforço axiológico para que 
sejam	densificados	e	concretizados	pelos	operadores	do	direito.

Com	efeito,	densificar	um	princípio	jurídico	implica	em	preen-
cher e complementar o espaço normativo, especialmente carecido de 
concretização,	a	fim	de	tornar	possível	a	solução,	por	esse	preceito,	
dos	problemas	concretos.	A	densificação	de	um	princípio	é	uma	tare-
fa complexa, que se inicia com a leitura isolada da norma principioló-
gica,	passando	por	uma	análise	sistemática	da	ordem	jurídica,	para,	
a	partir	daí,	delimitar	o	seu	significado.

Por sua vez, concretizar o princípio jurídico é traduzi-lo em de-
cisão, passando de normas generalíssimas abstratas (dos textos nor-
mativos) a normas decisórias (contextos jurídicos-decisionais). As 
tarefas	de	concretização	e	de	densificação	de	normas	andam,	pois,	
umbilicalmente	ligadas:	densifica-se	um	espaço	normativo	a	fim	de	
tornar possível a concretização e consequente aplicação de um prin-
cípio a uma situação jurídica. 

Neste sentido, doutrina Grau22 que, enquanto as regras esta-
belecem o que é devido e o que não é devido em circunstâncias ne-
las próprias determinadas, os princípios estabelecem orientações 
gerais a serem seguidas em casos, não predeterminados no próprio 
princípio, que possam ocorrer. Por isso os princípios são dotados de 

22. Eros Roberto Grau, Ensaio e discurso sobre a interpretação / aplicação do di-
reito. p. 170, São Paulo: Malheiros, 2002.
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uma capacidade expansiva maior do que a das regras, mas, ao con-
trário	destas,	necessitam	de	uma	atividade	ulterior	de	concretização	
que	os	relacione	a	casos	específicos.

Em razão desta peculiar estrutura normativo-material, que os 
distingue	das	regras	jurídicas	−	cuja	aplicação	está	subordinada	à	ló-
gica	do	tudo	ou	nada	−	os	princípios	apresentam-se	como	mandados	
de otimização, que, não só facultam como até mesmo exigem uma 
aplicação diferenciada no caso concreto, para que se potencialize a 
finalidade	da	ordem	normativa	dentro	das	circunstâncias	possíveis.	

Sendo assim, na aplicação dos princípios, o intérprete do di-
reito não escolhe entre esta ou aquela norma principiológica, atri-
buindo, em verdade, mais peso a um do que a outro (dimensão de 
peso), em face dos caracteres do caso concreto. Exercita-se, assim, 
um	juízo	de	ponderação	que	não	desqualifica	ou	nega	a	validade	ao	
princípio circunstancialmente preterido, o qual, por isso mesmo, em 
outra	lide,	poderá	vir	a	merecer	a	preferência	do	jurista.

Dada a sua amplitude, os princípios jurídicos podem ser ainda 
subdivididos em princípios fundamentais, princípios gerais e prin-
cípios setoriais.

Os princípios serão considerados fundamentais quando con-
substanciam as estruturas mais relevantes da organização de um 
Estado e da Sociedade Civil, a exemplo do art. 4º da Constituição Fe-
deral de 1988, que elenca os princípios que regem as relações inter-
nacionais da República Federativa do Brasil, tais como: 

I –  independência nacional; 

II –  prevalência dos direitos humanos; 

III –  autodeterminação dos povos; 

IV –  não-intervenção; 

V –  igualdade entre os Estados; 

VI –  defesa da paz; 

VII	–		solução	pacífica	dos	conflitos;	

VIII – repúdio ao terrorismo e ao racismo; 
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IX –  cooperação entre os povos para o progresso da humanidade; 

X –  concessão de asilo político.

Os princípios serão gerais, por sua vez, quando encerrarem 
aquelas pautas axiológicas que embasam o exercício dos direitos hu-
manos fundamentais pelos cidadãos, a exemplo do art. 5º, caput, da 
Carta Magna de 1988, ao preceiituar que todos são iguais perante a 
lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasilei-
ros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 
à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade.

Por	 fim,	os	princípios	são	classificados	como	setoriais	quando	
estabelecem os vetores axiológicos e teleológicos que orientam a 
compreensão	e	aplicação	de	ramos	mais	específicos	ou	particulari-
zados do direito, a exemplo do art. 37, caput, da Lei Maior, que versa 
sobre os princípios norteadores do Direito Administrativo, ao enun-
ciar que a Administração pública direta e indireta de qualquer dos 
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
obedecerá	aos	princípios	de	legalidade,	impessoalidade,	moralidade,	
publicidade	e	eficiência.

3. EFICÁCIA DA LEI NO TEMPO. CONFLITO DE NORMAS 
JURÍDICAS NO TEMPO E NO DIREITO BRASILEIRO: 
DIREITO PENAL, DIREITO CIVIL, DIREITO  
CONSTITUCIONAL E DIREITO DO TRABALHO. 

3.1. Os atributos das normas jurídicas  
e a eficácia das leis no tempo

Um dos campos mais relevantes da Teoria Geral do Direito é o 
chamado “Direito Intertemporal”, que se apresenta como o campo 
do conhecimento jurídico que estuda o problema atinente à validade 
do	fenômeno	jurídico	e	seus	reflexos	na	eficácia	temporal	da	lei.

Inicialmente, para melhor tratamento do tema, convém exami-
nar e diferenciar os seguintes atributos das leis e das normas jurídi-
cas	em	geral:	a	validade;	a	vigência;	o	vigor;	a	legitimidade;	a	eficácia	
técnico-jurídica	(aplicabilidade)	e	a	eficácia	social	(efetividade).
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3.1.1. Validade
A validade normativa é verificada através da correspondên-

cia vertical de uma norma jurídica inferior com uma norma jurídica 
superior, seja porque o conteúdo é compatível (validade material), 
seja porque foi produzida por um órgão competente e dentro do 
procedimento previamente estabelecido pela normatividade jurídi-
ca superior (validade formal). Uma norma jurídica que representa 
o	 fundamento	de	validade	de	uma	outra	norma	 jurídica	é	 figurati-
vamente designada como norma superior, por confronto com uma 
norma que é, em relação a ela, a norma inferior.

Como assinala Machado Neto23, o Direito regula sua própria 
criação, ou melhor, a criação de novas normas jurídicas, porquanto, 
entre	a	norma	geral	e	a	conduta	individual,	há	de	mediar	uma	nor-
ma	individual	que	possibilitará	a	aplicação	da	norma	geral	ao	caso	
concreto.	O	sistema	jurídico	estabelecerá	o que deve ser posto (con-
teúdo)	na	norma	jurídica,	assim	como	prescreverá	quem deve criar 
(competência) e o como deve fazê-lo (procedimento).

Esta	ideia	de	que	o	fenômeno	jurídico	engendra	seu	próprio	sis-
tema	 normativo	 está	 referido	 tato	 no	 princípio	 estático-material,	
quanto no princípio dinâmico-processual, os quais integram o ar-
cabouço da Teoria Pura do Direito de Hans Kelsen, cuja instrumen-
talidade se revela essencial para a fundamentação lógica da ciência 
jurídica.

Descrevendo as relações de tais princípios com o conceito de 
validade	normativa,	pontifica	Hans	Kelsen24	que	o	princípio	estático-
-material e o princípio dinâmico-processual estão reunidos numa e 
na mesma norma quando a norma fundamental pressuposta se limi-
ta, segundo o princípio dinâmico, a conferir poder a uma autoridade 
legisladora e esta mesma autoridade ou uma outra por ela instituída 
não só estabelecem normas pelas quais delegam noutras autoridades 

23. A. L. Machado Neto, Compêndio de Introdução à Ciência do Direito. p. 335, São 
Paulo: Saraiva, 1988.

24. Hans Kelsen, Teoria Pura do Direito. Tradução João Baptista Machado. 7. ed. p. 
220, São Paulo: Martins Fontes, 2006.
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legisladoras, mas também normas pelas quais se prescreve uma de-
terminada conduta dos sujeitos subordinados às normas e das quais 
– como o particular do geral – podem ser deduzidas novas normas 
através de uma operação lógica.

Nesse sentido, a norma jurídica superior estabelece a ma-
téria da norma jurídica inferior (o que deve ser prescrito), assim 
como prevê o órgão habilitado para produzi-la (quem deve prescre-
ver) e o conjunto de ritos que devem ser seguido para a criação da 
normatividade jurídica inferior (como deve ser prescrito).

A	 título	 exemplificativo,	 pode-se	 dizer	 que	 não	 seria	 válida	
uma legislação produzida pela Assembléia Legislativa do Estado da 
Bahia que previsse a adoção da pena de morte no Brasil. Não have-
ria validade material, pois o conteúdo da norma jurídica inferior 
violaria o conteúdo da norma jurídica superior, visto que o art. 5º 
da Constituição Federal de 1988 veda a adoção da pena capital no 
sistema jurídico brasileiro, salvo em caso de guerra declarada. De 
outro lado, esse diploma legal careceria de validade formal, por-
quanto, no federalismo brasileiro, somente o Congresso Nacional, 
órgão legislativo da União, tem competência para legislar sobre Di-
reito Penal, por força do art. 22, I, da Constituição Federal de 1988, 
e não a Assembléia Legislativa do Estado da Bahia, órgão legislati-
vo de um Estado-membro.

3.1.2. Vigência
Entende-se por vigência o atributo normativo que expressa o 

tempo de validade da norma jurídica. 

Não é outro o entendimento de Tércio Sampaio Ferraz Jr (2007, 
p.	203),	para	quem	a	vigência	se	afigura	como	uma	qualidade	da	nor-
ma jurídica que diz respeito ao período que vai do momento em que 
ela entra em vigor, passando a ter força vinculante, até o momento 
em que é revogada ou se esgota o prazo prescrito pelo sistema jurí-
dico para a sua duração.

A	 vigência	 pode	 ser	 determinada	 ou	 indeterminada.	 Será	 de-
terminada quando o término da validade norma jurídica puder ser 
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conhecido	antecipadamente,	como	na	hipótese	das	 leis	orçamentá-
rias	anuais,	cuja	vigência	dura	01	(hum)	ano	de	exercício	fiscal,	bem	
como no tocante às medidas provisórias, regulada pelo art. 62 da 
Carta	Magna	de	1988,	cuja	atual	sistemática	contempla	um	prazo	de	
vigência de 60 (sesssenta) dias para sua conversão em lei, admitin-
do-se sua prorrogação uma única vez por igual período, totalizando, 
portanto, um período de 120 (cento e vinte) dias.

Será	a	vigência,	por	sua	vez,	indeterminada,	quando	não	se	pode	
precisar	o	término	da	validade	normativa,	permanecendo	válidas	as	
normas jurídicas até que sejam revogadas, total ou parcialmente, de 
forma	 tácita	ou	expressa,	 por	outras	normas	 jurídicas	de	 igual	 ou	
superior	hierarquia.	Nesse	sentido,	pode-se	afirmar	que	a	Consoli-
dação das Leis do Trabalho de 1943 apresenta vigência indetermina-
da, permanecendo ainda hoje vigentes muitos dos seus dispositivos 
normativos, visto que não previu, antecipadamente, a cessação do 
tempo de validade. 

Embora sejam noções correlatas, não se pode confundir o con-
ceito	de	vigência	com	a	definição	de	incidência.	

Entende-se por incidência o nexo entre publicação e início da 
vigência de uma norma jurídica. Pode-se falar tanto de normas jurí-
dicas de incidência imediata, cujo início da vigência coincide com a 
data de sua publicação, quanto de normas jurídicas de incidência me-
diata, cujo início da vigência ocorre após a data de publicação, pre-
vendo-se um lapso temporal de vacância normativa, que é conhecido 
pela ciência jurídica, como vacatio legis.

Para que serve o prazo de vacatio legis? 

Justifica-se	esse	 lapso	 temporal	de	vacatio legis por um impe-
rativo sociológico: a internalização pela sociedade das novas regras 
da convivência humana. Desse modo, o órgão que produz a norma 
jurídica confere à comunidade jurídica um período para que ocor-
ra a efetiva assimilação dos novos preceitos normativos, mormente 
quando se trata de alteração normativa substancial dos padrões de 
comportamento em sociedade.

É o que sucedeu com o atual Código Civil brasileiro, que foi pu-
blicado em 2002 e iniciou sua vigência em 2003. No art. 2.044, o 
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legislador	civil	estabeleceu	que	a	referida	codificação	 iniciaria	sua	
vigência 1 (um) ano após a sua publicação, prevendo-se, portanto, 
um prazo de vacatio legis de	01	(hum)	ano,	a	fim	de	que	a	socieda-
de pudesse incorporar em seu cotidianos as novas normas jurídicas 
concernentes a institutos fundamentais da coexistência humana, 
tais como a personalidade, a capacidade, a empresa, o contrato, a 
propriedade,	o	matrimônio	e	a	sucessão	hereditária.

Em matéria de vacatio legis no Direito nacional, merecem ainda 
destaque dois importantes diplomas legislativos que disciplinam o 
tema.

Em primeiro lugar, deve ser invocada a Lei de Introdução ao 
Código Civil Brasileiro (Decreto-lei 4.657/42), que serve ainda hoje 
como	uma	verdadeira	“	Leis	das	Leis”	(Lex legum), visto que estabe-
lece critérios gerais para a produção, interpretação e aplicação das 
normas legislativas no Brasil.

Com efeito, preceitua no art. 1º, caput,	§	1º	que,	salvo	disposição	
contrária,	a	lei	começa	a	vigorar	em	todo	o	país	quarenta	e	cinco	dias	
depois	de	oficialmente	publicada.	Nos	Estados,	estrangeiros,	a	obri-
gatoriedade da lei brasileira, quando admitida, se inicia três meses 
depois	de	oficialmente	publicada.	

Isso	significa	que,	havendo	silêncio	do	 legislador	sobre	a	 fixa-
ção do prazo de vacância normativa, deve-se considerar o período 
de quarenta e cinco dias no território brasileiro e o lapso temporal 
de	três	meses	depois	de	oficialmente	publicada	para	iniciar	a	sua	vi-
gência no exterior.

Em segundo lugar, cumpre mencionar a Lei complementar n. 
95/1998, que dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a 
consolidação	das	leis,	conforme	determina	o	parágrafo	único	do	ar-
tigo 59 da Constituição Federal de 1988, e estabelece normas para a 
consolidação dos atos normativos que menciona.

Em seu art. 8º, estabelece a Lei complementar n. 95/1998 que a 
vigência	de	qualquer	lei	brasileira	será	indicada	de	forma	expressa	e	
de	modo	a	contemplar	prazo	razoável	para	que	dela	se	tenha	amplo	
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conhecimento,	reservada	a	cláusula	“entra	em	vigor	na	data	de	sua	
publicação” para as leis de pequena repercussão.

Sendo assim, com o advento da Lei complementar n. 95/1998, o 
legislador	pátrio	sinaliza	sua	atual	preferência	em	favor	de	uma	de-
terminação explícita do marco de início de vigência e, pois, do even-
tual período de vacatio legis, tornando meramente residual a regra 
do art. 1º, caput,	§	1º,	da	Lei	de	Introdução	ao	Código	Civil	Brasileiro	
(Decreto-lei 4.657/42), a ser usada somente se não houver menção 
expressa pela nova legislação. Ademais, inova o legislador brasileiro 
ao	prever	a	necessidade	de	fixação	de	um	prazo	razoável	de	vacatio 
legis, para que a comunidade jurídica possa adaptar-se adequada-
mente a uma mudança legislativa de grande amplitude social.

Por derradeiro, saliente-se ainda que o estabelecimento do 
prazo de vacatio legis	 deflui	 da	própria	presunção	 segundo	a	qual	
nenhum sujeito do direito pode eximir-se de cumprir a lei e o orde-
namento jurídico, alegando o desconhecimento dos preceitos nor-
mativos,	postulado	dogmático	que	é	acatado	e	plenamente	difundido	
no plano da ciência jurídica. Tanto é assim que, no âmbito do Direito 
brasileiro, o art. 3º da Lei de Introdução ao Código Civil prescreve 
que ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece.

3.1.3. Vigor
Vigor é o atributo das normas jurídicas que diz respeito a sua 

força vinculante, traduzindo, portanto, a impossibilidade dos sujei-
tos de direito subtraírem-se ao império dos seus efeitos jurídicos. 

Com	efeito,	quando	um	diploma	normativo	está	em	vigor,	a	co-
munidade não pode afastar-se da imperatividade da norma jurídica, 
que, ao regular as situações ocorridas durante a sua vigência, atribui 
um plexo bilateral de direitos e deveres jurídicos correlatos. 

Sendo	assim,	 vigência	 e	 vigor	não	 são	 verdadeiros	 sinônimos,	
embora haja ainda grande confusão terminológica na legislação, 
doutrina e jurisprudência. Uma norma jurídica pode estar vigente 
e em vigor, mas pode continuar ostentando vigor mesmo depois do 
término de sua vigência. 
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Nesse último caso, é o que sucede, por exemplo, com a hipótese 
normativa da ultratividade da legislação penal excepcional ou tem-
porária,	prevista	no	art.	3º	do	Código	Penal	brasileiro	de	1940,	ao	
preceituar	que	a	lei	excepcional	ou	temporária,	embora	decorrido	o	
período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determi-
naram, aplica-se ao fato praticado durante sua vigência. 

3.1.4. Legitimidade
A legitimidade é o atributo normativo que designa a corre-

lação da norma jurídica com o valor socialmente aceito de justiça. A 
norma jurídica é considerada legítima, quando a maioria da socie-
dade a considera justa, em dadas circunstâncias histórico-culturais.

O problema legitimidade diz respeito à correspondência entre 
a	norma	e	os	valores	supremos	ou	finais	que	inspiram	determinado	
ordenamento jurídico. Estudar o problema da justiça de uma norma 
jurídica requer o exame da sua aptidão para realizar as estimativas 
axiológicas de uma sociedade, fazendo convergir o mundo ideal (pla-
no do dever ser) e o mundo real (plano do ser).

Para Norberto Bobbio25, o problema se uma norma é justa ou 
não é um aspecto do contraste entre mundo ideal e o mundo real, 
entre o que deve ser e o que é: norma justa é aquela que deve ser; 
norma injusta é aquela que não deveria ser. Pensar sobre o problema 
da justiça ou não de uma norma equivale a pensar sobre o problema 
da correspondência entre o que é real e o que é ideal.

Desde	a	antiguidade	clássica	até	as	discussões	travadas	no	mun-
do contemporâneo, direito e justiça são termos que costumam estar 
profundamente associados. Isto porque, dentre os diversos anseios 
fundamentais do ser humano, destaca-se a busca incessante pelo jus-
to, seja na orientação das condutas individuais, seja na organização 
coletiva da vida em sociedade. 

Como assinala Eduardo Bittar26, a ideia de justiça, independente-
mente da tomada de posição, costuma remeter a uma complexidade 

25. Norberto Bobbio, Teoria da Norma Jurídica. P. 46, Bauru: EDIPRO, 2003.

26. Eduardo Bittar, Curso de filosofia do direito. p. 429, São Paulo: Atlas, 2001. 
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de	expectativas	que	tornam	difícil	sua	conceituação.	Conhecendo	a	
pluralidade de perspectivas em que se desdobra a ideia de justiça, 
podem-se constatar, no curso da história do pensamento ocidental, 
inúmeras concepções sobre o justo e o injusto, que emergem do in-
terminável	debate	travado	em	torno	do	tema.

O	 surgimento	da	problemática	do	 justo,	 como	objeto	de	espe-
culação, foi o resultado de uma multimilenar evolução histórica. A 
partir do instante em que o ser humano buscou situar-se perante a 
divindade	de	modo	autônomo,	o	supremo	poder	dos	deuses	passou	
a ser questionado. Antes desse momento de auto-consciência espiri-
tual, o justo permanecia enclausurada no âmbito divino, apresentan-
do-se como algo de objetivo, independente da subjetividade humana. 
Doravante, a história da justiça passou a desenvolver-se através de 
uma	dialética	permanente	entre	o	que	há	de	subjetivo	ou	objetivo	na	
experiência social. 

Seguindo o magistério imorredouro de Orlando Gomes27, a ideia 
de justiça não pode ser imobilizada nos quadros rígidos de um con-
ceito	 inflexível.	 As	 oscilações	 que	 tem	 sofrido,	 na	 linha	 do	 tempo,	
indicam que ela se plasma em moldes forjados pelo ambiente histó-
rico, político e social. O justo, não raro, se transforma em injusto, e 
vice-versa. A evolução jurídico-social dos povos conhece inúmeras 
mudanças desta natureza. 

Sendo assim, a justiça nunca se põe como um problema isolado, 
válido	em	si	e	por	si,	porque	sempre	se	acha	em	essencial	correlação	
com	outros	da	mais	diversa	natureza,	desde	os	filosóficos	aos	reli-
giosos, dos sociais aos políticos, dos morais aos jurídicos, conforme o 
demonstra sua vivência ao longo da história, estando sempre inseri-
da em distintos conjuntos de interesses e de ideias.

Por sua vez, o debate sobre a legitimidade do ordenamento 
jurídico remete à necessidade de fundamentar o Direito em padrões 
valorativos ou estimativas sociais, perquirindo a possibilidades de 
materialização	da	justiça.	O	direito	justo	é,	portanto,	o	sinônimo	de	

27. Orlando Gomes, A crise do direito. p. 41, São Paulo: Max Limonad, 1955.
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direito legítimo, porque capaz de espelhar, em certo ambiente histó-
rico-cultural, os valores tendentes à concretização do valor do justo 
numa dada comunidade humana. 

Seguindo a lição de Miguel Reale28, pode-se dizer que o Direito, 
enquanto experiência ética de harmonização dos comportamentos 
humanos, é concebido como uma atualização crescente de Justiça, 
através da realização dos valores que, no plano histórico-cultural, 
possibilitem	a	afirmação	de	cada	ser	humano	segundo	as	virtudes	
socialmente aceitas. Todo Direito deve ser, portanto, uma tentativa 
de Direito Justo, o que evidencia a dimensão do calor e o sentido hu-
manístico da vida jurídica. 

O problema da justiça é o problema da correspondência ou 
não	da	norma	jurídica	aos	valores	últimos	ou	finais	que	inspiram	um	
dado ordenamento jurídico. Examinar se uma norma jurídica é justa 
ou	injusta	equivale	à	verificação	do	contraste	entre	o	mundo	ideal	e	
o mundo real, na dimensão axiológica do direito. 

Como bem leciona Tércio Sampaio29, a indissociabilidade entre 
direito	e	 justiça	 se	afigura	 tão	evidente	que	nenhum	homem	pode	
sobreviver numa situação em que a justiça, enquanto sentido uni-
ficador	de	seu	universo	moral,	restar	destruída,	pois	a	carência	de	
sentido	do	justo	torna	a	vida	insuportável.	

No plano existencial, deve-se reconhecer que a justiça confere 
ao	direito	um	significado	que	 lhe	 confere	 a	própria	 razão	de	 exis-
tir,	visto	que	se	afirma,	correntemente,	que	o	direito	deve	ser	justo	
ou,	caso	contrário,	não	teria	sentido	a	obrigação	de	respeitar	os	seus	
preceitos ou comandos normativos.

Tratando da justiça como valor jurídico, assevera João Maurício 
Adeodato30 que o direito positivo realiza a justiça na medida em que 
corresponde à intuição dos valores levada a efeito pela comunidade 

28. Miguel Reale, Lições preliminares de direito. p. 700, São Paulo: Saraiva, 1996. 

29. Tércio Sampaio Ferraz Junior, Introdução ao estudo do direito: técnica, decisão e 
dominação. p. 351, São Paulo: Atlas, 1994.

30.	 João	Maurí�cio	Adeodato,	Filosofia do direito:	uma	crí�tica	à	verdade	na	ética	e	na	
ciência. p. 158, São Paulo: Saraiva, 2005.
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como um todo, processando-se tal correspondência por intermédio 
da institucionalização de bens jurídicos, isto é, de situações (hi-
póteses) e de alternativas de comportamento consideradas justas  
(prestações). 

Nesse	 compasso,	 não	 basta	 somente	 ao	 jurista	 verificar	 se	 a	
norma jurídica apresenta validade, por ter sido produzida de acor-
do com a normatividade jurídica superior, conforme os parâmetros 
imputativos de validade material e de validade formal que regulam a 
sua criação, ao estabelecer o que deve ser prescrito (conteúdo) quem 
deve prescrever (competência) e como deve ser prescrito (procedi-
mento) o comando normativo. 

Ao tratar da aceitabilidade de uma norma jurídica, Aulis Aar-
nio31 critica a exclusividade da concepção de validez formal, susten-
tando que diferentes tipos de critérios axiológicos desempenham 
um	papel	importante	e	decisivo	na	dogmática	jurídica	e	na	jurispru-
dência, pelo que, comumente, deixar de ser cumprida a norma jurí-
dica	que,	embora	 formalmente	válida,	não	responda	ao	sistema	de	
valores geralmente aceito. 

Neste sentido, além do exame técnico da validez formal da nor-
matividade	 jurídica,	 é	 indispensável	 que	 o	 jurista	 vislumbre	 a	 di-
mensão	 axiológica	 do	 direito,	 de	modo	 a	 constatar	 se	 o	 fenômeno	
jurídico se revela justo, por apresentar algum grau de legitimidade.

Ao	longo	da	evolução	do	pensamento	jurisfilosófico,	o	proble-
ma da legitimidade de um direito justo e as variações sobre a jus-
tiça foram vislumbrados, basicamente, de duas formas. A primeira, 
como a busca de uma estrutura universal e racional que legitima o 
direito e o reconhece como ilegítimo. A segunda, como a constatação 
de que a consideração de um direito legítimo repousa num sentimen-
to subjetivo, irracional e, portanto, incognoscível. 

A primeira vertente, entendida como a busca de uma estrutura 
universal e racional para o direito justo, encontra a sua expressão 

31. Aulis Aarnio, Lo racional como razonable:	un	tratado	sobre	la	justificación	jurí�-
dica. p. 83, Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1991.
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mais	emblemática	no	 jusnaturalismo,	ao	oferecer	o	direito	natural	
como	a	fórmula	perene	e	imutável	de	justiça,	subordinando	a	valida-
de à legitimidade da ordem jurídica.

A segunda corrente, que faz residir a procura por um direito 
justo	num	sentimento	subjetivo	e	arbitrário,	costuma	ser	o	caminho	
percorrido pelas variadas manifestações de positivismo jurídico, ao 
rejeitar o debate racional sobre a justiça, subordinando o problema 
da legitimidade à validade normativa.

Com o ressurgimento das teorizações sobre a justiça, na segun-
da	metade	do	século	XX,	a	Filosofia	do	Direito,	através	da	consolida-
ção de um paradigma pós-positivista, passou a formular novas pro-
postas	de	compreensão	do	significado	de	um	direito	justo,	buscando	
compatibilizar as exigências de validade e legitimidade da ordem 
jurídica, mediante o delineamento de variadas alternativas teóricas, 
conforme	será	visto	doravante.

Como exemplo ilustrativo de tudo quanto foi exposto, pode-se 
dizer	que	a	legislação	tributária	que	regula	a	instituição	e	cobrança	
do imposto de renda não é considerada legítima para a maioria da 
sociedade	brasileira,	por	não	realizar	o	valor	da	justiça	fiscal,	one-
rando excessivamente os contribuintes, mormente aqueles que inte-
gram o estrato da chamada classe média.

3.1.5.	 Eficácia	
A eficácia normativa é aquele atributo normativo que de-

signa a possibilidade concreta de produção dos efeitos jurídicos. O 
problema	da	eficácia	de uma norma é o problema de ser ou não se-
guida	pelas	pessoas	a	quem	é	dirigida	(os	chamados	destinatários	da	
norma jurídica) e, no caso de violação, ser imposta através de meios 
coercitivos pela autoridade que a evocou.

Segundo Tércio Sampaio Ferraz Jr32,	a	eficácia	figura	como	um	
atributo normativo que se relaciona com a produção concreta de 

32. Tércio Sampaio Ferraz Junior, Introdução ao estudo do direito: técnica, decisão e 
dominação. p. 203, São Paulo: Atlas, 2007.
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efeitos, seja porque estão presentes as condições técnico-normativas 
exigíveis para sua aplicação, seja porque estão presentes as condi-
ções	fáticas	necessárias	para	sua	observância,	espontânea	ou	impos-
ta, ou para a satisfação dos objetivos almejados.

Sendo	assim,	a	eficácia	de	uma	norma	jurídica	pode	ser	vislum-
brada	em	duas	acepções:	a	eficácia	técnico-jurídica	(aplicabilidade)	e	
a	eficácia	social	(efetividade).

De	um	lado,	a	eficácia	técnico-jurídica,	também	conhecida	como	
aplicabilidade,	verifica-se	 toda	vez	que	uma	norma	 jurídica	dispõe	
das	condições	normativas	necessárias	para	a	produção	dos	seus	efei-
tos	no	universo	jurídico,	não	dependendo	sua	eficácia	da	elaboração	
de uma posterior norma jurídica. 

No tocante à eficácia técnico-jurídica ou aplicabilidade, 
podem ser elencadas as seguintes tipologias normativas: normas 
jurídicas de aplicabilidade absoluta; normas jurídicas de aplicabi-
lidade plena; normas jurídicas de aplicabilidade contida; normas 
jurídicas de aplicabilidade limitada; normas jurídicas de aplicabi-
lidade exaurida.

As normas jurídicas de aplicabilidade absoluta produzem os 
mais amplos efeitos jurídicos desde o momento de sua criação, não 
necessitando	sua	eficácia	da	posterior	produção	de	outros	diplomas	
normativos, bem como impedindo a elaboração tanto de reformas 
constitucionais quanto de legislação infraconstitucional que lhes se-
jam	contrárias	 (intangibilidade	absoluta	e	 força	paralisante	 total).	
No ordenamento jurídico brasileiro, correspondem às normas cons-
titucionais que tratam dos limites materiais ao poder de reforma 
constitucional	 (cláusulas	 pétreas),	 que	 se	 encontram	 previstas	 no	
art.	60,	§	4º,	da	Constituição	Federal	de	1988:	

I –  a forma federativa de Estado; 

II –  o voto direto, secreto, universal e periódico; 

III –  a separação dos Poderes; 

IV –  os direitos e garantias individuais. 
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Sendo assim, apresenta aplicabilidade absoluta, por exemplo, a 
norma que se depreende do art. 2º da referida Carta Magna, que ver-
sa sobre a separação dos Poderes, ao estabelecer que são Poderes da 
União,	independentes	e	harmônicos	entre	si,	o	Legislativo,	o	Execu-
tivo	e	o	Judiciário.

As normas jurídicas de aplicabilidade plena projetam tam-
bém, desde o momento de sua criação, amplos efeitos no universo ju-
rídico,	não	necessitando	sua	eficácia	da	ulterior	produção	de	outros	
diplomas normativos, paralisando ainda a elaboração de normas le-
gislativas	contrárias,	embora	sejam	suscetíveis	de	modificação	atra-
vés de reforma constitucional. Exemplo ilustrativo é a norma cons-
titucional	que	se	deduz	do	art.	242,	§	2º,	da	Carta	Magna	de	1988,	
ao preceituar que o Colégio Pedro II, localizado na cidade do Rio de 
Janeiro,	será	mantido	na	órbita	federal.

As normas jurídicas de aplicabilidade contida produzem, no 
primeiro momento de sua vigência, amplos efeitos jurídicos, preven-
do, todavia, a posterior produção de outro diploma normativo, que 
restringirá	o	sentido	e	o	alcance	da	normatividade	jurídica	originá-
ria.	No	Direito	pátrio,	pode-se	exemplificar	essa	tipologia	normativa	
com a norma constitucional do art. 5º, XII, que prescreve ser invio-
lável	 o	 sigilo	da	 correspondência	 e	das	 comunicações	 telegráficas,	
de	dados	e	das	comunicações	telefônicas,	salvo,	no	último	caso,	por	
ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para 
fins	 de	 investigação	 criminal	 ou	 instrução	 processual	 penal.	 Com	
efeito,	a	 inviolabilidade	do	sigilo	das	comunicações	telefônicas,	ou-
trora absoluta, tornou-se relativa, com o advento da lei n. 9.296/96, 
que	disciplina	a	hipótese	de	interceptação	de	comunicações	telefôni-
cas no Brasil.

As normas jurídicas de aplicabilidade limitada são aquelas 
normas jurídicas que não produzem amplos efeitos jurídicos desde o 
momento	de	sua	criação,	apresentando,	portanto,	uma	eficácia	míni-
ma, por necessitar da ulterior produção de outras normas jurídicas. 
Na	ordem	jurídica	brasileira,	pode	ser	classificado	como	norma	jurí-
dica de aplicabilidade limitada, porque carecedor de legislação poste-
rior,	o	comando	normativo	que	deflui	do	art.	7º,	XXVII,	da	Constituição	
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Federal de 1988, ao estabelecer que são direitos dos trabalhadores ur-
banos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição 
social, a proteção em face da automação, na forma da lei.

As normas jurídicas de aplicabilidade exaurida são aquelas 
normas	 jurídicas	que	 já	esgotaram	a	produção	dos	seus	efeitos	 ju-
rídicos, seja pelo decurso do prazo de vigência, seja pela realização 
de circunstância prevista na hipótese normativa. No sistema jurídi-
co	pátrio,	 exemplo	 ilustrativo	pode	 ser	observado	na	norma	cons-
titucional que se deduz do art. 3º da Carta Magna de 1988, Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), ao preceituar que 
a	 revisão	 constitucional	 será	 realizada	 após	 cinco	 anos,	 contados	
da promulgação da Constituição, pelo voto da maioria absoluta dos 
membros do Congresso Nacional, em sessão unicameral.

Noutro passo, a eficácia social, também denominada de efeti-
vidade, é aquele atributo normativo que assinala a correspondência 
da norma jurídica com a realidade circundante, designando a com-
patibilidade dos modelos normativos com os fatos sociais. Quando a 
norma jurídica se apresenta efetiva, os dispositivos normativos são 
assimilados e cumpridos concretamente pelos sujeitos de direito. 

Por exemplo, valendo-nos de uma argumentação a contrario 
sensu,	 pode-se	 afirmar	 que	 a	 Lei das Contravenções Penais (DL-
003.688-1941)	carece	de	efetividade,	porquanto,	no	art.	58,	tipifica	
o jogo do bicho como contravenção penal. Não obstante a existência 
de proibição legal expressa, o jogo do bicho, é explorado e praticado li-
vremente	por	parcelas	significativas	da	sociedade	brasileira,	sem	que	
os	contraventores	venham	a	sofrer,	no	plano	fático,	quaisquer	sanções	
pelas	autoridades	constituídas.	Neste	caso,	a	eficácia	social	ou	efetivi-
dade do diploma legislativo resta seriamente comprometida.

3.2. A eficácia das leis no tempo – revogação,  
caducidade, desuso e repristinação
No	que	 se	 refere	 à	 eficácia	das	 leis	 e	das	normas	 jurídicas	no	

tempo,	devem	ser	ainda	examinados	os	fenômenos	normativos	da	re-
vogação, da caducidade, do desuso e da repristinação. 
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3.2.1. Revogação
A revogação consiste na cessação da validade temporal da-

quelas normas jurídicas que apresentam vigência indeterminada. 
Para que haja a revogação de uma norma jurídica por outra norma 
jurídica,	 é	necessário	que	o	novo	diploma	normativo,	de	 igual	ou	
superior hierarquia, regule diversamente as situações sociais que 
eram disciplinadas pelo diploma normativo anterior.

A revogação pode ser classificada em diversas tipologias. 

Quanto ao modo de realização, a revogação pode ser expres-
sa,	quando	o	novo	diploma	normativo	modifica	textualmente	o	di-
ploma	 normativo	 antecedente,	 ou	 tácita,	 quando	 o	 novo	 diploma	
normativo não altera explicitamente o diploma normativo prévio, 
utilizando-se	não	raro	da	fórmula	genérica	“revogam-se	as	dispo-
sições	em	contrário”.	Trata-se,	pois,	de	uma	contradição	implícita	
que	deverá	ser	constatada	pelos	intérpretes	e	aplicadores	da	nor-
ma jurídica através dos recursos da Hermenêutica Jurídica.

Quanto à extensão,	 a	 revogação	 pode	 ser	 qualificada	 como	
total	 (ab-rogação),	 quando	 o	 novo	 diploma	 normativo	 modifica	
globalmente o diploma normativo antecedente, ou parcial (derro-
gação), quando o novo diploma normativo altera apenas alguns dis-
positivos do diploma normativo anterior.

Exemplos ilustrativos das tipologias mencionadas podem ser 
fornecidos a partir da leitura da Lei 10.46/2002, o atual Código Ci-
vil brasileiro, que estabeleceu, no art. 2.045, que estariam revoga-
das a Lei no 3.071/1916 – Código Civil e a Parte Primeira do Código 
Comercial, Lei no 556/1850. Pode-se depreender, portanto, que a Lei 
10.46/2002 operou uma revogação expressa e total da Lei no 3.071, 
de 1º de janeiro de 1916 – Código Civil, bem como promoveu a re-
vogação expressa e parcial da Lei no 556/1850, visto que conferiu 
novo tratamento normativo às sociedades comerciais. 

Saliente-se	ainda	que,	no	sistema	 jurídico	pátrio,	a	Lei	de	 In-
trodução ao Código Civil Brasileiro (Decreto-lei 4.657/42 e a ulte-
rior Lei complementar n. 95/1998 trazem importantes dispositivos 
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sobre a revogação como modalidade de cessação da vigência das 
normas jurídicas. 

Com efeito, a Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro (Decre-
to-lei 4.657/42), prescreve no caput do art. 2º que, não se destinando 
à	vigência	 temporária,	a	 lei	 terá	vigor	até	que	outra	a	modifique	ou	
revogue.	 O	 parágrafo	 primeiro	 do	 art.	 2º	 desse	 diploma	 legislativo	
disciplinam ainda as modalidades de revogação, ao estabelecer que a 
lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare (revo-
gação	expressa),	quando	seja	com	ela	incompatível	(revogação	tácita)	
ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior 
(revogação	total	ou	parcial).	O	parágrafo	segundo	do	art.	2º	da	Lei	de	
Introdução ao Código Civil Brasileiro (Decreto-lei 4.657/42) prescreve 
também que a lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais 
a	par	das	já	existentes,	não	revoga	nem	modifica	a	lei	anterior,	dian-
te da inexistência, nesse caso, de uma incompatibilidade normativa.

Por sua vez, a Lei complementar n. 95/1998 estabelece nítida pre-
ferência pela revogação expressa, em detrimento da modalidade de re-
vogação	tácita.	No	art.	8º	o	legislador	reza	que	a	vigência	da	lei	será	in-
dicada	de	forma	expressa	e	de	modo	a	contemplar	prazo	razoável	para	
que	dela	se	tenha	amplo	conhecimento,	reservada	a	cláusula	“entra	em	
vigor na data de sua publicação” para as leis de pequena repercussão. 
No	art.	 9º,	 preceitua	que	a	mencionada	 cláusula	de	 revogação	deve-
rá	enumerar,	expressamente,	as	leis	ou	disposições	legais	revogadas.	

3.2.2. Caducidade
Entende-se por caducidade a cessação da validade temporal 

daquelas normas jurídicas que apresentam vigência determinada. 
Sendo assim, a perda da vigência decorre automaticamente do tér-
mino do tempo de validade de uma norma jurídica, sem que se possa 
falar	da	ocorrência	do	fenômeno	da	revogação.

A	 título	 ilustrativo,	 pode-se	 exemplificar	 a	 hipótese	 de	 cadu-
cidade caso uma medida provisória não fosse convertida em lei no 
prazo	de	60	(sessenta)	dias,	prorrogável	por	mais	de	60	(sessenta)	
dias, nos moldes preconizados pelo art. 62 da Carta Magna de 1988.
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3.2.3. Desuso
Enquanto as duas primeiras hipóteses mencionadas de cessação 

da vigência amplamente aceitas pela doutrina e pela jurisprudência, 
o	exame	do	desuso	já	oportuniza	maiores	controvérsias,	variando	as	
respostas oferecidas em conformidade com o modelo teórico adota-
do pelo jurista.

O desuso consiste na perda da validade temporal da norma 
jurídica	por	conta	dos	 influxos	de	um	costume	negativo	que,	gra-
dativamente, compromete a efetividade do diploma normativo, 
deixando ele de ser observado e cumprido concretamente pelos 
agentes sociais.

O tema se torna bastante controvertido quando se coloca o pro-
blema da revogação de uma lei pelo desuso gerado pelo costume 
negativo nos sistemas jurídicos de civil law, inspirados pela matriz 
romano-germânica, cuja principal fonte jurídica é o direito escrito e 
corporificado	na	lei.

Duas	posições	básicas	podem	ser	assumidas	no	campo	das	esco-
las de pensamento jurídico: uma positivista ou uma realista.

Sob o ângulo positivista, vislumbra-se o sistema jurídico como 
um complexo essencialmente de normas, não sendo possível conce-
ber a revogação de uma norma legislativa por conta dos fatos sociais. 
Nessa perspectiva, veda-se a aceitação do desuso, pois isso implica-
ria subordinar a validade de um diploma legislativo ao atributo da 
sua efetividade, isto é, o mundo do dever ser (ideal) difere do mundo 
do	ser	(real),	sob	pena	de	projetar-se	uma	atmosfera	de	inaceitável	
segurança jurídica. 

Sob o ângulo realista, defendido por correntes historicistas e 
sociologistas, concebe-se o sistema jurídico não como um sistema 
puro de normas, mas, ao revés, como o resultado vivo e concreto 
dos fatos sociais. Nessa perspectiva, aceita-se plenamente a hipó-
tese do desuso, decorrendo a validade legal do atributo da efetivi-
dade, ou seja, o mundo do dever ser (ideal) deve espelhar o mundo 
do ser (real), sob pena da legislação divorciar-se por completo da 
realidade social.
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A posição majoritária na comunidade jurídica brasileira 
ainda é francamente positivista, sustentando a impossibilidade do 
desuso, por força de interpretação literal da Lei de Introdução ao Có-
digo Civil Brasileiro (Decreto-lei 4.657/42) e da Lei complementar n. 
95/1998 que nada dispõem sobre a cessação da vigência de uma lei 
pela	influência	de	um	costume	negativo.

Salvo melhor juízo, entendo, contudo, que, embora o Direito seja 
uma experiência essencialmente normativa, não se admite o seu 
afastamento completo da realidade, exigindo-se o mínimo de efetivi-
dade para que se possa reconhecer a vigência ou validade temporal 
de um diploma legislativo. Nesse diapasão, o desuso ocorreria toda 
vez que os esclerosamento ou anacronismo da legislação fosse bas-
tante	 evidente	 no	 plano	 social,	 em	 flagrante	 descompasso	 com	os	
costumes dos sujeitos de direito. 

Exemplo talvez seja cessação, por desuso, da antiga norma do 
art. 240 do Código Penal brasileiro, mesmo antes da revogação ex-
pressa pela Lei n. 11.106/2005, ante a progressiva liberalização dos 
costumes familiares e dos padrões de moralidade sexual na socieda-
de brasileira.

3.2.4. Repristinação
A repristinação consiste ele na restauração da vigência e dos 

efeitos jurídicos de uma norma jurídica que fora revogada, em face 
da posterior revogação da norma revogadora do diploma normativo 
originário.

Pela	sua	singularidade,	a	repristinação	se	afigura	como	um	fe-
nômeno normativo pouco comum dentro do Direito Intertem-
poral, sendo raramente utilizado nos sistemas jurídicos atuais, seja 
porque gera insegurança por permitir a vigência concomitante de 
diplomas legislativos de mesma índole, seja porque se revela contra-
producente, quando um determinado conjunto de situações sociais 
pode	ser	regulado,	de	modo	mais	adequado	e	eficaz,	por	uma	legisla-
ção mais recente. 

No Direito brasileiro, em se tratando de revogação de leis, so-
mente se admite a modalidade de repristinação expressa, vedando-se, 
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portanto,	a	ocorrência	de	repristinação	tácita,	ao	contrário	do	que	su-
cede	com	o	fenômeno	da	revogação,	que	admite	a	forma	não-expressa	
ou implícita de cessação da vigência de um diploma legislativo. Nesse 
compasso,	preceitua	o	art.	2º,	§	3º,	da	Lei	de	Introdução	ao	Código	Civil	
(Decreto-lei	4.657/42)	que,	salvo	disposição	em	contrário,	a	lei	revoga-
da não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência.

Não se pode confundir, todavia, a repristinação das leis com 
o efeito repristinatório automático que decorre da decisão prola-
tada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentra-
do-principal de constitucionalidade. Com efeito, uma vez declarada a 
inconstitucionalidade formal ou material de lei ou ato normativo em 
face	da	Constituição,	a	decisão	do	Pretório	Excelso	produzirá	efeitos	
contra todos (erga omnes), vinculante e retroativo (ex tunc), ressal-
vada a possibilidade de modulação dos efeitos temporais. 

Logo,	 a	 decisão	 tomada	 no	 âmbito	 da	 fiscalização	 abstrata	 de	
constitucionalidade	retroagirá	para	reconhecer	a	nulidade	da	lei	ou	ato	
normativo,	que	será	considerada	um	diploma	normativo	desprovido	de	
validade e, pois, não-pertencente ao sistema jurídico. Nessa hipótese, a 
lei ou ato normativo, eventualmente revogado pelo diploma normativo 
inconstitucional,	restaurará	a	sua	vigência	e	eficácia	jurídica.

3.3. Conflito de normas jurídicas no tempo:  
o problema da retroatividade
No	Estado	Democrático	de	Direito,	 as	 leis e atos normativos 

são, na maioria das vezes, caracterizados pela irretroatividade dos 
seus efeitos jurídicos, não se aplicando, a priori, aos comportamentos 
sociais ocorridos em momento anterior a sua vigência. 

A irretroatividade das leis e atos normativos resulta de dois 
importantes princípios do Direito intertemporal, gestados desde a 
época da civilização romana e consolidados com o advento das re-
voluções liberais-burguesas da modernidade, a saber: princípio do 
respeito	 à	 segurança	 jurídica,	 com	 a	 preservação	 das	 situações	 já	
consolidadas sob a vigência da normatividade jurídica anterior, e o 
princípio de que o tempo rege o ato (tempus regit actum).
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No sistema jurídico brasileiro, desponta a irretroatividade 
como a regra geral em matéria de Direito intertemporal. Tal enten-
dimento	deflui	 tanto	do	art.	5º,	XXXVI,	da	Constituição	Federal	de	
1988	–	ao	estabelecer	que	a	lei	não	prejudicará	o	direito	adquirido,	
o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, quanto do art. 6º da Lei de 
Introdução ao Código Civil (Decreto-lei 4.657/42), ao preceituar que 
a	lei	em	vigor	terá	efeito	imediato	e	geral,	respeitados	o	ato	jurídico	
perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada.

Considera-se direito adquirido aquele direito que o seu titular, 
ou alguém por ele, possa exercer, como aqueles cujo começo do exer-
cício	tenha	termo	pré-fixo,	ou	condição	pré-estabelecida	inalterável,	
a arbítrio de outrem. O direito adquirido é, portanto, um direito que 
já	se	incorporou	definitivamente	ao	patrimônio	ou	à	própria	perso-
nalidade do sujeito de direito. Por exemplo, diante de uma lei pre-
videnciária	que	garantisse	a	aposentadoria	após	35	(trinta	e	cinco)	
anos	de	serviço,	 já	poderia	aposentar-se	um	cidadão	que	houvesse	
trabalhado durante 36 (trinta e seis) anos, tendo direito adquirido 
mesmo perante um novo diploma legislativo que ampliasse o tempo 
de aposentadoria para 38 (trinta e oito) anos de serviço.

Não se confunde o direito adquirido com a mera expectativa 
de direito,	que	se	afigura	como	a	mera	possibilidade	de	aquisição	
de um direito, porque dependente do implemento de circunstâncias 
ainda	não	consumadas.	Por	exemplo,	diante	de	uma	lei	previdenciá-
ria que garantisse a aposentadoria após 35 (trinta e cinco) anos de 
serviço, um cidadão que houvesse trabalhado durante 34 (trinta e 
quatro) anos não teria direito adquirido em face de um novo diploma 
legislativo que ampliasse o tempo de aposentadoria para 38 (trinta e 
oito) anos de serviço.

A seu turno, entende-se por ato jurídico perfeito aquele ato 
jurídico	já	consumado	pelo	exercício	do	direito	pelo	seu	titular,	es-
tabelecido em conformidade com a lei ou ato normativo vigente ao 
tempo em que se efetuou. Por exemplo, aquele sujeito de direito que 
celebrou um contrato, elaborou um testamento ou contraiu um ma-
trimônio	não	pode	 ter, a priori,	 a	 sua	 situação	 jurídica	modificada	
pelo advento de um novo diploma legislativo que venha a estabelecer 
novas regras para a realização desses atos jurídicos. 
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Por sua vez, chama-se coisa julgada a qualidade atribuída pelo 
sistema	jurídico	aos	efeitos	da	decisão	judicial	definitiva,	considera-
da	a	de	que	já	não	caiba	a	interposição	de	recurso.	Por	exemplo,	uma	
lei nova não tem, a priori, o condão de eliminar ou mitigar o direito 
de um determinado sujeito, reconhecido e garantido através do trân-
sito	em	julgado	de	decisão	judicial	definitiva.	

Ressalte-se, contudo, que a imutabilidade da coisa julgada não 
é absoluta, admitindo-se a possibilidade de desconstituição da coisa 
julgada pela propositura da ação rescisória, conforme as hipóteses 
elencadas	no	art.	485	do	Código	de	Processo	Civil	pátrio,	quais	sejam:	

I	–		 se	verificar	que	foi	dada	por	prevaricação,	concussão	ou	
corrupção do juiz; 

II –  proferida por juiz impedido ou absolutamente incompe-
tente; 

III –  resultar de dolo da parte vencedora em detrimento da 
parte	vencida,	ou	de	colusão	entre	as	partes,	a	fim	de	frau-
dar a lei; 

IV –  ofender a coisa julgada; 

V –  violar literal disposição de lei; 

VI –  se fundar em prova, cuja falsidade tenha sido apurada em 
processo criminal ou seja provada na própria ação resci-
sória; 

VII –  depois da sentença, o autor obtiver documento novo, cuja 
existência	ignorava,	ou	de	que	não	pôde	fazer	uso,	capaz,	
por	si	só,	de	lhe	assegurar	pronunciamento	favorável;	

VIII	–	houver	fundamento	para	invalidar	confissão,	desistência	
ou transação, em que se baseou a sentença; 

IX –  fundada em erro de fato, resultante de atos ou de docu-
mentos da causa.

Embora a irretroatividade seja a regra geral em matéria de 
Direito intertemporal, admite-se, em situações excepcionais, a 
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retroatividade de leis e atos normativos, que passam a produzir efei-
tos jurídicos para as condutas e situações sociais ocorridas antes da 
sua	vigência,	flexibilizando,	em	favor	de	outros	valores	jurídicos	con-
siderados relevantes, os princípios da segurança jurídica e de que o 
tempo rege o ato (tempus regit actum).

No	âmbito	do	Direito	Penal	pátrio,	o	exemplo	mais	importan-
te de retroatividade de leis e atos normativos é a possibilidade da 
legislação	penal	 retroagir	 para	beneficiar	 o	 réu,	 em	nome	do	va-
lor maior da liberdade humana. Tanto é assim que o art. 5º, XL, da 
Constituição Federal de 1988 prescreve que a lei penal não retroa-
girá,	salvo	para	beneficiar	o	réu,	bem	como	o	Código	Penal	brasilei-
ro, no art. 2º, preceitua que ninguém pode ser punido por fato que 
lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a 
execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Ademais, a 
lei penal posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, apli-
ca-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença conde-
natória transitada em julgado. Sendo assim, admite-se, por exem-
plo, a retroatividade de lei penal que promova a abolitio criminis, 
reduza	o	rigor	da	sanção	penal,	conceda	benefícios	ou	flexibilize	o	
regime de execução da pena.

Como esse assunto foi cobrado em concurso?

No	concurso	para	juiz	de	direito	substituto	do	estado	do	Paraná,	realiza-
do em 2010, pela PUC-PR, foi formulada a seguinte questão: 
“Assinale	a	alternativa	correta:	
a) A Carta Magna brasileira, de 1988, e a Lei de Introdução ao Código 

Civil brasileiro adotaram o princípio da retroatividade das leis como 
regra; 

b) A lei, como regra, pode retroagir, mesmo em prejuízo do direito ad-
quirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada; 

c)	 A	lei	nova,	que	fixe	disposições	gerais	ou	especiais	a	par	das	já	exis-
tentes,	suspende	e	revoga	a	eficácia	da	lei	anterior,	conforme	prevê	o	
ordenamento jurídico brasileiro; 

d) O princípio da irretroatividade da lei penal, de índole constitucional, 
estabelece	que	a	lei	penal	não	retroagirá,	salvo	para	beneficiar	o	réu”.	

Foi considerada correta, pela banca examinadora do concurso, a assertiva “d”.
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3.4. A eficácia e o conflito das leis nos  
ramos jurídicos

3.4.1. Direito Civil
A	eficácia	e	os	eventuais	conflitos	da	legislação	civil	já	foram	de-

vidamente analisadas nos tópicos anteriores, aplicando-se as regras 
gerais presentes na Lei de Introdução ao Código Civil.

Nesse momento, urge examinarmos a singularidade da pro-
dução	dos	efeitos	legislativos	e	os	conflitos	entre	as	leis	no	Direito	
Constitucional, no Direito do Trabalho e no Direito Penal. 

3.4.2. Direito Constitucional
No Direito Constitucional, diante da emergência de um poder 

constituinte	originário,	surgem	fenômenos	de	direito	intertemporal	
que envolvem as novas normas constitucionais e as normas produzi-
das durante a vigência da ordem constitucional anterior.

Nesse	 sentido,	 podem	ser	 vislumbrados	 como	 fenômenos	nor-
mativos mais frequentes do Direito Constitucional Intertemporal: a 
recepção, a revogação, a repristinação e a desconstitucionalização.

A recepção	é	o	fenômeno	normativo	pelo	qual	uma	nova	ordem	
constitucional recebe a normatividade infraconstitucional anterior 
se estar normas forem materialmente compatíveis com a nova Carta 
Magna, independentemente da roupagem formal. Isso sucedeu com o 
Código	Tributário	Nacional,	outrora	lei	ordinária,	que	foi	recepciona-
do como lei complementar pela Constituição Federal de 1988.

A revogação	é	o	 fenômeno	normativo	pelo	qual	uma	nova	or-
dem constitucional não recebe a normatividade infraconstitucional 
anterior se esta for incongruente materialmente com a nova Consti-
tuição. É denominada, também, por parte da doutrina, como incons-
titucionalidade superveniente. Exemplo ilustrativo é a revogação da 
antiga Lei de Imprensa pelo Supremo Tribunal Federal.

A repristinação	é	o	fenômeno	pelo	qual	certa	legislação	infra-
constitucional,	que	perdeu	sua	vigência	e	eficácia	diante	de	um	texto	
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constitucional posterior, por não ter sido recepcionada, restaura 
seus efeitos em face do advento de uma nova Constituição. Afora a 
possibilidade de uma repristinação expressa no texto constitucional, 
a declaração de inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo 
pelo Supremo Tribunal Federal pode produzir efeitos repristinató-
rios	tácitos.	

A desconstitucionalização	é	o	fenômeno	normativo	pelo	qual	
as normas da Constituição anterior continuam em vigor na nova or-
dem constitucional, com o status reduzido de norma infraconstitu-
cional. Nessa hipótese, admite-se apenas a forma expressa. Foi o que 
sucedeu com as normas da Constituição de 1934 que tratavam do 
Mandado de Segurança, em face da Constituição de 1937.

3.4.3. Direito do Trabalho
No Direito do trabalho, prevalece, a priori, o mandamento prin-

cipiológico de que o tempo rege o ato (tempus regit actum), vale dizer, 
aplica-se à relação laboral a lei ou a norma trabalhista vigente e em 
vigor. Sendo assim, a lei nova não se aplica a contratos terminados 
ou	a	atos	normativos	já	praticados	em	avenças	contratuais	em	curso.

A ultratividade e a retroatividade da norma trabalhista po-
dem,	contudo,	ocorrer,	caso	se	revele	mais	benéfica	ao	trabalhador,	
por força do princípio cardeal do Direito do Trabalho: a proteção ou 
tutela	do	hipossuficiente	econômico.

Desse	princípio	da	proteção	ou	tutela	do	hipossuficiente	econô-
mico, decorre o princípio da hierarquia dinâmica, segundo o qual, 
em	caso	de	conflito	entre	normas	juslaborais,	prevalece	aquela	que	
melhor resguarde os interesses do trabalhador, independente do es-
calão	hierárquico.

3.4.4. Direito Penal
No	Direito	Penal	pátrio,	verifica-se	o	fenômeno	normativo	da	

irretroatividade da lei penal mais severa ao réu, por força do 
art. 2º do Código Criminal, ao prescrever que ninguém pode ser 
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punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, ces-
sando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença 
condenatória.

É possível, contudo, a legislação	penal	retroagir	para	beneficiar	
o réu, em nome do valor maior da liberdade humana. Tanto é assim 
que o art. 5º, XL, da Constituição Federal de 1988 prescreve que a 
lei	 penal	não	 retroagirá,	 salvo	para	beneficiar	o	 réu,	 bem	como	o	
Código	Penal	brasileiro,	no	art.	2º,	parágrafo	único,	preceitua	que	
a lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se 
aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória 
transitada em julgado. Sendo assim, admite-se, por exemplo, a re-
troatividade de lei penal que promova a abolitio criminis, reduza o 
rigor	da	sanção	penal,	conceda	benefícios	ou	flexibilize	o	regime	de	
execução da pena.

Admite-se ainda a ultratividade das leis temporárias ou ex-
cepcionais,	 tendo	em	vista	o	art.	3º	do	Código	Penal	pátrio,	ao	es-
tabelecer	que	a	 lei	excepcional	ou	temporária,	embora	decorrido	o	
período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determi-
naram, aplica-se ao fato praticado durante sua vigência.

3.5. Os critérios de solução do conflito  
de normas jurídicas no tempo

Um dos grandes problemas da teoria geral do direito é aquele 
relativo à coerência do sistema jurídico. Decerto, para que o Direito 
seja	considerado	coerente	ou	consistente,	é	necessário	que	os	seus	
elementos não entrem em contradição entre si. 

De acordo com Tércio Sampaio Ferraz Jr (2007, p. 206), quando 
se fala da revogação por incompatibilidade, toca-se num dos temas 
centrais da teoria do ordenamento jurídico: sua consistência. Por 
consistência deve ser entendida a inocorrência ou a extirpação de 
antinomias,	isto	é,	da	presença	simultânea	de	normas	válidas	que	se	
excluem	mutuamente.	Daí	a	razão	pela	qual	a	análise	das	antinomias	
normativas	se	afigura	como	um	tema	importante	para	a	concepção	
do ordenamento jurídico.
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No Direito, os elementos que compõem um sistema jurídico po-
dem	entrar	em	conflito,	surgindo,	assim,	as	chamadas	antinomias 
jurídicas. Geralmente isso ocorre quando diferentes normas do 
mesmo	ordenamento	 jurídico,	válidas	e	aplicáveis	no	mesmo	caso,	
permitem e proíbem um mesmo comportamento, o que suscita uma 
situação de indecidibilidade que requer uma pronta solução do apli-
cador do direito. 

Conforme salienta Dimitri Dimoulis33, os casos de contradição 
entre	normas	 jurídicas	que	são	qualificados	como	antinomias	 jurí-
dicas apresentam-se em diversas situações concretas, mormente 
quando	o	legislador	cria	uma	norma	contrária	à	lei	anterior,	não	pre-
vendo explicitamente a sua revogação, ou quando uma determinada 
autoridade estatal toma uma decisão que contraria normas jurídicas 
que apresentam uma hierarquia superior.

Com efeito, trata-se de uma oposição que sucede entre, ao menos, 
duas normas jurídicas contraditórias total ou parcialmente, emana-
das de autoridades competentes, no mesmo âmbito normativo de um 
sistema jurídico, colocando os sujeitos de direito em posição insusten-
tável,	em	face	da	ausência	de	alternativas	consistentes	para	possibili-
tar uma saída nos quadros de um dado ordenamento jurídico.

Diante da ocorrência dessas antinomias jurídicas, deverão ser 
utilizados	os	critérios	de	solução	hierárquico,	cronológico	e	da	espe-
cialidade.	De	todos	estes	critérios,	o	mais	importante	é	o	hierárqui-
co, prevalecendo, inclusive, sobre os demais critérios cronológico e 
da	especialidade,	quando	houver	um	conflito	entre	eles,	nas	chama-
das antinomias jurídicas de segundo grau.

Pelo critério hierárquico (lex superior derrogat inferiori), ha-
vendo antinomia entre uma norma jurídica superior e uma norma 
jurídica inferior, prevalece a norma jurídica superior, dentro da con-
cepção piramidal e hierarquizada do sistema jurídico. Por exemplo, 
havendo	conflito	entre	a	Constituição	e	uma	Lei	Ordinária,	prevalece	
a Constituição por ser um diploma normativo de hierarquia superior. 

33. Dimitri Dimoulis; Leonardo Martins. Teoria geral dos direitos fundamentais.  
p. 226, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007.

Teoria Geral do Direito 79



A seu turno, pelo critério cronológico (lex posterior derrogat 
priori), havendo antinomia entre a norma jurídica anterior e a nor-
ma jurídica posterior que verse sobre a mesma matéria, ambas de 
mesma hierarquia, prevalece a norma jurídica posterior. Por exem-
plo,	o	conflito	entre	o	Código	Civil	de	1917	e	o	Código	de	Defesa	de	
Consumidor de 1990 se resolveu em favor da legislação consume-
rista, tendo em vista, inclusive, o critério da cronologia das normas 
jurídicas.

Por sua vez, pelo critério da especialidade (lex specialis der-
rogat generalis), havendo contradição entre uma norma jurídica que 
regule um tema genericamente e uma norma que regule o mesmo 
tema	do	modo	específico,	sendo	ambas	de	mesma	hierarquia,	preva-
lece	a	norma	jurídica	especial.	Por	exemplo,	o	conflito	entre	o	Código	
de Defesa de Consumidor e o Estatuto do Idoso se resolve em favor 
do	segundo	diploma	legal,	que	se	revela	mais	específico	na	tutela	das	
relações dos consumidores de terceira idade, tendo em vista a pri-
mazia do critério da especialidade.

4. EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO DE TEORIA GERAL  
DO DIREITO34 

Questão 01) No tocante às diferenças entre a Moral e o Direito, pode-se 
afirmar	que:
a) a Moral é desprovida de qualquer grau de coercitividade social.
b)	 o	Direito	e	a	Moral	são	instâncias	éticas	autônomas	do	agir	humano.
c) o Direito é unilateral, porque disciplina a intersubjetividade da conduta 

humana.
d) a exterioridade é critério para a caracterização das normas morais.
e)	 a	bilateralidade	integra	a	própria	essência	do	fenômeno	jurídico.	

Questão 02) Sobre	os	atributos	das	normas	jurídicas,	pode-se	afirmar	que:
a) a vigência corresponde ao tempo de efetividade da norma jurídica.
b) o conceito de validade pressupõe a hierarquização das normas jurídi-

cas.

34.	 Exercí�cios	elaborados	pelo	autor	Ricardo	Maurí�cio	Freire	Soares.	
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c) o conceito de legitimidade implica na compatibilidade vertical das nor-
mas jurídicas.

d)	 a	norma	jurídica	é	aplicável	quando	seus	preceitos	são	cumpridos	pela	
sociedade.

e)	 toda	norma	jurídica	válida	apresenta	eficácia	social.

Questão 03) No	tocante	às	fontes	do	direito	objetivo,	afirma-se	que:
a) as normas legislativas, nos sistemas de civil law, são produzidas so-

mente pelos parlamentares. 
b) as normas negociais inviabilizam o exercício da autonomia da vontade 

pelos particulares.
c) a súmula vinculante integra o conceito de legislação extravagante.
d) a doutrina, nos sistemas de common law, corresponde a um conjunto de 

decisões judiciais prolatadas pelos Tribunais.
e) uma consolidação apresenta menor grau de sistematização lógica do 

que	uma	codificação.

Questão 04) Ainda	no	que	se	refere	às	fontes	do	direito	objetivo,	afirma-se	
que:
a) as normas legislativas são as principais fontes jurídicas dos sistemas 

anglo-saxônicos.
b) as normas negociais são exemplos de doutrina, porque elaboradas pe-

los jurisconsultos ou grandes estudiosos do direito.
c) a jurisprudência é uma fonte formal e estatal do direito. 
d) o costume jurídico não é encontrado nos sistemas de inspiração roma-

no-germânica (civil law). 
e) o poder normativo dos grupos sociais é considerado fonte material do 

direito.

Questão 05) Sobre	a	aplicabilidade	das	normas	jurídicas,	pode-se	afirmar	
que:
a) todas as normas jurídicas apresentam aplicabilidade limitada.
b) as normas de aplicabilidade contida não produzem originariamente 

seus efeitos.
c) as normas de aplicabilidade plena requerem a elaboração de norma ju-

rídica posterior para produção de efeitos.
d) as normas de aplicabilidade contida não admitem a restrição de seus 

efeitos jurídicos.
e)	 a	efetividade	corresponde	à	eficácia	social	de	uma	norma	jurídica.	
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Questão 06) Considerando os âmbitos de validade temporal das normas 
jurídicas,	pode-se	afirmar	que:
a) a vacatio legis é prevista pelas normas de incidência imediata.
b)	 a	irretroatividade	das	leis	é	um	princípio	geral	dos	Estados	Democráti-

cos de Direito.
c) as medidas provisórias são normas de vigência indeterminada.
d) a vigência sempre se inicia na data da publicação das normas jurídicas.
e) toda lei penal alcança as condutas realizadas antes de sua vigência.

Questão 07) No tocante à teoria do ordenamento jurídico, para Hans Kel-
sen,	afirma-se	que:
a) a noção de sistema inviabiliza a construção de uma teoria do ordena-

mento jurídico.
b) a pirâmide normativa implica na horizontalidade de todas as normas 

jurídicas.
c)	 as	decisões	judiciais	e	os	contratos	estão	situados	no	ápice	da	pirâmide	

normativa.
d) a validade normativa apresenta natureza exclusivamente material.
e)	 a	hierarquização	da	ordem	jurídica	está	relacionada	com	o	grau	de	ge-

neralidade normativa.

Questão 08) Sobre	os	critérios	de	solução	das	antinomias	 jurídicas,	afir-
ma-se que:
a)	 o	 critério	hierárquico	 implica	na	prevalência	da	norma	posterior	 em	

face da norma anterior.
b)	 o	critério	hierárquico	deve	prevalecer	sobre	os	critérios	cronológico	e	

da especialidade.
c) o critério cronológico requer a exclusão da norma superior em face da 

norma inferior.
d) a especialidade admite a aplicação da norma geral em detrimento da 

norma especial.
e)	 o	critério	cronológico	deve	prevalecer	sobre	os	critérios	hierárquico	e	

da especialidade.

Questão: 09) No tocante à diferença entre regras e princípios jurídicos, 
afirma-se	que:
a)	 as	regras	sintetizam	os	valores	e	as	finalidades	maiores	do	sistema	ju-

rídico.
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b) as regras desempenham a função essencial de potencializar a tomada 
de decisões mais justas no sistema jurídico.

c) as regras são aplicadas através de uma técnica chamada de ponderação 
de bens e interesses.

d) os princípios apresentam um fechamento semântico que não requer a 
concretização valorativa do intérprete do direito.

e)	 as	 regras	 descrevem	 situações	 específicas	 e	 determinadas,	 estabele-
cendo parâmetros de segurança jurídica.

Gabarito: 
1 – E 2 – B 3 – E 4 – C 5 – E 6 – B 7 – E 8 – B 9 – E 
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CAPÍTULO II

Teoria Geral da Política

Jaime Barreiros Neto*

SUMÁRIO.	5.	Considerações	 iniciais.	6.	O	conceito	de	polí�tica	e	
a	relação	entre	polí�tica	e	direito.	7.	As	 ideologias.	7.1.	O	 libera-
lismo. 7.2. O conservadorismo. 7.3. O socialismo. 7.4. O nacio-
nalismo. 7.5. O anarquismo. 7.6. O fascismo. 7.7. O surgimento 
de novas ideologias. 8. A Declaração Universal dos Direitos do 
Homem (ONU). 8.1. Formação histórica dos direitos humanos: 
noções gerais. 8.2. Conteúdo da Declaração Universal dos Direi-
tos	Humanos	da	ONU.	9.	O	regime	polí�tico	da	democracia	10.	O	
papel	 dos	 partidos	 polí�ticos	 na	 sociedade	 democrática.	 11.	 As	
ideologias	sindicais.	12.	O	poder	polí�tico	dos	juí�zes	e	do	papel	do	
Judiciário	na	organização	do	Estado.	13.	Exercí�cios	de	fixação	de	
Teoria	Geral	da	Polí�tica.	

5. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Neste	 segundo	 capítulo,	 será	 realizada	uma	breve	 abordagem	

acerca da teoria geral da política, em conformidade com os ditames 
estabelecidos na Resolução nº. 75 do Conselho Nacional de Justiça. 
Assim,	inicialmente,	será	estabelecida	a	relação	entre	os	conceitos	de	
política	e	direito,	quando	será	constatada	a	inexorável	relação	entre	
os dois temas.

(*)	 Doutor	em	Ciência	Polí�tica	e	Mestre	em	Direito	Público	(UFBA).	Professor	Assis-
tente da Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia, aprovado em con-
curso	de	provas	e	tí�tulos.	Professor	da	graduação	e	da	pós-graduação	da	Faculdade	
Baiana de Direito e da Universidade Católica do Salvador. Professor da Escola dos 
Magistrados	da	Bahia	(EMAB).	Analista	Judiciário	do	Tribunal	Regional	Eleitoral	
da Bahia. Procurador do Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol da Bahia. Autor 
de	obras	jurí�dicas.	



A seguir, de acordo com o programa estabelecido pelo CNJ para 
os concursos	da	magistratura,	 será	 feita	uma	abordagem	sobre	as	
ideologias, destacando-se as teses centrais, bem como as semelhan-
ças e diferenças entre as correntes de pensamento mais difundidas 
no	mundo	nos	últimos	séculos,	as	quais,	indiscutivelmente,	influen-
ciaram a própria construção do direito contemporâneo.

Em um terceiro momento, também seguindo a Resolução nº. 75 
do	CNJ,	o	objeto	de	estudo	deste	trabalho	será	a	Declaração	Univer-
sal dos Direitos do Homem, instituída pela Organização das Nações 
Unidas em 1948. A sua contextualização histórica, bem como as suas 
principais normas, serão, então, analisadas, de forma a melhor sub-
sidiar os candidatos às carreiras da magistratura que vierem a ter 
acesso a esta obra.

Por	 fim,	 a	partir	da	observação	dos	editais	dos	mais	diversos	
concursos da magistratura nacional, serão estudados temas acessó-
rios, indicados principalmente nos concursos da magistratura tra-
balhista, a exemplo das ideologias sindicais, do papel dos partidos 
políticos,	 do	 poder	 político	 dos	 juízes	 e	 do	 papel	 do	 Judiciário	 na	
organização	do	Estado.	Da	mesma	forma,	será	enfatizado	um	tópi-
co sobre o regime político da democracia, recentemente previsto no 
edital do 183º Concurso para ingresso na magistratura do Tribunal 
de Justiça do Estado de São Paulo. 

6. O CONCEITO DE POLÍTICA E A RELAÇÃO  
ENTRE POLÍTICA E DIREITO
Diariamente, nos mais diversos ambientes sociais em que con-

vivemos, bem como nas notícias que lemos nas revistas, jornais e 
internet,	e	ouvimos	no	rádio	e	na	TV,	nos	deparamos	com	o	tema	da	
política. Ao mesmo tempo, entretanto, em que nos envolvemos cons-
tantemente	com	discussões	relativas	à	referida	temática,	muitas	ve-
zes	observamos	pessoas	que	afirmam	que	não	gostam	de	política,	
não procuram conhecer o tema e, até mesmo, se aborrecem com tal 
assunto.	Enfaticamente,	tais	indivíduos	afirmam	as	suas	aversões	a	
tal	espécie	de	assunto	e,	orgulhosamente,	sentenciam:	“não	me	en-
volvo com política! Sou apolítico”. 

86 Jaime Barreiros Neto



Uma	inexorável	realidade,	entretanto,	teima	em	desafiar	a	credibi-
lidade	do	discurso	daqueles	que	se	auto-intitulam	“apolíticos”,	fazendo	
com	que,	de	forma	implacável,	a	certeza	de	tal	discurso	reste	abalada:	o 
homem é, essencialmente, um animal político; a política, e o poder, 
se	constituem	em	pressupostos	inabaláveis	da	sociedade	humana.	

A	afirmação	de	que	a	sociedade	humana	é,	fatalmente,	uma	so-
ciedade política, fazendo com que todos os seres humanos, desde a 
mais tenra idade, se constituam em animais políticos, deriva da pró-
pria	lógica	da	condição	humana,	eminentemente	paradoxal.	Afinal	de	
contas, o ser humano, como ser condicionado, se posta, diariamente, 
ante	o	desafio	de	conviver	com	os	seus	semelhantes,	tendo	em	vista	
a	lógica	de	alteridade	em	que	está	mergulhado	desde	os	primórdios	
da sua existência, ao tempo em que é impelido, também por sua na-
tureza, a querer dominar e destruir o outro, em consonância com a 
célebre	constatação	atribuída	a	Thomas	Hobbes	segundo	a	qual	 “o	
homem é o lobo do homem”. Neste sentido, relevante se mostra a li-
ção de J.J. Calmon de Passos1, segundo a qual:

Há	duas	assertivas	que,	por	força	e	de	sua	constante	repetição,	
se tornaram lugares comuns: o homem é um animal social e o 
homem é o lobo do homem. Aparentemente contraditórias, elas 
na verdade se somam para expressar a condição humana. Somos 
criaturas incompletas, incapazes de realização pessoal sem a 
aceitação de nossa semelhante, paradoxalmente vocacionados 
para sermos um com os outros (interação, solidariedade etc.) 
permanecendo, entretanto, um em meio aos outros, sentindo-nos 
inéditos e irrepetíveis. Este eu exigente compele-nos a ser um 
contra os outros e impede-nos de ser um para os outros de modo 
pleno	e	constante,	disso	resultando	carências	e	conflitos,	compe-
tições e confrontos. A síntese deste processo dialético é a vida de 
cada qual de nós e a dos grupamentos humanos, oscilando entre 
o mais e o menos desses extremos. Em resumo, a realidade é a do 
necessário	viver	convivendo,	cooperando	e	conflitando.

Analisando	 este	 intrigante	 caráter	 contraditório	 da	 condição	
humana, Hannah Arendt, em célebre estudo, constrói a concep-
ção de vida activa,	a	fim	de	designar	três	atividades	consideradas	

1. J.J. Calmon de Passos, Direito, Poder, Justiça e Processo: julgando os que nos jul-
gam. p. 41, Rio de Janeiro: Forense, 2000. 
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fundamentais à compreensão do ser humano como ser condicionado, 
às quais a pensadora alemão denomina trabalho, obra e ação2. Assim, 
segundo Arendt3:

O trabalho é a atividade que corresponde ao processo biológi-
co do corpo humano, cujos crescimento espontâneo, metabo-
lismo e resultante declínio estão ligados às necessidades vitais 
produzidas e fornecidas ao processo vital pelo trabalho. A Con-
dição humana do trabalho é a própria vida.

O conceito de trabalho estabelecido por Hannah Arendt, assim, 
pode ser entendido como o conjunto de imperativos biológicos do 
homem, independentes da sua racionalidade, que primariamente de-
finem	o	ser	humano	como	um	ser	condicionado.	A	segunda	condicio-
nante	à	qual	o	homem	está	submetido	na	sua	existência,	por	sua	vez,	
é denominada, na doutrina de Hannah Arendt, pela nomenclatura 
“obra”.	Assim	então4:

A obra é a atividade correspondente à não-naturalidade [un-
-naturalness]	 da	 existência	 humana,	 que	 não	 está	 engastada	
no sempre-recorrente [ever-recurrent] ciclo vital da espécie 
e cuja mortalidade não é compensada por este último. A obra 
proporciona	um	mundo	“artificial”	de	coisas,	nitidamente	dife-
rente de qualquer ambiente natural. Dentro de suas fronteiras 
á	abrigada	cada	vida	individual,	embora	esse	mundo	se	destine	
a sobreviver e transcender todas elas. A condição humana da 
obra é a mundanidade [worldliness]. 

A capacidade inerente ao homem de transformar o ambiente em 
que vive, se adaptando ao mesmo e impondo sua marca criativa, as-
sim,	pode	ser	relacionada	à	concepção	de	“obra”,	firmada	por	Hannah	

2.	 Vale	destacar	que	até	a	publicação	da	11ª	edição	brasileira	da	obra	“A	Condição	
Humana”, no ano de 2010, as três referidas atividades humanas fundamentais, o 
trabalho, a obra e a ação, eram traduzidos, para o português como labor, trabalho 
e ação, respectivamente. Tal mudança conceitual se deu, segundo os tradutores 
da	obra,	a	partir	de	um	estudo	aprofundado	feito	a	partir	da	análise	das	edições	
alemã, espanhola e francesa, o qual possibilitou uma compreensão mais precisa 
dos	conceitos	de	labor	e	work,	estabelecidos	na	obra	original	da	autora,	escrita	
em inglês. 

3. Hannah Arendt, A Condição Humana, 11. ed. revista, trad. Roberto Raposo, p. 08, 
Rio	de	Janeiro:	Forense	Universitária,	2010

4. Op. cit.,	mesma	página.	
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Arendt.	Foi	principalmente	a	partir	da	obra	que	o	homem	se	impôs	como	
animal dominante na Terra, na escala progressiva da seleção natural. 

Não	apenas,	entretanto,	o	“trabalho”	e	a	“obra”	podem	ser	obser-
vados como imperativos da condição humana, na doutrina de Han-
nah	Arendt.	Também	a	 ideia	de	 “ação”,	 vislumbrada	 como	a	 lógica	
da	alteridade,	a	lógica	do	outro,	em	que	está	mergulhado	o	homem,	
pode ser apontada como uma atividade humana fundamental. As-
sim, mais uma vez na lição de Arendt5:

A ação, única atividade que ocorre diretamente entre os ho-
mens, sem a mediação das coisas ou da matéria, corresponde 
à condição humana da pluralidade, ao fato de que os homens, 
e não o Homem, vivem na Terra e habitam o mundo. Embora 
todos os aspectos da condição humana tenham alguma relação 
com	a	política,	essa	pluralidade	é	especificamente	a condição – 
não apenas a condition sine qua non, mas a condition per quam 
– de toda vida política. Assim, a língua dos romanos – talvez o 
povo	mais	político	que	conhecemos	–	empregava	como	sinô-
nimas	as	expressões	“viver”	e	 “estar	entre	os	homens”	(inter 
homines esse),	ou	“morrer”	e	“deixar	de	estar	entre	os	homens”	
(inter homines esse desinere). Mas, em sua forma mais elemen-
tar,	a	condição	humana	da	ação	está	explícita	até	em	Gênesis	
(“macho	e	fêmea,	Ele	os	criou”),	se	entendemos	que	esse	relato	
da criação do homem é distinto, em princípio, do outro segun-
do o qual Deus originalmente criou o Homem (adam)	–	“ele”,	
e	não	“eles”,	de	modo	que	a	multidão	dos	seres	humanos	vem	
a ser o resultado da multiplicação. A ação seria um luxo des-
necessário,	 uma	 caprichosa	 interferência	 nas	 leis	 gerais	 do	
comportamento, se os homens fossem repetições intermina-
velmente reproduzíveis do mesmo modelo, cuja natureza ou 
essência fosse a mesma para todos e tão previsível quanto a 
natureza ou essência de qualquer outra coisa. A pluralidade é 
a condição da ação humana porque somos todos iguais, isto é, 
humanos, de um modo tal que ninguém jamais é igual a qual-
quer	outro	que	viveu,	vive	ou	viverá.	

A	partir	da	análise	crítica	da	concepção	de	vida activa de Han-
nah	 Arendt,	 firmada	 nas	 três	 atividades	 humanas	 fundamentais	
descritas, é possível concluir pela inexorável lógica paradoxal da 

5. Idem, p. 08-10. 
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condição humana,	uma	vez	que,	como	já	demonstrado,	em	virtude	
da	condicionante	“obra”	o	homem	é	um	ser	naturalmente	compeli-
do a agir de forma criativa, impondo sua marca ao mundo, transfor-
mando e dominando o ambiente em que vive, ímpeto este que gera, 
como consequência, o desejo humano de querer dominar os outros 
homens	(dando	razão	à	concepção	hobbesiana,	já	citada,	segundo	a	
qual	o	homem	seria	“o	lobo”	do	próprio	homem),	ao	tempo	em	que	o	
ser humano também se mostra condicionado a conviver, mergulhado 
na	lógica	da	“ação”,	descrita	pela	referida	cientista	política.	Ao	neces-
sitar	do	seu	semelhante	e,	ao	mesmo	tempo,	tentar	dominá-lo	e/ou	
destruí-lo, o homem demonstra, assim, toda a contradição inerente 
à sua natureza animal, fato que impõe, como ponto de equilíbrio, a 
irrefutável	presença	de	uma	força	abstrata	que	pode	ser	considerada	
um pressuposto de toda e qualquer sociedade: o poder político. 

É o poder político, na definição de Paulo Bonavides6,	“aquela	
energia	básica	que	anima	a	existência	de	uma	comunidade	humana	
num	determinado	território,	conservando-a	unida,	coesa	e	solidária”.	
Conforme	lição	de	Fernando	Loureiro	Bastos7,	“o	fundamento	para	
a existência e para o exercício do poder político pode ser encontrado 
na necessidade de encontrar mecanismos destinados à resolução dos 
conflitos	de	interesses	resultantes	do	acesso	aos	bens	finitos”.	

Como	consequência	do	poder	político,	 a	 fim	de	 se	 estabelecer	
padrões de comportamento, visando ao estabelecimento de um 
equilíbrio entre os ímpetos humanos de dominação do outro e as-
sociação ao outro, surgem as normas éticas de comportamento, 
regulando	“a	conduta	humana	de	modo	a	preservar	o	valor	do	justo,	
priorizando o uso de meios socialmente legítimos para a realização 
de	um	comportamento	que	materialize	uma	dada	finalidade”8, ma-
terializadas nas normas de etiqueta, nas normas morais e nas 

6. Paulo Bonavides, Ciência Política, 10. ed. p. 106, São Paulo: Malheiros, 2001. 

7. Fernando Loureiro Bastos, Ciência Política: guia de estudo. p. 23, Lisboa: Associa-
ção Acadêmica da Faculdade Direito de Lisboa, 2007. 

8.	 Ricardo	Maurí�cio	Freire	Soares,	Curso de Introdução ao Estudo do Direito, p. 22, 
Salvador: JusPodivm, 2009. 
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normas jurídicas. Assim, conforme cristalina lição de Ricardo Mau-
rício Freire Soares9:

As normas de etiqueta são pautas comportamentais que disci-
plinam	certos	hábitos	de	polidez	ou	decoro	no	tratamento	com	
as pessoas ou as coisas, regulando aspectos éticos de menor 
relevância para a vida social, visto que a sociedade sobrevive 
sem essas normas de trato social, como, por exemplo, as nor-
mas para uso de talheres no jantar.

O	descumprimento	de	uma	norma	de	etiqueta	configura	uma	
descortesia, gerando uma sanção social de índole difusa. Essa 
punição social é considerada difusa porque todo e qualquer 
ator	social	pode	aplicá-la	através	de	manifestações	concretas	
de ostracismo (sorriso, olhar, silêncio, gesto), não havendo, 
portanto, monopólio ou exclusividade institucional na aplica-
ção desse expediente sancionatório. Outra característica da 
chamada sanção difusa reside na sua natureza espontânea, 
porque brota do seio das relações humanas sem que seja pos-
sível prever, antecipadamente, o seu conteúdo e a sua intensi-
dade como reação social à descortesia.

As normas morais são cânones de comportamento que disci-
plinam aspectos éticos mais relevantes para o convívio gru-
pal.	Os	valores	regulados	pela	moral	 já	 traduzem	uma	maior	
importância no sentido de assegurar o equilíbrio e coesão da 
sociedade. A falta de cumprimento de uma norma moral con-
figura	uma	 imoralidade,	 forma	mais	grave	de	 infração	social,	
oportunizando também a aplicação de uma sanção de nature-
za difusa, geralmente mais contundente que aquela punição 
oriunda de uma mera descortesia. É o que sucede quando um 
grupo de amigos exclui do convívio grupal um indivíduo reco-
nhecido como um mentiroso contumaz, em face de seu com-
portamento imoral.

As normas jurídicas são normas sociais que correspondem 
ao	 chamado	 “mínimo	 ético”,	 visto	 que,	 ao	 disciplinar	 a	 inte-
ração do comportamento humano em sociedade, estabele-
cem	os	padrões	de	conduta	e	os	valores	 indispensáveis	para	
a sobrevivência de um dado grupo social. Isso ocorre porque 
o	Direito	 está	 situado	na	última	 fronteira	 do	 controle	 social,	
configurando	o	núcleo	duro	das	 instâncias	da	normatividade	

9. Idem, p. 23. 
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ética, atuando a sanção jurídica quando o espírito transgressor 
ingressa na zona mais restrita do juridicamente proibido, pois, 
sendo a vida humana expressão de uma liberdade essencial, 
tudo	o	que	não	está	juridicamente	proibido,	está	juridicamente	
permitido. 

O Direito, assim, se apresenta como uma consequência direta 
do poder político, pressuposto das sociedades humanas, represen-
tado por normas de comportamento que visam a impor, com elevado 
grau de coercitividade10, padrões de conduta de forma a preservar 
o	chamado	“mínimo	ético	social”,	sem	o	qual	a	convivência	humana	
se torna impossível11. Assim, como bem ressalta Calmon de Passos12:

10. Neste sentido, vale citar Marcello Caetano (Manual de Ciência Política e Direi-
to Constitucional, Tomo I, 6. ed., p. 09-10, Coimbra, Portugal: Almedina, 2009), 
para	quem	“as	normas	jurí�dicas	valem	pela	sua	intenção	de	Justiça	e	de	Segurança	
social. Mas a obrigatoriedade delas torna-se efectiva por provirem de um Poder 
que	dispõe	dos	meios	eficazes	de	empregar	a	coacção	para	punir	os	desobedien-
tes. Mesmo quando um preceito ou conjunto de preceitos não indique especial e 
concretamente	a	sanção	aplicável	aos	desobedientes,	o	facto	de	provir	do	Poder	
coercitivo desde logo lhe imprime a vocação para a coercitividade”. 

11. Sobre as proximidades e os distanciamentos entre o direito e a moral, interessante 
se faz citar a seguinte lição de Jean Piaget (As relações entre a moral e o direito. In: 
SOUTO,	Cláudio;	FALCA�O,	 Joaquim	(organizadores).	Sociologia e Direito: textos 
básicos	para	a	disciplina	de	Sociologia	Jurí�dica,	2.	ed.,	p.	147,	São	Paulo:	Pioneira	
Thomson	Learning,	2005):	“a	sociedade	sendo	pouco	densa	a	os	membros	do	clã	
formando	uma	grande	famí�lia	onde	todos	se	conhecem	individualmente,	as	rela-
ções transpessoais serão muito menos dissociadas, psicologicamente, das relações 
pessoais do que no caso das sociedades ao mesmo tempo populosas e diferencia-
das.	Segue	que	a	regra	do	direito	será	tanto	menos	distinta	da	regra	moral	e	que	
o	 “reconhecimento”	 da	 ordem	 jurí�dica	 não	 se	 dissociará	 jamais	 completamente	
do	“respeito”	de	ordem	pessoal	dos	ancestrais,	dos	antigos	ou	dos	chefes	que	são	
seus	agentes.	E� 	porque	moral,	direito	e	religião	formam	de	princí�pio	uma	totali-
dade	complexa	da	qual	somente	nuanças	asseguram	a	diferenciação.	Ao	contrá-
rio, com o crescimento de volume e de densidade das sociedades, e com a divisão 
econômica	do	trabalho	e	a	diferenciação	psicológica	dos	indiví�duos,	que	são	suas	
consequências	necessárias,	a	oposição	das	relações	pessoais	e	das	relações	trans-
pessoais	se	torna	cada	vez	maior.	E� 	nesta	medida,	precisamente,	que	o	reconhe-
cimento	jurí�dico	ou	respeito	tornado	transpessoal	se	dissocia	do	respeito	moral,	
logo que o direito se dissocia da moral e que ambos se dissociam de seu tronco 
comum, a religião, que é a generalização, no plano sobrenatural, das relações pes-
soais fundamentais”. 

12. J.J. Calmon de Passos, Direito, Poder, Justiça e Processo: julgando os que nos jul-
gam. p. 52, Rio de Janeiro: Forense, 2000. 
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Todo direito é socialmente construído, historicamente for-
mulado, atende ao contingente e conjuntural do tempo e do 
espaço em que o poder político atua e à correlação de forças 
efetivamente contrapostas na sociedade em que ele, poder, se 
institucionalizou. 

É o poder, assim, um pressuposto inafastável das sociedades 
humanas. É a política, por sua vez, nas célebres palavras de Nicolau 
Maquiavel,	“a	arte	de	conquistar,	manter	e	exercer	o	poder”.	É	o	di-
reito, por sua vez, produto deste poder, constituindo o conjunto de 
normas de comportamento que busca resguardar o chamado “mí-
nimo ético social”, construído historicamente a partir dos padrões 
culturais construídos por cada grupo social. 

O homem é um animal político, e a política, como arte de con-
quista, manutenção e exercício do poder, é um também um pres-
suposto das sociedades humanas, porque, na lógica paradoxal da 
sua existência, o ser humano continua a se portar como o principal 
inimigo	da	sua	própria	espécie,	“o	lobo	do	homem”,	na	clássica	defi-
nição de Hobbes. O Direito, assim, nada mais é do que um objeto da 
política, utilizado na ponderação do interesse inerente ao homem de 
querer dominar os seus semelhantes e da necessidade deste mesmo 
homem de viver em sociedade, dependendo, totalmente, para a sua 
sobrevivência, desses mesmos semelhantes. 

7. AS IDEOLOGIAS
Como visto no tópico anterior, o poder político constitui-se em 

pressuposto fundamental das sociedades humanas, ponto de equilí-
brio	entre	duas	necessidades	inexoráveis	e	paradoxais:	a	necessida-
de de convivência e a necessidade de dominação.

Materializado em normas de comportamento, das quais se des-
tacam	as	normas	 jurídicas,	 eixo	de	proteção	do	chamado	 “mínimo	
ético social”, o poder político é exercido, primariamente, através 
da força bruta, a qual, entretanto, não é bastante para a sua sobre-
vivência: o alimento do poder é a legitimidade, ou seja, o apoio, o 
reconhecimento das pessoas em relação à ordem instituída, sendo 
inviável,	 a	 qualquer	 forma	 de	 poder,	 sobreviver	 pautada	 simples-
mente na referida força.
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A base maior da sobrevivência do poder é, assim, a força da pa-
lavra,	do	convencimento,	a	força	da	ideologia.	Quando	alguém	está	
submetido ao poder da força bruta, a tendência natural deste alguém 
é reagir, na primeira oportunidade, ameaçando a continuidade do 
poder instituído. Quando este mesmo indivíduo, por outro lado, é do-
minado pelo poder da palavra, muitas vezes não percebe a domina-
ção, agindo conforme os interesses do dominante, sem contestação. 

Atuam, assim, as ideologias, como espécies de “cimentos so-
ciais”,	conjuntos	de	crenças	e	valores	unificadores	do	corpo	social,	
capazes de garantir a ordem e a estabilidade. A ideologia é a mais 
pura manifestação do poder da palavra, decisivo para o exercício 
da política. 

É	de	se	ressaltar	que,	historicamente,	vários	já	foram	os	senti-
dos dados à palavra ideologia: 

a) um sistema de crenças políticas; 

b) um conjunto de ideias voltadas para a ação; 

c) as ideias de classe dominante; 

d)	a	visão	do	mundo	de	uma	classe	ou	grupo	social	específico;	

e) as ideias políticas que reúnem ou articulam interesses de 
classe ou sociais; 

f) as ideias que propagam falsa consciência sobre os explorados 
ou oprimidos; 

g) as ideias que situam o indivíduo num contexto social e geram 
um sentimento coletivo de inclusão; 

h)	um	conjunto	de	 ideias	sancionadas	oficialmente	usado	para	
legitimar um sistema ou regime político; 

i) uma ampla doutrina política que reivindica o monopólio da 
verdade; 

j)	 um	conjunto	abstrato	e	extremamente	sistemático	de	ideias	
políticas. 
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A	mais	conhecida	definição	de	ideologia,	entretanto,	é	atribuída	
a Karl Marx, que entendia a ideologia como um instrumento de con-
trole	da	produção	mental,	associado	à	ilusão	e	à	mistificação,	ou	seja,	
a falsa consciência do trabalhador. 

Antonio Gramsci, italiano marxista que viveu o período do fas-
cismo de Mussolini, nas décadas de 20 e 30 do século XX, inspirado 
em	Marx,	costumava	identificar	a	concepção	de	ideologia	à	produção	
de falsas necessidades transformadoras dos seres humanos em con-
sumidores vorazes, fato gerador de uma “imbecilização coletiva”. 
Vladimir Lênin, grande líder da Revolução Russa, por sua vez, con-
trariando	Marx,	não	identificava	a	ideologia	como	algo	negativo,	mas	
sim como o conjunto de ideias fundamentais de uma determina-
da classe social. 

É o conceito de ideologia, assim, bastante controverso. Andrew 
Heywood, importante cientista político britânico contemporâneo, 
entretanto, leciona que qualquer ideologia tem, como principais 
atributos, o oferecimento de uma explicação para a ordem vigen-
te;	o	desenvolvimento	de	uma	tese	acerca	do	futuro	desejável;	e	um	
conjunto de explicações sobre como a mudança política pode ser 
realizada.	É	a	ideologia,	na	definição	de	Heywood13,	um	“conjunto	de	
ideias mais ou menos coerente que fornece a base para a ação políti-
ca	organizada,	a	qual	pode	ter	a	intenção	de	preservar,	modificar	ou	
derrubar o sistema de poder vigente”. 

Historicamente, e a partir do advento da sociedade burguesa, 
com	o	consequente	declínio	do	feudalismo,	várias	ideologias	surgi-
ram e passaram a rivalizar, representando os mais diversos inte-
resses	presentes	no	jogo	político.	Nos	últimos	tempos,	com	o	fim	da	
Guerra Fria e com a globalização, novas ideologias se desenvolveram, 
como	reflexos	e	 também	estopins	de	novas	 revoluções	 sociais,	 em	
um processo de retroalimentação. Doravante, analisaremos as prin-
cipais ideologias que marcaram, e continuam a constituir, o pensa-
mento político moderno, expondo suas teses centrais e principais 
características. 

13. Andrew Heywood, Ideologias políticas: do liberalismo ao fascismo. 1. ed. p. 25, 
São	Paulo:	A� tica,	2010.
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7.1. O liberalismo
Comecemos este estudo sobre as ideologias com o estudo das 

premissas	 básicas	 do	 liberalismo, ideologia surgida no contexto 
das revoluções burguesas	 ocorridas	 ao	 fim	 da	 Idade	Moderna	 e	
ainda	muito	influente	nos	dias	atuais.

A Idade Moderna, período historicamente demarcado entre a 
queda do Império Bizantino, com a tomada de Constantinopla pelos 
turcos-otomanos,	 em	1453,	 e	 a	 revolução	Francesa	de	1789,	 confi-
gura-se como um período de transição entre dois grandes sistemas 
econômicos:	o	feudalismo,	em	crise	desde	a	baixa	Idade	Média	e	em	
franco declínio, e o capitalismo, modo de produção baseado, segundo 
Norberto Bobbio, Nicola Matteucci e Gianfranco Pasquino14, nas pre-
missas da propriedade privada dos meios de produção, no sistema de 
mercado, pautado na iniciativa privada, na organização empresarial 
e na exploração das oportunidades de lucro.

Neste contexto, instalou-se, inicialmente, um regime político 
absolutista, a partir do qual os reis concentravam em suas mãos todo 
o	poder	do	estado,	legitimados	por	uma	suposta	“investidura	divina”	
no exercício das suas respectivas soberanias, contando, para isso, 
com o apoio da burguesia, para quem era conveniente a existência 
de um poder político central forte, capaz de desmantelar as últimas 
heranças	feudais	ainda	resistentes,	unificando	a	moeda,	viabilizando	
o comércio e permitindo o desenvolvimento do capitalismo. 

Na Inglaterra do século XVII, contudo, a Revolução Industrial 
começou,	de	uma	vez	por	todas,	a	modificar	o	panorama	econômi-
co até então predominante, transformando o capitalismo até então 
mercantilista, voltado à acumulação de riquezas para a ostentação, 
em um novo capitalismo, baseado no mercado competitivo e na pro-
dução em larga escala. Com base em tal acontecimento, a burguesia 
começa a emancipar-se politicamente, patrocinando diversos movi-
mentos políticos, que culminam com a assinatura do Bill of Rights, 
de	1688-89,	marco	do	fim	do	absolutismo	monárquico	britânico.	

14. Norberto Bobbio, Nicola Mateucci & Gianfranco Pasquino, Dicionário de Política, 
12.	ed.,	vol.	1,	p.	141,	Brasí�lia:	UNB,	2004.
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No século seguinte, a Revolução Francesa de 1789 veio, de 
forma	definitiva,	a	sepultar	o	chamado	“antigo	regime”,	 instauran-
do um novo sistema de governo pautado na divisão do exercício do 
poder estatal. Os ideais do Abade Sieyès, importante personagem da 
Revolução,	autor	da	clássica	obra	“O	que	é	o	terceiro	Estado?”,	rela-
cionados a uma constituição legitimada pela nação, formada pelos 
componentes do chamado Terceiro Estado, terminam por se concre-
tizar, através da ruptura com o regime político até então vigente, por 
meio	da	revolução,	e	a	instituição	dos	chamados	“direitos	humanos	
de primeira geração”, os direitos civis e políticos, garantidores da li-
berdade	necessária	ao	desenvolvimento	do	capitalismo,	que,	nesse	
momento, impulsionado pela revolução industrial, se impõe como 
sistema	econômico	dominante,	 afastando	os	últimos	 resquícios	do	
sistema feudal ainda existentes.

Os	franceses	revolucionários	de	1789,	dessa	formam,	fundam	os	
chamados direitos humanos modernos,	de	caráter	universal	e	per-
pétuo, divulgando a Declaração Universal dos Direitos do Homem e 
do Cidadão, que, pretensiosamente, deveria ser de todos em todos os 
tempos (universalizando a ideia de direitos fundamentais constitu-
cionais	surgida	nos	EUA	com	a	Declaração	de	Virgínia,	como	já	des-
tacado). É estabelecido, assim, o Estado liberal burguês, pautado no 
primado	da	liberdade	estabelecido	no	brocardo	“laissez	faire,	laissez	
passere”, e nos postulados de auto-regulação da economia, defendi-
dos	pelos	chamados	dos	economistas	clássicos,	como	Adam	Smith.	

A defesa de um Estado mínimo, organizado a partir de um 
governo constitucional e representativo; a defesa de princípios tais 
como a liberdade individual, a justiça universal, a tolerância e a su-
premacia da razão; e a defesa de uma economia de mercado, livre 
da	 influência	do	Estado,	se	constituem	nas	bases	 fundamentais	do	
pensamento liberal, dominante no mundo ocidental a partir da Re-
volução Francesa. 

No que se refere à liberdade, os liberais clássicos concebem 
a	ideia	de	que	tal	valor	é	um	direito	natural	 inalienável,	não	sendo	
possível a sua restrição pelo Estado. Posteriormente, entretanto, 
surge uma nova corrente dentro do liberalismo, a dos liberais 
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modernos,	que	flexibilizam	a	ideia	da	liberdade	como	algo	absoluto,	
embora ainda fundamental nas relações humanas. Fato é, no entanto, 
que as primeiras constituições modernas, a exemplo da Constituição 
dos Estados Unidos da América de 1787, enfatizam a importância da 
liberdade como valor fundamental, a partir da defesa da ideia de que 
cada pessoa deve ser independente, livre de interferências e capaz de 
agir segundo as suas próprias escolhas.

A primazia da razão, ao lado da liberdade, pode ser considera-
da também um importante fundamento do liberalismo. O discurso 
da razão, manifestado a partir do movimento iluminista, privilegia a 
fé no indivíduo e na sua liberdade contra o paternalismo, além de vis-
lumbrar a história humana como progresso, emancipando a humani-
dade das amarras do passado e do peso dos costumes e da tradição, 
bastante presente durante o período precedente do absolutismo mo-
nárquico.	A	partir	do	discurso	da	razão,	privilegia-se	o	debate	e	a	ar-
gumentação, em detrimento da imposição da vontade da autoridade 
paternalista	(espelhada	na	relação	entre	pais	e	filhos).	

A visão de justiça pregada pelo discurso liberal, por sua vez, 
baseia-se na ideia de imparcialidade, na igualdade de oportunida-
des	e	na	meritocracia.	Para	os	liberais	clássicos,	a	igualdade	social	é	
injusta,	pois	trata	indivíduos	desiguais	da	mesma	forma;	já	para	os	
liberais modernos, a justiça social implica a crença em certo grau de 
igualdade social. 

A tolerância,	por	fim,	também	pode	ser	apontada	como	uma	das	
principais características do liberalismo. Caracteriza-se a tolerância 
pela disposição à aceitação de pontos de vista e atitudes das quais 
se discorda, pelo respeito ao pluralismo de escolha e de ideias. Nes-
te	sentido,	famosa	se	tornou	uma	frase	do	filósofo	francês	Voltaire	
(1694-1778),	na	qual	o	mesmo	afirmava:	“detesto	o	que	você	diz,	mas	
defenderei até a morte o seu direito de dizê-lo”.

Como ideologia, o liberalismo embasou a construção das de-
mocracias modernas de cunho liberal, pautadas no constitucio-
nalismo e na legalidade. São características inerentes à democracia 
liberal, fundamentada no liberalismo, o governo constitucional; a 
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garantia das liberdades civis e dos direitos individuais; o sistema de 
freios e contrapesos, a partir do qual se prevê um equilíbrio entre os 
poderes do Estado; a promoção de eleições regulares; o pluralismo 
político;	 a	 organização	 autônoma	da	 sociedade	 civil;	 e	 a	 economia	
capitalista.

É de se destacar, contudo, que, com o passar das décadas, o li-
beralismo passou por transformações, que, na visão de muitos, 
abalaram a sua própria estrutura teórica. Assim é que podemos di-
ferenciar	um	liberalismo	clássico,	difundido	principalmente	após	a	
Revolução Francesa e durante o século XIX, de um liberalismo mo-
derno, construído no decorrer do século XX. 

Na essência do liberalismo clássico é possível notar-se a defe-
sa de valores tais como o individualismo egoísta, a defesa da liberda-
de negativa15 e do Estado mínimo. Da mesma forma, vislumbra-se no 
pensamento	liberal	clássico	a	defesa	do	utilitarismo	e	do	liberalismo	
econômico.	Foi	o	utilitarismo uma filosofia	moral	desenvolvida	por	
Jeremy Bentham e James Mil, segundo a qual os indivíduos agem com 
o objetivo de maximizar o prazer e minimizar a dor. Prevalece, no 
utilitarismo, o princípio da maior felicidade para o maior número de 
pessoas: os indivíduos sabem o que é melhor para si. Pode, entretan-
to, ter o utilitarismo efeitos danosos, no sentido da imposição das 
vontades da maioria sobre a minoria. 

O	 liberalismo	 econômico,	 por	 sua	 vez,	 fundamenta-se	 na	 con-
cepção	de	que	o	mercado	é	auto-regulado	por	uma	“mão	invisível”,	
consubstanciada nas suas forças reagentes, não necessitando, assim, 
de controle estatal. Segundo lição de Andrew Heywood16:

A	 liberdade	 no	 mercado	 significa	 liberdade	 de	 escolha:	 que	
as empresas possam escolher que produtos fabricar; que os 
trabalhadores possam escolher para quem trabalhar; e que 
os consumidores possam escolher que produtos ou serviços 

15.	 A	liberdade	negativa	significa	a	liberdade	para	o	indiví�duo	exigir	do	Estado	omis-
sões,	 e	não	ações.	E� 	 uma	 caracterí�stica	presente	nos	 chamados	 “direitos	 funda-
mentais	da	primeira	geração”,	vinculadas	à	ideia	de	um	Estado	mí�nimo.

16. Andrew Heywood, Ideologias políticas: do liberalismo ao fascismo. 1. ed. p. 60-61, 
São	Paulo:	A� tica,	2010.
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comprar. As relações em tal mercado, entre empregadores e 
empregados, e entre compradores e vendedores – são, portan-
to,	voluntárias	e	contratuais,	 feitas	por	 indivíduos	motivados	
por interesses próprios, para quem o prazer equivale à aqui-
sição	 e	 ao	 consumo	 da	 riqueza.	 A	 teoria	 econômica,	 assim,	
apoiou-se	no	utilitarismo	ao	construir	o	conceito	de	“homem	
econômico”,	segundo	o	qual	os	seres	humanos	são	essencial-
mente egoístas e inclinados à aquisição material. 

O	principal	atrativo	da	economia	clássica	era	que,	embora	cada	
indivíduo seja egoísta em termos materiais, a própria econo-
mia funciona de acordo com um conjunto de pressões impes-
soais – forças de mercado – que tendem naturalmente a pro-
mover	a	prosperidade	econômica	e	o	bem-estar.	

O “Darwinismo social”, inspirado nas ideias evolucionistas de 
Charles Darwin, no mesmo sentido, caracteriza, em muito, o discur-
so	 liberal	 clássico.	 Segundo	 tal	 concepção,	 desenvolvida	 no	 século	
XIX por Herbert Spencer, o desenvolvimento individual depende do 
esforço e da responsabilidade individual de cada um, devendo sobre-
viver os mais aptos. Ilustrando esta ideia, William Sumner, discípulo 
de	Spencer,	proferiu	uma	polêmica	frase,	ao	afirmar	que	“o	bêbado	
na	sarjeta	está	exatamente	onde	deve	estar”17. 

Por	 fim,	 ainda	no	que	 se	 refere	ao	 liberalismo	clássico,	 válido	
é	destacar	o	advento,	nos	fins	do	século	XX,	do	neoliberalismo, ou 
liberalismo	 neoclássico,	 o	 qual	 resgatou,	 ainda	 no	 fim	 da	 Guerra	
Fria, preceitos daquela forma de liberalismo, então esquecidos. Nes-
te sentido, destacaram-se os economistas do fundamentalismo de 
mercado,	a	exemplo	de	Friedrich	von	Hayek	e	Milton	Friedman,	que,	
ao defender o trabalho duro e a valorização do talento individual, 
firmaram	a	concepção	segundo	a	qual	a	desigualdade	material	 tão	
somente	reflete	uma	desigualdade	natural	entre	os	seres	humanos.	
No campo político, Margareth Thatcher, primeira ministra britâni-
ca nos anos 1980, e Ronald Reagan, presidente dos Estados Unidos 
na mesma época, apresentaram-se como grandes representantes do 
discurso	e	da	prática	neoliberal.	

17. In: Andrew Heywood, op. cit., p. 63. 

100 Jaime Barreiros Neto



O liberalismo moderno, por sua vez, também conhecido como 
liberalismo do século XX, nasceu a partir da crise do liberalismo 
clássico,	 verificada,	 principalmente,	 após a Crise de 1929, tendo 
como principais fundamentos a tendência à criação de um Estado 
intervencionista, a crença na individualidade, a liberdade positiva, o 
liberalismo social e a administração da economia pelo Estado. Ícone 
do liberalismo moderno, T. H. Gress entendia que a busca irrestri-
ta do lucro gerara pobreza e injustiças, sendo tal fato motivo para a 
propositura de uma visão mais otimista da humanidade, pautada no 
altruísmo e nas responsabilidades sociais (liberalismo socialista). 
Como bem leciona Andrew Heywood18, sobre o tema:

[...]	 os	 liberais	 modernos	 compartilham	 com	 os	 clássicos	 a	
preferência	 por	 indivíduos	 auto-suficientes	 que	 assumem	 a	
responsabilidade pela própria vida; a diferença essencial é o 
reconhecimento de que isso só pode ocorrer se as condições 
sociais o permitirem. Logo, o principal objetivo do liberalismo 
moderno é ajudar os indivíduos a se ajudarem. 

7.2. O conservadorismo
Em oposição aos princípios e ao espírito da Revolução Fran-

cesa, avesso e resistente à mudança e apoiado na tradição, o con-
servadorismo se desenvolveu como ideologia política nas primeiras 
décadas do século XIX, tendo como principais crenças a defesa da 
tradição, a imperfeição humana, a sociedade orgânica, a hierarquia, 
a autoridade e a propriedade. 

A defesa de um senso de identidade e de tranquilidade, para 
a sociedade e para o indivíduo, pode ser considerada a base teórica 
da defesa da tradição, no pensamento conservador. O acúmulo da sa-
bedoria dos antepassados, dessa forma, segundo o pensamento con-
servador, deve servir de base para a estabilidade da sociedade, não 
devendo ser desprezado.

A crença na imperfeição humana, por sua vez, como destacado, 
também é considerada uma das bases teóricas do conservadorismo. 

18. Idem, p. 67. 

Teoria	Geral	da	Polí�tica	 101



Para os conservadores, os seres humanos seriam imperfeitos e psi-
cologicamente	limitados,	fato	que	embasa	uma	desconfiança	em	re-
lação	à	ideia	de	liberdade	e	justifica	uma	maior	busca	pela	segurança.	

Neste diapasão, entendem os seguidores do pensamento con-
servador que a sociedade é orgânica, atuando como um verdadei-
ro organismo vivo, um sistema preexistente à liberdade individual. 
Neste sentido, leciona Andrew Heywood19:

O	uso	da	“metáfora	orgânica”	para	compreender	a	sociedade	
tem algumas implicações bastante conservadoras. Uma visão 
mecânica da sociedade, como a adotada pelos liberais e pela 
maioria dos socialistas, em que esta é construída por indivídu-
os racionais para servir a seus propósitos pessoais, sugere que 
ela	pode	ser	modificada	e	melhorada.	Isso	leva	a	uma	crença	no	
progresso, seja por meio de reforma ou revolução. Se a socie-
dade	é	orgânica,	suas	estruturas	e	instituições	foram	definidas	
por forças além do controle humano e, possivelmente, sensa-
tas,	o	que	implica	que	seu	“tecido”	delicado	deve	ser	preserva-
do e respeitado pelos indivíduos que nele vivem.

Por	fim,	a	defesa da hierarquia, da autoridade e da proprie-
dade também marcam decisivamente o pensamento conservador. 
Na visão dos conservadores, a autoridade e a hierarquia são funda-
mentais para a manutenção da ordem e do progresso, caracterizan-
do-se como algo natural em uma sociedade eminentemente desigual. 
Entendem os conservadores que a igualdade social, além de inalcan-
çável,	seria	indesejável,	uma	vez	que	refletiria	uma	postura	paterna-
lista do Estado. A propriedade, dessa forma, seria uma das bases da 
sociedade,	refletindo	a	preservação	de	laços	sociais	construídos	ao	
longo de gerações. 

Com o passar do tempo, o conservadorismo sofreu altera-
ções e se subdividiu em tendências mais tradicionais e na chamada 
“nova	direita”,	 a	qual	busca	combinar	o	autoritarismo	social	 com	
preceitos	do	libertarismo	econômico,	prementes	no	discurso	libe-
ral. No seu modelo tradicional, o conservadorismo pressupunha 
um	Estado	forte,	fundamentado	em	valores	e	instituições	clássicas,	

19. Ibidem, p. 84.
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geradoras da sensação de estabilidade. A chamada “nova direita”, 
por sua vez, embora mantendo a crença em valores tradicionais 
como a ordem, a autoridade e a disciplina, contaminou-se pelas 
ideias de livre mercado patrocinadas pelo liberalismo, mesclando o 
autoritarismo social à crença na liberdade do mercado. Como bem 
destaca Heywood20:

A	“nova	direita”	é	um	termo	amplo.	Ele	tem	sido	usado	para	
descrever ideias que vão da demanda por redução de impos-
tos à conclamação por mais censura no cinema e na televi-
são, e até mesmo campanhas contra a imigração ou a favor 
da repatriação. Em essência, essa nova direita é como um 
casamento entre duas tradições ideológicas aparentemen-
te	 antagônicas.	 A	 primeira	 delas	 é	 a	 economia	 clássica,	 em	
particular as teorias do livre mercado de Adam Smith, que 
ressurgiram na segunda metade do século XX como uma crí-
tica	ao	governo	“grande”	e	à	intervenção	social	e	econômica.	
Ela é chamada de nova direita liberal, ou neoliberalismo. O 
segundo elemento da nova direita é a teoria social conserva-
dora tradicional – claramente anterior a Benjamin Disraeli –, 
que enfatiza sobretudo a defesa da ordem, da autoridade e da 
disciplina. Esta é chamada da nova direita conservadora, ou 
neoconservadorismo.

Na essência da chamada “nova direita liberal”, representada 
por	pensadores	tais	como	Friedrich	Von	Hayek	e	Robert	Nozick,	en-
contra-se a oposição ao estatismo e às políticas de assistência social, 
vistas como inimigas da iniciativa e do empreendimento individual e 
elemento de privação da dignidade das pessoas. 

A “nova direita conservadora”, por sua vez, surgida na dé-
cada de 1970, nos Estados Unidos, fundamenta-se na defesa de um 
Estado forte, a favor dos interesses americanos. A preocupação 
com a moralidade pública, a hierarquia, o nacionalismo e a antiglo-
balização marcam a ação política dos defensores desta nova forma 
de conservadorismo, também apoiada na defesa da imposição ao 
mundo do modelo de sociedade estadunidense, inclusive através da 
força militar. 

20. Op. cit., p. 97.
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7.3. O socialismo
O socialismo, uma das mais importantes ideologias políticas do 

século XX, e que, até os dias de hoje, continua a motivar acaloradas 
paixões, encontra suas raízes históricas mais remotas ainda na an-
tiguidade,	com	a	publicação	da	clássica	obra	“A	República”,	de	Platão,	
a qual estabelece a defesa da crença na igualdade social. Da mesma 
forma, nos primórdios da Idade Moderna, na Inglaterra, teve gran-
de	destaque	a	publicação	da	obra	“Utopia”,	de	Thomas	Morus,	a	qual	
também, pelos mesmos motivos relacionados aos escritos de Platão 
citados, é apontada como precursora do pensamento socialista.

Foi no século XIX, entretanto, a partir da grande crise social 
gerada pelo liberalismo, que o socialismo, ideologia política pauta-
da nas ideias de cooperação e igualdade, desenvolveu-se, merecendo 
destaque o pensamento marxista, popularizado na segunda metade 
daquele período histórico, e que tem como base a defesa da revolu-
ção e da abolição do capitalismo e do sistema de classe, além da ado-
ção da propriedade comum dos bens de produção.

De forma pretérita a Marx, entretanto, vale ser destacado o ad-
vento das ideias de Charles Fourier (1772-1837) e Robert Owen (1771-
1858),	classificados	por	historiadores	e	defensores	do	marxismo	como	
socialistas utópicos. Para esses autores, e seus seguidores, prevale-
cia, na visão crítica de Marx, um desejo de completa transformação 
social desconectada da necessidade de luta de classes e revolução. Em 
sua	 clássica	obra	 “Manifesto	Comunista”,	Karl	Marx,	 ao	 lado	do	 seu	
grande parceiro intelectual, Friedrich Engels, baseia-se na concepção 
do materialismo histórico para defender a ideia de que o destino da so-
ciedade humana estaria atrelado ao comunismo, o qual, com o passar 
do tempo, condenaria o capitalismo ao desaparecimento. 

Segundo Marx e Engels, no capitalismo o homem estaria con-
denado à alienação, separando-se da sua verdadeira essência, como 
bem explica Andrew Heywood21:

21. Andrew Heywood, Ideologias políticas: do liberalismo ao fascismo. 1. ed. p. 128-
129,	São	Paulo:	A� tica,	2010.
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Uma vez que o capitalismo é um sistema de produção para a 
troca, ele aliena ou afasta os seres humanos do produto dês eu 
trabalho: eles trabalham para produzir não o que precisam ou 
o que é útil, mas commodities que serão vendidas para obter 
lucro. Eles também são alienados do processo de trabalho, por-
que a maioria é forçada a trabalhar sob a supervisão de chefes 
ou gerentes. Além disso, o trabalho não é social: os indivíduos 
são encorajados a ser egoístas e, por isso, afastam-se dos de-
mais	seres	humanos.	Por	fim,	os	trabalhadores	são	alienados	
de si mesmos. O próprio trabalho é reduzido a uma mera com-
modity e se torna uma atividade despersonalizada, em vez de 
ser criativa e proporcionar satisfação. 

Seria	 necessário,	 para	 Marx	 e	 Engels,	 o	 desenvolvimento	 de	
uma consciência de classe por parte do proletariado,	 a	 fim	 de	
que fosse desenvolvida uma revolução social,	que	abolisse	a	“mais-
-valia” (pagamento de valor inferior ao trabalhador em virtude do 
seu trabalho, gerando o lucro). Esse desenvolvimento, por sua vez, 
seria embasado nas leis do progresso histórico e social, segundo as 
quais	o	conflito	entre	capitalismo	e	proletariado	levaria	o	mundo	a	
um	estágio	superior	de	desenvolvimento,	o	comunismo,	a	partir	da	
instauração do socialismo.

Marx e Engels acreditavam no materialismo histórico, a partir 
da	conclusão	de	que	as	condições	materiais	ou	econômicas	estrutu-
ram o direito, a política, a cultura e outros aspectos da existência 
social.	Dessa	 forma,	 a	base	da	 sociedade	 seria	o	 sistema	econômi-
co,	o	qual	sustentaria	a	chamada	“superestrutura”.	A	transformação	
do	sistema	econômico,	a	partir	da	dialética	travada	entre	o	capital	
e o trabalho, a burguesia e o proletariado, assim, levaria o mundo à 
abolição dos privilégios e à construção de uma igualdade material, 
sendo	o	seu	destino	final	o	comunismo,	espécie	de	sociedade	iguali-
tária	ao	extremo,	sem	classes	sociais,	propriedade	privada	dos	meios	
de	produção	ou	mesmo	Estado.	Antes	disso,	porém,	seria	necessário	
o	fortalecimento	do	próprio	Estado,	a	partir	da	chamada	“ditadura	
do proletariado”, regime político pautado em um Estado forte, or-
ganizador da distribuição das riquezas e construtor da igualdade, 
governado	pelos	trabalhadores.	Neste	sentido,	válida	é	a	citação	da	
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seguinte passagem da doutrina de Alceu Luiz Pazzinato e Maria He-
lena Valente Senise22:

Fazendo	uma	análise	da	realidade	social	em	que	viviam,	Marx	
e Engels perceberam que ela era dinâmica e contraditória. En-
quanto o avanço técnico permitia o domínio crescente sobre a 
natureza, gerando o progresso e o enriquecimento de alguns 
homens,	a	classe	operária	era	cada	vez	mais	explorada	e	afas-
tada dos bens materiais de que necessitava viver. Portanto, era 
fundamental	estudar	os	 fatores	materiais	 (econômicos	e	 téc-
nicos) e a forma como os bens eram produzidos, para poder 
compreender a sociedade e explicar sua evolução. 

Pelo trabalho, o homem transforma a natureza, produzindo 
bens para atender a suas necessidades. Nesse processo de 
produção de bens, as pessoas estabelecem relações entre si. 
As	relações	estabelecidas	entre	os	proprietários	dos	meios	de	
produção	 (terra,	 matérias-primas,	 máquinas	 e	 instrumentos	
de trabalho) e os trabalhadores são chamadas relações sociais 
de produção. [...]

Os	interesses	das	duas	classes	sociais	básicas,	dentro	do	modo	
de	 produção	 capitalista,	 são	 irreconciliáveis,	 gerando	 a	 luta	
de classes. Para reverter esse processo, a classe trabalhado-
ra, subjugada e explorada, deveria atacar a burguesia naquilo 
que constitui a base da sociedade burguesa, isto é, o sistema 
de produção capitalista. Para tanto, o proletariado deveria 
organizar-se em sindicatos e partidos políticos trabalhistas e 
revolucionários,	atingindo,	assim,	a	consciência	de	classe,	pois	
somente desse modo teria condições de conquistar o poder e 
destruir o Estado burguês.

Como resultado desse processo global de mudança, o capitalis-
mo seria substituído pelo socialismo, baseado ma proprieda-
de social (e não privada) dos meios de produção. O socialismo 
possibilitaria alcançar a fase do comunismo, no qual deixariam 
de existir as classes sociais e o próprio Estado.

Esta teoria sobre as leis do desenvolvimento social, organizada 
por Marx e Engels, recebeu o nome de materialismo histórico 
e	lançou	as	bases	de	uma	análise	científica	da	evolução	das	so-
ciedades humanas.

22. Alceu Luiz Pazzinato & Maria Helena Valente Senise História Moderna e Contem-
porânea.	7.	ed.	p.	180.	São	Paulo:	A� tica,	1994.	
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As ideias de Marx, em parte, inspiraram o pensamento de Vla-
dimir Lênin, grande líder da Revolução Russa de 1917, quando o 
mesmo defendeu a concepção da “ditadura do proletariado” como 
etapa fundamental do processo de construção do comunismo. Lênin 
também acreditava na necessidade de uma consciência de classe do 
proletariado, a qual, por sua vez, na sua doutrina, seria construída a 
partir	da	formação	de	um	partido	revolucionário,	o	Partido	Comu-
nista,	a	quem	incumbiria	a	função	de	“grande	educador”	da	socieda-
de,	bem	como	de	organizador	político	e	gestor	econômico	do	Estado.	
Formou-se, assim, uma nova doutrina socialista, batizada de mar-
xista-leninista, a qual amoldou uma doutrina em muitos aspectos 
divergente daquela pensada por Karl Marx e Friedrich Engels, como 
explica Andrew Heywood23:

O	comunismo	do	século	XX	diferia	de	maneira	significativa	das	
ideias e expectativas de Marx e Engels. Em primeiro lugar, em-
bora os partidos comunistas criados no século XX se apoiassem 
nas	teorias	do	marxismo	clássico,	eles	foram	forçados	a	adaptá-
-las à tarefa de conquistar e reter o poder político. Em particular, 
os líderes comunistas do século XX tiveram de dar mais atenção 
a questões como liderança, organização política e gestão eco-
nômica	do	que	Marx	tinha	dado.	Em	segundo	lugar,	os	regimes	
comunistas foram moldados pelas circunstâncias históricas 
em que se desenvolveram. Contrariando a previsão de Marx, 
os partidos comunistas não conquistaram o poder nos Estados 
capitalistas desenvolvidos da Europa ocidental, e sim em países 
atrasados e em grande parte rurais, como a Rússia e a China. Em 
consequência, o proletariado urbano era invariavelmente pouco 
numeroso e despreparado, incapaz de realizar uma revolução de 
classe genuína. O governo comunista tornou-se assim o governo 
de uma elite comunista e de líderes comunistas. Além disso, o 
comunismo soviético foi essencialmente moldado pela contri-
buição pessoal decisiva dos dois primeiros líderes bolcheviques, 
Lênin	(1870-1924)	e	Stálin	(1879-1953).

Lênin	e	os	bolcheviques	russos	revolucionário	de	1917,	assim,	
são apontados, historicamente, ao lado de outros líderes revolucio-
nários	do	século	XX,	a	exemplo	do	chinês	Mao	Tse	Tung,	para	quem	

23. Idem, p. 130-131.
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o	poder	residiria	“no	cano	de	uma	arma”,	como	os	grandes	represen-
tantes	do	chamado	“socialismo	revolucionário”,	inspirado	na	defesa	
da violência e na ruptura total com o capitalismo. Uma outra forma 
de socialismo, no entanto, se desenvolveu a partir da segunda me-
tade do século XIX, principalmente na Inglaterra e na Alemanha, ins-
pirando, de alguma forma, a moderna social-democracia: falamos 
do	socialismo	evolucionário,	ou	gradualista.	

Crendo em um processo gradativo de revolução social, os so-
cialistas evolucionários,	cujo	maior	expoente	é	identificado	na	fi-
gura do alemão Ferdinand Lassale (1825-1864), difusor do conceito 
sociológico	de	constituição,	defendiam,	ao	contrário	dos	socialistas	
revolucionários,	a	combinação	da	ação	política	com	a	educação,	como	
instrumento de transformação da sociedade. No mesmo período em 
que Lassale atuou na Alemanha, inspirando a formação do Partido 
Social Democrata alemão, em 1875, na Inglaterra surgiu a Sociedade 
Fabiana (cuja denominação foi inspirada em uma alusão ao general 
romano	Fábio	Máximo,	conhecido	pelas	táticas	pacientes	de	defensi-
vas que empregou no combate ao exército invasor de Aníbal), tam-
bém propugnadora de um socialismo gradualista, fundamentado na 
formação da consciência política do trabalhador. 

Surge, assim, a social-democracia, considerada uma vertente 
moderada do socialismo, a qual defende equilíbrio entre a economia 
de mercado e a intervenção estatal, com a humanização do capita-
lismo. 

Como esse assunto foi cobrado em concurso?

No concurso para Defensor Público da União, organizado pelo CESPE, em 
2010, foi considerada verdadeira a seguinte assertiva: 
–	 “os	social-democratas	defendem	a	não	abolição	da	propriedade	pri-

vada dos meios de produção em troca da cooperação dos capitalistas 
na elevação da produtividade e na distribuição dos ganhos”. 

A presente questão demonstra a importância, doravante, do estudo das 
ideologias na preparação para os concursos da magistratura, diante das 
determinações impostas pela Resolução nº. 75 do CNJ, bem como a ten-
dência de exigência de temas relacionados à formação humanística nos 
editais de concursos de outras carreiras jurídicas. 
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Como temas principais da ideologia socialista, podemos in-
dicar a comunidade, a cooperação, a igualdade, a política de classes 
e a propriedade comum. De acordo com a ideia de comunidade, é 
dada ênfase na capacidade humana para a ação coletiva e, por con-
seguinte, para o espírito de fraternidade. Tal concepção, assim, fun-
damenta a defesa da cooperação, a partir da crença segundo a qual a 
relação natural entre os homens não se baseia na competição, e sim 
na ajuda mútua.

Ainda segundo os socialistas, a justiça fundamenta-se na ideia 
de igualdade social. Como bem ressalta Andrew Heywood24:

[...] sob a perspectiva socialista, a justiça requer que as pessoas 
sejam tratadas pela sociedade de maneira parecida, ou ao me-
nos de forma mais equânime, no que diz respeito a remunera-
ção e circunstâncias materiais. A igualdade formal, sem eu sen-
tido jurídico e político, é claramente inadequada em si mesma, 
porque desconsidera as desigualdades estruturais dos sistema 
capitalista. A igualdade de oportunidades, por sua vez, legitima 
a desigualdade ao perpetuar o mito da desigualdade inata.

O tema da política de classes é outro de grande relevância na 
doutrina socialista. Para os socialistas marxistas, as desigualdades 
se pautariam na disputa entre as classes, fundadas a partir do pode-
rio	econômico.	A	igualdade,	assim,	só	poderia	ser	alcançada	a	partir	
de uma revolução promovida pela classe explorada, o proletariado. 

Os sociais-democratas, por sua vez, contrariando em parte os 
marxistas,	 defendem	que	 o	 aperfeiçoamento	 social	 não	 será	 cons-
truído	através	de	uma	luta	de	classes	ou	de	uma	revolução	proletá-
ria, mas sim através de uma política conciliatória de interesses.

O	último	tema	relevante	na	análise	da	ideologia	socialista,	por	
sua vez, diz respeito à propriedade comum. Enquanto o liberalismo 
defende a propriedade privada como direito fundamental, o socialis-
mo marxista vê na privatização dos meios de produção a fonte das 
desigualdades.	 Assim,	 para	 os	 socialistas	 clássicos,	 a	 propriedade	
seria injusta, e a riqueza, por conseguinte, deveria ser produzida, tão 

24. Ibidem, p. 113.
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somente, pelo esforço coletivo, uma vez que a propriedade privada 
geraria a ganância e a corrupção humana. 

Mais moderados, os sociais-democratas, por sua vez, defendem 
a preservação da propriedade privada, salientando, no entanto, o in-
centivo à propriedade pública de setores estratégicos. 

Nas	três	últimas	décadas	do	século	XX,	vários	fatores	desenca-
dearam uma crise da ideologia socialista, tanto no que se refere 
ao socialismo marxista, como também no que diz respeito à social-
-democracia. A globalização, a revolução tecnológica, a carência da 
oferta	de	emprego,	a	 flexibilização	do	Direito	do	Trabalho,	e,	prin-
cipalmente,	a	queda	do	Muro	de	Berlim	e	o	fim	da	União	Soviética,	
tronaram, de certo ponto, as previsões futuras do socialismo nada 
animadoras, a partir, principalmente, da década de 1990. A recente 
crise	econômica,	que	abalou	o	mundo,	em	2008,	fez	com	que,	no	en-
tanto, restasse comprovada a sobrevivência do discurso socialista, 
em especial no que se refere na ênfase da comunidade e do coope-
rativismo, surgindo, assim, um novo compromisso: o consenso da 
sociedade em busca da garantia da inclusão social, marcada, princi-
palmente, pela valorização da educação como instrumento emanci-
pador e na oposição ao neoliberalismo. 

7.4. O nacionalismo
O nacionalismo, como ideologia política, atingiu o seu apogeu 

na primeira metade do século XX, em especial quando da ascensão 
dos	movimentos	fascista	e	nazista	na	Itália	e	na	Alemanha,	respecti-
vamente, durante o período entre guerras. Suas origens, no entanto, 
são mais remotas, encontrando-se na Revolução Francesa, como bem 
destaca Andrew Heywood25:

A ideia de nacionalismo surge com a Revolução Francesa. Até 
então,	os	países	eram	concebidos	como	“domínios”,	“principa-
dos”	ou	“reinos”.	Os	habitantes	de	determinado	país	eram	“sú-
ditos”, e sua identidade política era formada pela obediência a 

25. Andrew Heywood, Ideologias políticas: do liberalismo ao fascismo. 1. ed. p. 149-
150,	São	Paulo:	A� tica,	2010.
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um soberano ou dinastia reinante, e não por um sentimento de 
identidade nacional ou patriotismo. No entanto, na França, os 
revolucionários	que	se	ergueram	contra	Luís	XVI,	em	1789,	o	
fizeram	em	nome	do	povo,	e	enxergaram	o	povo	como	a	“nação	
francesa”. (...) O nacionalismo era, desse modo, um credo revo-
lucionário	e	democrático,	refletindo	a	ideia	de	que	os	“súditos	
da	coroa”	deveriam	se	tornar	“cidadãos	da	França”.	A	nação	de-
veria governar a si mesma. 

No século XIX, o movimento nacionalista impulsionou impor-
tantes	eventos	históricos,	a	exemplo	das	unificações	da	Alemanha	e	
da	Itália	e	da	defesa,	por	Simón	Bolívar,	da	construção	de	uma	Amé-
rica	única,	após	a	libertação	das	antigas	colônias	sulamericanas	do	
julgo	do	domínio	espanhol.	Foi	ainda	no	final	daquele	século	que	o	
nacionalismo começou a adquirir a sua feição ideológica mais conhe-
cida e difundida durante o seu apogeu, uma matriz mais conservado-
ra, pautada no chauvinismo (dedicação acrítica ou infundada a uma 
causa ou grupo, baseada, em geral, na crença da superioridade) e na 
xenofobia (ódio aos estrangeiros). 

Baseia-se o nacionalismo na crença de que a humanidade é 
dividida em nações, e a nação é o princípio da organização política. 
Seus temas principais referem-se à defesa das ideias de nação, co-
munidade	orgânica	e	política	identitária.	

Por nação,	 conceito	muitas	 vezes	 controverso	 e	 de	difícil	 de-
finição,	 podemos	 compreender	 uma	 comunidade	 de	 pessoas	 que	
guarda, entre si, laços culturais semelhantes (língua, costumes, tra-
dições,	etnias,	crenças	etc.).	Não	é	necessária	a	presença	de	todo	e	
qualquer tipo de laço cultural para a constituição de uma nação. Bas-
ta a presença de semelhanças que criem um vínculo de identidade 
entre um determinado grupos de pessoas, independentemente dos 
vínculos políticos estatais: uma nação pode estar em todo o mundo, 
bem	como,	em	um	mesmo	Estado,	é	possível	a	convivência,	pacífica	
ou	não,	de	várias	nações.	

A concepção de comunidade orgânica, por sua vez, privilegia 
a ideia de que cada nação age como um organismo particular, com 
vontade própria. Para a ideologia nacionalista, muito mais do que a 
vontade dos indivíduos, em uma sociedade deve prevalecer a vonta-
de da comunidade orgânica.
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Finalmente, a defesa de uma política identitária formadora 
da nação pressupõe a crença em um senso de identidade coletiva, 
pautado na memória e no patriotismo. Na Alemanha, esta política 
identitária	foi	consagrada	pelo	termo	“Volksgeist”	(espírito	do	povo),	
simbolizado nas mais antigas tradições do povo germânico, repre-
sentadas na literatura pelos irmãos Grimm e na música pelas obras 
de Richard Wagner, não à toa o compositor preferido de Adolf Hitler. 

O nacionalismo clássico, nascido proveniente, principalmente, 
da	Revolução	Francesa,	sofreu	forte	influência	teórica	de	Rousseau,	
difusor	da	concepção	de	“vontade	geral”,	em	substituição	à	vontade	
do	monarca.	O	“nacionalismo	liberal”,	assim	denominado,	teve	como	
principal	aporte	a	oposição	aos	impérios	autocráticos	e	opressores	
existentes anteriormente às revoluções burguesas. 

Além do nacionalismo liberal, pioneiro na construção da ideo-
logia nacionalista, é de se destacar o desenvolvimento de outras es-
pécies de nacionalismo, com destaque para o nacionalismo conser-
vador, o nacionalismo expansionista e o nacionalismo anticolonial. 

O nacionalismo conservador	 tem	 suas	 origens	 identificadas	
na segunda metade do século XIX, em especial na Alemanha, durante 
o	governo	de	Bismarck	(mais	conhecido	como	II	Reich).	Suas	bases	
teóricas vinculam-se à promessa de coesão social e ordem pública 
contida no sentimento de patriotismo, bem como na pregação da 
união entre trabalhadores e nação, com o intuito de conter as revolu-
ções sociais. Para os nacionalistas conservadores, a diversidade cul-
tural	leva	à	instabilidade	e	ao	conflito.	Assim,	necessário	se	faz	um	
forte	apelo	à	tradição	e	à	história,	à	“moral	e	bons	costumes”,	como	
sustentáculos	de	uma	sociedade	ordenada	e	coesa.	

Já	o	nacionalismo expansionista	pode	ser	melhor	identificado	
com	uma	tendência	política	verificada	na	primeira	metade	do	século	
XX, em especial em eventos como a colonização da África e a I Guerra 
Mundial. Para os adeptos desta vertente do nacionalismo, prevale-
cia uma crença na superioridade de algumas nações sobre outras, 
bem como a valorização de princípios bélicos como a lealdade ab-
soluta,	a	dedicação	e	a	disposição	para	o	sacrifício	pessoal.	Políticas	
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de segregação racial encontraram grande respaldo nesta concepção 
ideológica,	 sendo	 exemplo	 clássico	 o	 discurso	 da	 pangermanismo	
propugnado pelos nazistas e pautado na ideia de hegemonia da raça 
ariana sobre as demais. 

Por	fim,	o	nacionalismo anticolonial	emergiu	como	fenôme-
no político principalmente após o término da II Guerra Mundial, 
com a crise dos grandes impérios europeus. A partir de sementes 
nacionalistas plantadas pelos próprios colonizadores, povos afri-
canos	e	asiáticos,	especialmente,	difundiram	movimentos	de	liber-
tação política, inspirados também nos valores socialistas de comu-
nidade e cooperação. O colonialismo, assim, passou a ser enxergado 
como uma forma ampliada da opressão de classes, que deveria ser 
combatida. O fundamentalismo religioso, neste diapasão, pode ser 
apontado como um movimento difundido principalmente a partir 
da difusão deste nacionalismo anticolonial e, em muitos casos, an-
tiocidental também. 

7.5. O anarquismo
O anarquismo, teoria política desenvolvida no século XIX, tem 

como	pressuposto	básico	a	crença na ausência do governo, uma 
vez que a existência do Estado e do governo ofendem a liberdade e a 
igualdade. 

É	o	anarquismo,	como	definição	genérica	de	Bobbio,	Matteucci	
e Pasquino26:

[...] o movimento que atribui, ao homem como indivíduo e à co-
letividade, o direito de usufruir toda a liberdade, sem limitação 
de normas, de espaço e de tempo, fora dos limites existenciais 
do próprio indivíduo: liberdade de agir sem ser oprimido por 
qualquer	tipo	de	autoridade,	admitindo,	unicamente,	os	obstá-
culos	da	natureza,	da	“opinião”,	do	“senso	comum”	e	da	vonta-
de da comunidade geral – aos quais o indivíduo se adapta sem 
constrangimento, por um ato livre de vontade.

26. Norberto Bobbio, Nicola Matteucci e Gianfranco Pasquino, Dicionário de Política, 
vol. 01, p. 23.
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Evelyne Pisier27, sobre o movimento anarquista, ensina que:

O movimento anarquista do século XIX insere-se em uma tradi-
ção muito antiga, marcada ao mesmo tempo pela reivindicação 
de independência do indivíduo que recusa a ordem sociopolíti-
ca imposta, da qual os Cínicos da Antiguidade Pagã são os mais 
audaciosos	representantes	–	e	pela	afirmação	de	que	os	grupos	
humanos	são	capazes	de	se	organizar	de	modo	autônomo,	de	
acordo com seus desejos e suas vontades, fora ou à margem 
da autoridade política – posições muitas vezes adotadas, tanto 
pelas primeiras comunidades cristãs quanto pelos burgueses 
da Idade Média ou os diggers [cavadores] quando da Revolução 
Inglesa, por exemplo.

Para a anarquia, expor a questão social não é somente recusar 
o	Estado	(burguês)	e	sua	problemática	política	sem	perspec-
tiva, como também considerar que os indivíduos, os grupos 
possuem em si a capacidade de engendrar uma outra forma de 
organização da sociedade que não seja a do Estado (ou de seu 
equivalente:	o	diretório	dos	sábios,	o	partido	encarregado	de	
representar o proletariado...).

Revelando um grande otimismo em relação à natureza hu-
mana, o anarquismo comporta duas tradições ideológicas mar-
cantes,	com	as	quais	se	identifica,	em	certos	aspectos:	o	liberalismo	
e o socialismo. Seus temas principais são o antiestatismo (oposição 
ao Estado e a qualquer ordem jurídica), a crença em uma ordem na-
tural,	o	anticlericalismo	e	a	liberdade	econômica.	

Para os anarquistas, toda autoridade é uma afronta à liber-
dade e à igualdade. Daí o antiestatismo. Seriam os seres humanos, 
na visão anarquista, criaturas morais atraídas pelas ideias de liber-
dade e autonomia. Haveria, assim, uma ordem natural, pautada na 
crença em uma bondade natural dos homens. 

O anticlericalismo, por sua vez, também se mostra marcante 
na doutrina anarquista, uma vez que teria a religião o poder de rou-
bar do indivíduo a sua autonomia moral e a sua capacidade de fazer 
julgamentos éticos. A religião seria uma forma de prisão. 

27. Evelyne Pisier, História das Ideias Políticas, p. 224, Barueri-SP: Manole, 2004.
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A defesa da liberdade econômica é um outro ponto marcante 
do pensamento anarquista. Neste aspecto, no entanto, percebe-se 
uma divisão entre os anarquistas individualistas, mais afeitos a uma 
espécie	 de	 ultraliberalismo,	 e	 os	 anarquistas	 coletivistas,	 identifi-
cados como ultrassocialistas. Os primeiros defendem o mercado e 
a propriedade privada e os segundos a cooperação e a propriedade 
coletiva.	Em	comum	a	aversão	ao	sistema	econômico	do	capitalismo	
gerenciado.

O anarquismo individualista	encontra	a	sua	base	filosófica	na	
concepção liberal do indivíduo soberano. Parte-se, assim, da defesa 
da	ideia	de	que	a	autoridade	absoluta	e	ilimitada	está	dentro	de	cada	
indivíduo, o qual, portanto, não pode se submeter ao domínio do Es-
tado. O indivíduo deve agir de acordo com as suas escolhas, sem con-
venções sociais. Neste sentido, o anarquista americano Henry David 
Thoreau	(1817-1862)	acreditava	que	o	indivíduo	precisaria	ser	fiel,	
tão somente, à sua consciência, só fazendo o que acredita ser certo 
(desobediência civil). 

Sob	a	influência	do	anarquismo	individualista,	desenvolveu-se,	
na segunda metade do século XX, o chamado “anarcocapitalismo”, 
cuja plataforma teórica baseia-se na defesa radical do livre mercado. 
Neste	sentido,	o	escritor	David	Friedman,	autor	da	obra	“O	maqui-
nário	da	liberdade”,	publicada	em	1973,	defendeu	a	substituição	do	
governo pela concorrência de mercado desregulamentada. Para o 
escritor,	 filho	do	 importante	economista	Milton	Friedman,	deveria	
ocorrer uma substituição da polícia por agências de proteção priva-
das e dos tribunais por tribunais privados, fatos que ocasionariam a 
total desnecessidade do Estado. Como destaca Andrew Heywood28:

Os anarcocapitalistas vão muito além das ideias do liberalis-
mo de livre mercado. Os liberais entendem que o mercado é 
um	mecanismo	eficaz	e	eficiente	para	fornecer	a	maioria	dos	
bens,	mas	afirmam	que	ele	 também	tem	seus	 limites.	Alguns	
serviços, como a manutenção da ordem interna, o cumprimen-
to	de	contratos	e	a	proteção	contra	ataques	externos,	são	“bens	

28. Andrew Heywood, Ideologias políticas: do liberalismo ao fascismo. 1. ed. p. 197, 
São	Paulo:	A� tica,	2010.
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públicos”, que devem ser fornecidos pelo Estado, pois não po-
dem ser supridos pela concorrência do mercado. Porém, os 
anarcocapitalistas acreditam que o mercado consegue satisfa-
zer todas as carências humanas.

O anarquismo coletivista,	 por	 sua	 vez,	 como	 já	 destacado,	
vincula-se	a	uma	concepção	que	pode	ser	identificada	com	uma	de-
fesa de um ultrassocialismo. Sua ideia mais conhecida encontra-se 
em uma frase difundida no século XIX por Pierre-Joseph Proudhon 
(1809-1865),	para	quem	“a	propriedade	é	um	roubo”.	Há,	no	discur-
so anarquista coletivista, uma forte ênfase na solidariedade social, 
“primeira	lei	humana”	segundo	um	dos	seus	principais	defensores,	o	
russo	Mikhail	Bakunin	(1814-1876).	

Como	produto	do	anarquismo	coletivista,	podemos	identificar,	no	
século XIX, o surgimento do anarcossindicalismo, movimento políti-
co que pregava a erradicação do capitalismo e a tomada do poder pe-
los	trabalhadores	(a	expressão	deriva	da	palavra	francesa	“syndicat”,	
a	qual	significa	união,	grupo).	Segundo	Andrew	Heywood29:

[...] a teoria sindicalista inspirou-se nas ideias socialistas e de-
senvolveu uma primeira noção de luta de classes. Os trabalha-
dores e camponeses foram considerados uma classe oprimi-
da,	e	os	industriais,	proprietários	de	terras,	políticos,	juízes	e	
policiais, caracterizados como exploradores. Para se defender, 
os trabalhadores poderiam organizar sindicatos baseados em 
ofícios,	setores	ou	profissões	específicos.	A	curto	prazo,	esses	
sindicatos atuariam como organizações trabalhistas conven-
cionais,	obtendo	aumentos	de	salário,	redução	de	carga	horá-
ria e melhoria das condições de trabalho. 

Também como subespécie do anarquismo coletivista, é possí-
vel apontar o chamado “anarcocomunismo”, difundido por Piotr 
Kropotkin	(1842-1921),	que,	contestando	Charles	Darwin,	acredi-
tava que a evolução das espécies facilitaria a cooperação, em detri-
mento da competição. Para os anarcocomunistas, o Estado deveria 
ser	substituído	por	comunas	autossuficientes,	que	dividiriam	a	ri-
queza comum. 

29. Idem, p. 191. 
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Ao	longo	da	história,	várias	práticas	foram	desenvolvidas	pelos	
anarquistas, na busca da efetivação das suas crenças. Podemos citar, 
por exemplo, o terrorismo, a política de resistência não violenta 
desenvolvida por Gandhi, na Índia (conhecida como satyagraha), ou 
mesmo a formação de sociedades alternativas. Visto por muitos 
como uma ideologia morta, por nunca ter, de fato, imposto os seus 
métodos às sociedades humanas, o anarquismo sobrevive, exercen-
do,	ainda	hoje,	influências	no	ativismo	político.	

7.6. O fascismo
O	termo	“fascismo”	tem	origem	latina	e	deriva	da	palavra	“fas-

ces”, feixe da varas ligado a uma lâmina de machado, que simbolizava 
a autoridade dos magistrados no Império Romano. 

Como ideologia política, o fascismo fundamenta-se, justamente, 
na autoridade, fato que explica a analogia com o referido feixe de 
varas. Para os fascistas, a sociedade deve se reunir sob o espectro de 
uma comunidade orgânica unificada. O indivíduo, assim, termina 
por sucumbir perante o grupo social. 

Desenvolvida no século XX, em especial durante o período entre 
guerras, o fascismo teve várias facetas, das quais se destacam com 
maior intensidade o estatismo italiano, simbolizado no poder de Be-
nito	Mussolini,	e	o	nazismo	alemão,	personificado	na	figura	do	seu	
grande líder, Adolf Hitler. 

Como principais características do fascismo podemos 
apontar o nacionalismo exacerbado; a exigência cega de obediên-
cia do cidadão ao Estado, considerado o agente de modernização 
da	sociedade;	e	o	corporativismo	como	política	econômica,	a	par-
tir da defesa da união entre empresa e trabalho pelo bem comum 
da	sociedade.	Neste	sentido,	vale	destacar	o	advento	da	“Carta	Del	
Lavoro”	italiana,	a	qual	justificava	um	pleno	domínio	do	Estado	so-
bre a economia e as relações trabalhistas, passando por um forte 
controle estatal sobre os sindicatos. No Brasil, durante o Estado 
Novo (1937-1945), Getúlio Vargas inspirou-se na Carta Del Lavo-
ro	e	no	corporativismo	para	empenhar	a	sua	política	econômica	e	
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trabalhista, a qual culminou com a promulgação da Consolidação 
das Leis do Trabalho (CLT), em 1943. 

O racialismo, muitas vezes, é apontado como outra caracterís-
tica do fascismo. É de se destacar, entretanto, que o racismo não era, 
necessariamente, uma regra geral desta ideologia, embora no Nazis-
mo alemão tenha sido marcante.

Com a derrota do chamado Eixo, na II Guerra Mundial, o fascis-
mo perdeu muito de sua força, embora ainda tenha sobrevivido, com 
relevância, em países como Portugal e Espanha, até meados da déca-
da de 1970. 

7.7. O surgimento de novas ideologias

Os últimos trinta anos testemunharam importantes transfor-
mações sociais em todo o mundo. O advento de novas tecnolo-
gias, como a da telefonia celular e da internet, por exemplo, encurta-
ram	as	distâncias	das	comunicações,	impulsionando	o	fenômeno	da	
globalização. 

Ao mesmo tempo, o mundo assistiu, em 1989, ao início de uma 
grande revolução, a maior talvez desde a Revolução Francesa, com 
o colapso do mundo socialista, simbolizado na queda do Muro de 
Berlim e, posteriormente, com o esfacelamento do império soviéti-
co. Uma “nova ordem mundial”,	 assim,	se	estabeleceu,	com	o	 fim	
da	Guerra	Fria	que	dominara	o	cenário	político	pós	II	Guerra	Mun-
dial, bem como com a transformação das sociedades industriais em 
sociedades pós-industrias, pautadas, cada vez mais, na formação de 
novas formas de trabalho e novas relações sociais. Sobre esta trans-
formação,	válida	é	a	citação	da	seguinte	passagem	do	pensamento	de	
Andrew Heywood30:

As	 sociedades	 industriais	 tendiam	 a	 ser	 solidárias,	 pois	 se	
apoiavam em divisões de classe relativamente claras (de modo 
genérico, aquelas entre capital e trabalho), o que, por sua vez, 

30. Andrew Heywood. Ideologias políticas: do feminismo ao multiculturalismo. 1. ed. 
p.	16,	São	Paulo:	A� tica,	2010.
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ajudava a estruturar o processo político – inclusive o sistema 
partidário,	a	competição	entre	grupos	de	interesses	e	o	debate	
ideológico.	Já	as	sociedades	pós-industriais	são	diferentes	em	
vários	aspectos.	Em	primeiro	lugar,	tendem	a	ser	mais	afluen-
tes, em que a luta por subsistência material se tornou manos 
premente para uma proporção cada vez maior da população. 
Em condições mais prósperas, os indivíduos manifestam mais 
interesse	por	“qualidade	de	vida”	ou	questões	“pós-materiais”,	
que costumam estar associadas a moralidade, justiça política 
e satisfação pessoal e incluem temas como igualdade entre os 
sexos, paz mundial, harmonia racial, proteção ambiental e di-
reitos dos animais. Em segundo lugar, a estrutura da sociedade 
e	o	caráter	das	relações	sociais	se	modificaram.	Enquanto	as	
sociedades	 industriais	 tendiam	 a	 criar	 “fortes”	 laços	 sociais,	
principalmente com base na classe social e na nacionalidade, 
as sociedades pós-industriais costumam se caracterizar pela 
crescente	individualização	e	por	laços	sociais	mais	“tênues”	e	
fluidos.	Embora	 isso	possa	significar	que	as	pessoas	 têm	um	
senso menos claro de quem são e do que pensam a respeito de 
determinadas questões morais e sociais, o advento das socie-
dades	pós-industriais	as	“liberou”	de	sua	identidade	ideológica	
fundada em classes, permitindo – e até mesmo encorajando – a 
busca de novas identidades.

Neste	 contexto,	 as	 “velhas	 ideologias”,	 pouco	 a	 pouco	 cedem	
espaço	para	“novas	 ideologias”,	com	novas agendas políticas. Ga-
nham força novos movimentos sociais, pautados na defesa de te-
mas como feminismo e ecologismo. Da mesma forma, o choque cada 
vez maior de civilizações, promovidos pela globalização, termina por 
provocar reações, a exemplo do fortalecimento do fundamentalismo 
religioso. 

No que se refere ao feminismo, podemos destacar as suas duas 
crenças	básicas:	as	mulheres	vivem	em	desvantagem	e	esta	desvan-
tagem pode, e deve, ser abolida. Construído a partir ainda da Idade 
Média,	o	feminismo,	como	ideologia	política,	começa	a	se	firmar	em	
meados do século XIX, com a luta das mulheres pela conquista do 
direito ao voto, direito este que, efetivamente, só seria conquistado, 
na	maioria	das	atuais	democracias,	nos	fins	daquele	século	e	nas	pri-
meiras décadas do século seguinte. Em 1893, as mulheres da Nova 
Zelândia	adquiriram	o	direito	ao	 sufrágio.	Nos	Estados	Unidos,	no	
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entanto, tal direito só foi alcançado em 1920, com a publicação da 19ª 
Emenda à Constituição, enquanto que na Inglaterra as mulheres ti-
veram reconhecido o direito à participação política dois anos antes, 
em 1918. No Brasil, apenas em 1932, com a edição do Código Eleito-
ral, as mulheres passaram a ter, de forma generalizada, o direito ao 
sufrágio,	elegendo,	inclusive,	a	primeira	deputada	federal	brasileira,	
participante da Assembléia nacional Constituinte de 1933/34, cha-
mada	Carlota	de	Queiroz.	A	“primeira	onda”	do	feminismo	teve	uma	
forte	influência	liberal,	pautando-se	na	luta	pelo	estabelecimento	de	
direitos iguais na esfera pública. 

Foi	 na	 década	 de	 1960,	 com	 o	 advento	 da	 chamada	 “segunda	
onda do feminismo”, no entanto, que tal ideologia, de fato, começa a 
se	consolidar.	A	partir	da	obra	“Mística	Feminina”,	de	Betty	Friedan,	
vislumbra-se uma crítica mais aguçada da redução da mulher ao pa-
pel de mãe e esposa, fato que desencadeia um movimento ascenden-
te de libertação da mulher do julgo masculino. Destaca-se, assim, o 
surgimento de um feminismo mais radical, empenhado na abolição 
do patriarcado e defensor de uma revolução sexual. A crítica ao pa-
triarcado (governo do pai, pautado no domínio masculino), por sinal, 
é o tema principal da ideologia feminista.

O ecologismo, por sua vez, apresenta-se, também, como uma 
nova ideologia cada vez mais no mundo contemporâneo. Cunha-
do	pelo	 zoólogo	 alemão	Ernst	Haeckel,	 em	1866,	 o	 termo	ecologia	
ganhou força nas últimas décadas, a partir de uma crítica cada vez 
mais forte em relação ao antropocentrismo dominante (institucio-
nalizado a partir das revoluções burguesas dos séculos XVII e XVIII). 
Foi, principalmente, a partir da Conferência Internacional de Es-
tocolmo sobre meio-ambiente, realizada em 1972, que o direito ao 
meio-ambiente equilibrado se consolidou como um direito funda-
mental.	Desde	então,	o	chamado	“desenvolvimento	sustentável”,	que	
pode	ser	definido	como	sendo	o	desenvolvimento	que	satisfaz	as	ne-
cessidades presentes sem comprometer as futuras gerações em sua 
aptidão para satisfazer suas próprias necessidades, passou a ser um 
dos objetivos fundamentais os Estados pautados sob ótica dualista 
do desenvolvimento e bem-estar social.
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Os	temas	principais	do	ecologismo	são:	a	denúncia	à	“arrogân-
cia” do humanismo, a superação do antropocentrismo pelo ecocen-
trismo, o holismo (crença na ideia de que o mundo natural deve ser 
observado na sua plenitude, e não de forma fragmentada, contra-
riando	a	compartimentalização	do	conhecimento	científico),	a	sus-
tentabilidade e a ética ambiental. Para os ecologistas, a riqueza da 
Terra deve ser preservada, uma vez que é exaurível, devendo o sis-
tema de produção causar o menor dano possível ao meio-ambiente. 
A preocupação com as futuras gerações e a defesa da igualdade de 
direitos entre homens e animais também são encontradas na agenda 
do ecologismo. 

Por	fim,	vale	destacar,	no	contexto	das	novas	ideologias,	o	for-
talecimento, nas últimas décadas do fundamentalismo religioso, 
subproduto do processo de globalização. Neste sentido, destaca An-
drew Heywood31:

A secularização contribuiu para o declínio da religião tradicio-
nal	e	o	enfraquecimento	do	que	é	visto	como	o	“tecido	moral”	
da sociedade. Nesse sentido, o fundamentalismo representa 
um protesto moral contra a decadência e a hipocrisia. Ele pre-
tende	restaurar	a	ordem	“justa”	e	restabelecer	a	ligação	entre	o	
mundo humano e o divino.

Para os fundamentalistas religiosos, política e religião se con-
fundem. Dessa forma, os princípios religiosos necessitam, para os 
seus defensores, se fazerem presentes em todas as relações sociais, 
de	natureza	privada	ou	pública,	influenciando,	decisivamente,	a	eco-
nomia, a conduta social, a política e o direito. A religião, assim, não 
poderia	ficar	restrita	à	esfera	privada	(como	pregam	as	crenças	li-
berais), uma vez que tal fato somente traria como consequência o 
domínio do mal e da imoralidade. 

É de se destacar que o advento das novas ideologias não 
representou, necessariamente, a morte das ideologias tradi-
cionais. Vislumbra-se, assim, tão somente uma nova agenda de 
interesses,	 que	 encontra	 na	 chamada	 “nova	 ordem	mundial”	 um	

31. Op. cit. p. 71. 
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ambiente	extremamente	favorável	para	a	sua	prosperidade.	Nota-
-se, dessa forma, que contrariamente ao que muitos imaginam, as 
ideologias permanecem vivas no mundo contemporâneo, exercen-
do	forte	influência	sobre	o	comportamento	das	pessoas	e	dos	gru-
pos	sociais,	 influenciando	decisivamente	a	própria	construção	do	
Estado de Direito. 

8. A DECLARAÇÃO UNIVERSAL  
DOS DIREITOS HUMANOS (ONU)

8.1. Formação histórica dos direitos humanos:  
noções gerais

A Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH), insti-
tuída pela Organização das Nações Unidas, em 1948, constitui-se no 
principal estatuto normativo dessa espécie de direitos. Surgida 
pouco depois do término da II Guerra Mundial, encerrada em 1945, a 
DUDH pode ser considerada o eixo principal do sistema internacio-
nal de uma gama de direitos que têm, como objetivo maior, a garantia 
da dignidade da pessoa humana. 

Historicamente, a defesa da existência de direitos inerentes a 
todos os seres humanos, em todos os tempos e em todos os lugares, 
começou a ser construída com o advento das revoluções burguesas, 
a	partir	do	 século	XVII,	 e	 a	 crise	do	absolutismo	monárquico	e	do	
sistema feudal. 

Com	o	início	do	período	denominado	de	“Baixa	Idade	Média”,	em	
meados	do	século	XI,	quando	cessam	as	invasões	bárbaras,	o	mundo	
começa a assistir, gradativamente, à decadência do sistema feudal e 
ao	surgimento,	ainda	tímido,	de	um	novo	sistema	econômico	de	pro-
dução,	o	capitalismo.	Através	de	uma	renovação	das	práticas	agríco-
las, com a descoberta de novos instrumentos de trabalho, do renasci-
mento	comercial,	decorrente	da	expansão	das	áreas	produtivas,	que	
terminou por gerar um excedente agrícola, propiciador de circulação 
de riquezas, e do renascimento urbano, decorrente do próprio de-
senvolvimento	comercial,	ressurge	a	atividade	econômica	na	Euro-
pa, fator de enfraquecimento do sistema vigente e de fortalecimento 
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da	nova	ordem	que	começa	a	florescer.	Neste	contexto,	a	democra-
cia	ressurge,	em	cidades	do	norte	da	 Itália,	por	volta	do	ano	1100,	
inicialmente restrita aos membros das famílias da classe superior e, 
posteriormente,	alargada	à	participação	da	chamada	“classe	média”,	
formada por novos ricos, pequenos artesãos, soldados, pequenos 
mercadores e banqueiros.

No	século	XII,	mais	precisamente	em	1188,	segundo	Fávila	Ri-
beiro32, surge, na Espanha, a concepção de democracia representati-
va, com a convocação das cortes de Castela e Leão. Até então, embora 
já	se	tivesse	conhecido	práticas	representativas	em	Roma	e	na	pró-
pria	Grécia,	não	havia	se	verificado,	de	fato,	a	existência	de	institui-
ções representativas independentes, uma vez que todas as formas de 
representação até então conhecidas haviam se submetido, em última 
instância, aos agentes do poder central, que detinham o poder de in-
validar os atos dos representantes. 

As cortes de Castela e Leão, entre os séculos XII e XVI, quan-
do	houve	o	triunfo	definitivo	do	despotismo,	eram	periodicamente	
convocadas, com efetivo poder representativo para deliberar, em 
especial,	sobre	matéria	tributária.	Era	também	da	competência	das	
cortes a autorização para a declaração da guerra e para a celebração 
da	paz.	De	acordo	com	Fávila	Ribeiro33:

As cortes reunidas em 1257 e em 1291 autorizaram fosse cele-
brada a paz pelo rei Fernando IV. E em 1391 decidiram que não 
poderia a guerra ser declarada sem a sua prévia deliberação, a 
menos que ocorresse invasão territorial, prescrevendo ainda 
que nenhum tributo poderia ser cobrado sem que houvesse a 
concordância da representação do país. 

No século seguinte, mais precisamente em 1215, na Inglaterra, 
vem	ao	lume	a	Magna	Carta,	convenção	firmada	entre	o	monarca	João	
Sem Terra e os barões feudais na qual, de forma pioneira, é suscitada 
uma das noções basilares da democracia moderna, aquela segundo a 
qual o rei, naturalmente, deve vincular-se às leis que edita. 

32.	 Fávila	Ribeiro,	Direito Eleitoral, p. 25-26. 

33. Idem, p. 25. 
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Além disso, a Magna Carta reconhece a existência de direitos ao 
Clero e à Nobreza independentes do consentimento do monarca, bem 
como	ficar	a	noção	da	existência	de	um	parlamento	com	poderes	de	
fiscalização	sobre	os	atos	praticados	pelo	rei.	Sobre	o	processo	polí-
tico	que	culminou	na	edição	da	Magna	Carta,	 leciona	Fábio	Konder	
Comparato34:

Na Inglaterra, a supremacia do rei sobre os barões feudais, re-
forçada durante todo o século XII, enfraqueceu-se no início do 
reinado de João Sem-Terra, a partir da abertura de uma disputa 
com um rival pelo trono e o ataque vitorioso das forças do rei 
francês, Filipe Augusto, contra o ducado da Normandia, perten-
cente	ao	monarca	inglês	por	herança	dinástica	(a	família	Plan-
tagenet). Tais eventos levaram o rei da Inglaterra a aumentar as 
exações	fiscais	contra	os	barões,	para	o	financiamento	de	suas	
campanhas	bélicas.	Diante	dessa	pressão	tributária,	a	nobreza	
passou a exigir periodicamente, como condição para o paga-
mento de impostos, o reconhecimento formal de seus direitos.

Simultaneamente, João Sem-Terra entrou em colisão com o pa-
pado, ao apoiar contra este as pretensões territoriais ao Impe-
rador	Óton	IV,	seu	sobrinho,	em	conflito	declarado	com	o	rei	da	
França. Ademais, tomando o partido imperial na querela das 
investiduras	em	cargos	eclesiásticos,	o	rei	recusou-se	a	aceitar	
a designação de Stephen Langton como cardeal de Canterbury, 
sendo por isso excomungado pelo Papa Inocêncio III (que rei-
nou entre 1198 e 1216). Finalmente, pressionado pela Igreja e 
pela	carência	de	recursos	financeiros,	João	Sem-Terra	decidiu	
submeter-se ao Papa: declarou a Inglaterra feudo de Roma em 
1213 e obteve com isto o levantamento de sua excomungão. 

Dois anos depois, tendo de enfrentar a revolta armada dos ba-
rões, que chegaram a ocupar Londres, o rei foi obrigado a assi-
nar a Magna Carta, como condição para a cessação de hostili-
dades.	O	documento,	cuja	primeira	cláusula	trata	da	liberdade	
eclesiástica,	foi-lhe	apresentado	pelo	próprio	cardeal	Stephen	
Langton, cuja nomeação como primaz da Inglaterra ele recusa-
ra. João Sem-Terra, porém, imediatamente após tê-lo assinado, 
recorreu ao Papa, seu superior feudal, e Inocêncio III decla-
rou o documento nulo, pelo fato de ter sido obtido mediante 
coação	 e	 sem	 o	 devido	 consentimento	 pontifício.	 O	 que	 não	

34.	 Fábio	Konder	Comparato,	A afirmação histórica dos direitos humanos, p. 71-72. 
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impediu	que	essa	promessa	real	fosse	reafirmada	várias	vezes	
pelos monarcas subsequentes. 

Pode-se	afirmar	que	a	Magna Carta inglesa plantou as semen-
tes	da	democracia	moderna,	uma	vez	que	“acaba	proporcionando	o	
desenvolvimento	progressivo	do	ideal	democrático,	segundo	o	qual	
o poder não emanava mais de um ente divino ou de seus represen-
tantes na Terra, mas dos cidadãos livres e dos ocupantes de cargos 
eletivos”35, através da consagração de princípios basilares como: 

1) respeito, pelo rei, aos direitos adquiridos pelos barões; 

2) a prévia audiência do Grande Conselho36 (composto por ba-
rões e tenentes-chefes), para imposição de tributos; 

3) o direito dos barões de se insurgirem contra o rei quando 
houvesse o desrespeito às leis do país; 

4) o princípio do devido processo legal; 

5)	o	princípio	da	proibição	de	denegação	da	justiça,	pala	cláusu-
la	40	(“não	venderemos,	nem	recusaremos,	nem	dilataremos	
a quem quer que seja o direito e a justiça”); 

6) eleição, pelos barões, de 25 representantes para acompanhar 
as ações do rei, com vistas ao cumprimento do acordo estabe-
lecido na Carta. 

35. Orides Mezzaroba, Introdução ao Direito Partidário Brasileiro, p. 23. 

36.	 Criado	por	Guilherme	 I,	 O	 Conquistador,	 no	 século	 XI,	 o	 “Grande	Conselho”	 era	
convocado periodicamente pelo rei e formado por barões, bispos e abades, tendo 
como objetivo alimentar o rei de opiniões sobre temas e problemas governamen-
tais. Não existia, entretanto, relação de representação entre os seus membros e a 
comunidade, uma vez que não havia qualquer autoridade própria dos membros 
do Conselho, circunscritos à função de aconselhamento e interlocução do rei no 
que se refere a temas relevantes. Com a subida ao trono do Conde de Leicester, Si-
mon de Montfort, após a derrubada do Rei Henrique III, na década de 60 do século 
XIII, representantes dos cavalheiros e dos cidadãos são convocados, em 1265, para 
compor o Grande Conselho, fazendo com que o parlamento inglês passasse a assu-
mir	um	caráter	legislativo,	uma	vez	que	os	representantes	tinham	poder	para	deli-
berar	sobre	normas	de	caráter	obrigatório	e	vinculativo.	Conforme	constatação	de	
Orides Mezzaroba (Introdução ao Direito partidário Brasileiro,	p.	24):	“não	há	
como negar a importância do Parlamento da época de Montfort como um marco 
no caminho dos governos representativos que viriam mais tarde. O funcionamento 
parlamentar	do	reino	já	se	encontrava,	nesse	perí�odo,	associado	a	uma	forma	de	
organização representativa das atribuições parlamentares”. 
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O monarca não poderia infringir a Carta Magna, sob pena 
de	que	até	mesmo	a	 força	 fosse	utilizada	em	seu	 fiel	cumprimen-
to. Como bem sintetiza Charles Soares de Oliveira37, ao trazer em 
seu bojo os primeiros traços do governo representativo, a organi-
zação das assembléias políticas, as imunidades parlamentares, a 
ilegitimidade da tributação sem participação dos representantes 
do povo, o habeas corpus, o Tribunal do Júri e outros direitos e ga-
rantias	individuais,	“a	Magna	Carta	Inglesa,	assinada	em	1215,	mas	
tomada	definitiva	só	em	1225,	tornou-se	um	símbolo	da	liberdade	
por ter sido a base do desenvolvimento constitucional e fonte de 
inspiração para que juristas dela extraíssem os fundamentos da or-
dem	jurídica	democrática	inglesa”.	

No século XIV,	 por	 sua	vez,	uma	grande	 crise	 econômica,	de-
corrente	 das	 guerras	 e	 das	 mudanças	 climáticas	 que	 abateram	 a	
Europa,	afetando	a	produção	de	alimentos,	aliada	à	peste	bubônica,	
epidemia que devastou a população do velho continente, e ao forta-
lecimento	de	uma	nova	classe	econômica,	a	burguesia,	terminam	por	
fazer surgir a necessidade de uma maior organização e centralização 
política, propiciando o advento dos Estados Nacionais Modernos. O 
feudalismo, em crise, cede espaço ao surgimento das monarquias 
nacionais, com território delimitado, costumes, línguas e religiões 
particularizadas, nas quais se vislumbrava a ideia de que o rei, ab-
soluto em seu poder, seria um catalizador das aspirações nacionais, 
figura	sagrada,	imbuída	de	autoridade	divina.	Alceu	Luiz	Pazzinato	
e Maria Helena Valente Senise38 assim descrevem esse importante 
momento histórico:

As crises de fome, peste e guerras demonstraram a fragilidade 
da organização política descentralizada, incapaz de superar o 
caos	econômico	que	se	instalou	no	Ocidente.

Ao	mesmo	tempo,	as	transformações	econômicas	determina-
ram	uma	modificação	 social.	As	guerras	 contínuas	empobre-
ceram os senhores feudais, que tinham gastos excessivos com 

37. Charles Soares de Oliveira, A representação política ao longo da história, p. 17-18. 

38. Alceu Luiz Pazzinato & Maria Helena Valente Senise, História Moderna e Con-
temporânea.	7.	ed.,	p.	13,	São	Paulo:	A� tica,	1994.
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material bélico e com o pagamento de resgates para reaver pri-
sioneiros. Por outro lado, o modo de produção desordenado e 
a morte maciça de camponeses diminuíram as rendas prove-
nientes da exploração das terras, agravando a situação da no-
breza. Os nobres se viam obrigados a contrair empréstimos, a 
vender as propriedades aos burgueses enriquecidos, ou ainda 
a cobrar taxas adicionais dos camponeses sobreviventes, ele-
vando	o	valor	das	obrigações	feudais	e	intensificando	os	laços	
servis.

Nas cidades, apenas os burgueses mais ricos conseguiram so-
breviver	à	crise	econômica.	Por	possuírem	reservas	em	dinhei-
ro, compravam antigas propriedades feudais ou reforçavam 
seus lucros concedendo empréstimos a juros. Isso lhes permi-
tiu adquirir prestígio.

Faltava, contudo, à Europa uma instituição que coordenasse as 
camadas sociais no sentido de reconstruí-la economicamente. 
Isso foi alcançado pelo gradativo fortalecimento da autoridade 
real	que,	com	o	apoio	e	o	financiamento	da	burguesia,	formou	
exércitos	poderosos	e	permanentes,	que	 fizeram	frente	à	en-
fraquecida nobreza e às tentativas de rebeliões camponesas, 
submetendo-as.

Diante desta nova realidade social e econômica, surge, por-
tanto, o Estado nacional, simbolizado pelo poder absoluto dos mo-
narcas, inaugurando uma nova era na história da humanidade: a 
Idade Moderna,	período	considerado	como	o	de	transição	definitiva	
entre os dois grandes modos de produção da economia, o feudalismo 
e o capitalismo. 

Durante a Idade Moderna, que tem início na segunda metade do 
século	XV	e	marco	 final	 na	Revolução	Francesa	de	1789,	 o	mundo	
assiste a um gradativo processo de fortalecimento do poder po-
lítico de uma classe social burguesa	 já	detentora	do	poder	 eco-
nômico,	que	termina	por	rechaçar	a	preponderância	do	poder	real,	
impondo uma nova ordem, pautada nas premissas da liberdade e da 
força	 normativa	 de	 uma	 Constituição	 escrita,	 fenômeno	 historica-
mente batizado de constitucionalismo, notabilizado pela publicação 
da	obra	Qu’est-ce	que	le	Tiers	État?	(Que	é	o	Terceiro	Estado),	tradu-
zida	no	Brasil	com	o	título	de	“A	Constituinte	Burguesa”,	escrita	pelo	
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abade francês Emmanuel Joseph Sieyès. Nesta obra, o abade Sieyès 
estabelece o conceito de poder constituinte como poder intangível e 
determinante da organização e fundamentação de um Estado, sendo 
tal	poder	titularizado	na	nação,	definida	como	“um	corpo	de	asso-
ciados que vivem sob uma lei comum e representados pela mesma 
legislatura”39. Para Sieyès40:

A nação existe antes de tudo, ela é a origem de tudo. Sua von-
tade é sempre legal, é a própria lei. Antes dela e acima dela só 
existe o direito natural. Se quisermos ter uma ideia exata da 
série das leis positivas que só podem emanar de sua vontade, 
vemos, em primeira linha, as leis constitucionais que se divi-
dem em duas partes: umas regulam a organização e as funções 
do corpo legislativo; as outras determinam a organização e as 
funções dos diferentes corpos ativos. Essas leis são chamadas 
de fundamentais, não no sentido de que possam tornar-se in-
dependentes da vontade nacional, mas porque os corpos que 
existem	e	agem	por	elas	não	podem	tocá-las.	Em	cada	parte,	
a Constituição não é obra do poder constituído, mas do poder 
constituinte. Nenhuma espécie de poder delegado pode mudar 
nada nas condições de sua delegação. É neste sentido que as 
leis constitucionais são fundamentais.

O regime político do absolutismo, estabelecido com o apoio da 
própria classe burguesa, desejosa de uma centralização política que 
propiciasse	a	extinção	do	modelo	econômico	de	produção	feudal,	co-
meça, assim, a entrar em colapso, uma vez que a burguesia percebe 
que	o	rei,	outrora	necessário	à	afirmação	do	novo	modo	de	produção	
econômico,	o	capitalismo,	já	não	o	é	mais,	tendo	se	transformado,	ao	
contrário,	em	um	entrave	ao	próprio	desenvolvimento	das	ativida-
des burguesas, que necessitava de liberdade. 

É de se ressaltar, entretanto, que o ocaso do absolutismo mo-
nárquico	começa	a	se	afirmar	mesmo	antes	do	constitucionalismo,	
fenômeno	observado	no	século	XVIII,	o	famoso	“século	das	luzes”.	No	
século	XVII,	na	Inglaterra,	com	as	chamadas	“Cartas	Inglesas”	e	com	

39. Emmanuel Joseph Sieyès, A Constituinte Burguesa,	Qu’est-ce	que	lê	Tiers	E� tat?	
Tradução: Norma Azevedo. 4. ed., p. 04, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2001.

40. Idem, p. 48-49.

128 Jaime Barreiros Neto



a	Primeira	Revolução	 Industrial,	deflagrada	a	partir	da	criação	da	
máquina	a	vapor,	por	James	Watt,	o	modelo	do	absolutismo	monár-
quico começa a ruir, dando-se início à consolidação do regime políti-
co da democracia moderna41. O primeiro dos documentos históricos 
posteriormente	batizados	de	“Cartas	Inglesas”	que,	em	seu	conjunto,	
sepultaram	o	absolutismo	monárquico	na	Inglaterra	foi	o	Petition of 
Rights, de 1629, documento dirigido ao Rei Carlos I pelo parlamento, 
no qual se exigia o cumprimento de preceitos estabelecidos na Mag-
na Carta de 1215, e que se encontravam constantemente violados. 
Sobre o Petition of Rights, leciona Orides Mezzaroba42: 

No ano de 1628, pressionado pelo Parlamento, que exigia res-
peito da Coroa pelas leis inglesas, Carlos I foi compelido a san-
cionar o Petition of Rights,	documento	que	buscava	reafirmar	
os princípios da Carta Magna e que restringia as prerrogativas 
do rei. O novo pacto não impediu que Carlos I passasse logo 
a governar por doze anos sem o Parlamento. Em 1640, sob 
forte pressão política, Carlos I foi obrigado a convocar novo 
Parlamento. Contrariando as expectativas do rei, a maioria 
dos	seus	membros	acabou	demonstrando	que	na	prática	não	
eram	apenas	reformistas,	mas,	acima	de	tudo,	revolucionários.	
Um	dos	primeiros	atos	do	Parlamento	foi	acusar	o	rei	e	seu	fiel	
servidor, o Conde de Strafford, de alta traição. Ao menciona-
do Conde recaiu a maior responsabilidade pelo fechamento 
do Parlamento, nos anos anteriores. Mas, como o Conde não 
poderia sofrer os efeitos de um impeachment, o Parlamento 
acabou aprovando e obrigando o sancionamento real do Bill 
of Attainder. Por este último documento, Strafford perdia o di-
reito de ser julgado por uma Corte de Justiça, o que importava 

41. Como bem ressalta Dalmo de Abreu Dallari (Elementos de Teoria Geral do Esta-
do,	p.	147),	“E� 	através	de	3	grandes	movimentos	polí�tico-sociais	que	se	transpõe	
do	plano	teórico	para	o	prático	os	princí�pios	que	iriam	conduzir	ao	Estado	Demo-
crático:	o	primeiro	desses	movimentos	foi	o	que	muitos	denominam	de	Revolução	
Inglesa,	 fortemente	 influenciada	por	Locke	e	que	teve	sua	expressão	mais	signi-
ficativa	no	Bill of Rights, de 1689; o segundo foi a Revolução Americana, cujos 
princí�pios	 foram	 expressos	 na	 Declaração	 de	 Independência	 das	 treze	 colônias	
americanas, em 1776; e o terceiro foi a Revolução Francesa, que teve sobre os de-
mais	a	virtude	de	dar	universalidade	aos	seus	princí�pios,	os	quais	foram	expressos	
na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, sendo evidente nesta 
a	influência	direta	de	Rousseau”.

42. Orides Mezzaroba, Introdução ao Direito Partidário Brasileiro, p. 24-25.
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legalizar a sua execução. Passados nove anos, Carlos I teve o 
mesmo destino de seu auxiliar. Com isso, pela primeira vez na 
história, o Parlamento Inglês coloca-se acima do rei, passando, 
inclusive, a governar sem ele.

A morte de Carlos I, em 1649, supracitada por Mezzaroba, e a 
consequente	 instalação	da	chamada	“República	de	Cromwell”	é,	há	
de se ressaltar, outro momento marcante da decadência do absolu-
tismo	monárquico	na	Inglaterra	do	século	XVII.

Tudo começou em 1641, quando, na Irlanda Católica, eclode uma 
revolta	de	caráter	religioso,	instaurando-se	uma	guerra	civil!	Carlos	
I comanda o exército de repressão à citada revolta, contra a vontade 
do parlamento inglês, que é então invadido pelo rei. Os principais 
líderes parlamentares são, assim, presos pelo exército real, o que de-
sencadeia uma guerra civil entre os cavaleiros, defensores do rei, e 
os cabeças redondas, defensores do parlamento.

O exército parlamentar, liderado por Oliver Cromwell, vence as 
tropas do rei na Batalha de Naseby, em 1645, obrigando Carlos I a fu-
gir para a Escócia, onde, ao negar-se a reconhecer a Igreja Presbite-
riana, é vendido pelo Parlamento escocês ao parlamento inglês, sen-
do executado em 1649. É iniciada, então, a República de Cromwell, 
período no qual é suprimida a Câmara dos Lordes, o que propicia a 
eliminação das estruturas feudais que atravancavam o desenvolvi-
mento do capitalismo na Inglaterra.

Em 1653, com o fortalecimento de Cromwell, o parlamento é 
dissolvido, dando-se início a uma ditadura pessoal que só acabou 
com	a	morte	do	líder	revolucionário,	em	1658.	Em	1660,	finalmen-
te, a monarquia é restaurada, tendo assumido o trono o rei Carlos 
II, da dinastia Stuart, descendente de Carlos I, restabelecendo-se 
o	 absolutismo	monárquico	 e	 a	 supremacia	 da	 Igreja	 Anglicana43, 

43. Segundo lição de Alceu Luiz Pazzinato e Maria Helana Valente Senise (História 
Moderna e Contemporânea,	p.	67),	“durante	o	governo	de	Henrique	VIII	(1509-
1547), a burguesia fazia pressão pelo aumento do poder do Parlamento, o que lhe 
daria	oportunidade	de	legislar	sobre	matéria	financeira,	inclusive	sobre	as	taxas	
cobradas	pela	 Igreja	e	 sobre	a	 liberação	da	prática	da	usura.	Henrique	VIII,	ne-
cessitando aumentar as riquezas do Estado, aproveitou-se dessa situação para 
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tornada	oficial	por	Henrique	VIII,	no	século	XVI,	quando	houve	o	
fortalecimento do poder da monarquia e o rompimento da coroa 
inglesa com o papa.

Em 1679, entretanto, o poder real é, mais uma vez, enfraque-
cido, com a edição da Lei de Habeas Corpus44 (Habeas Corpus Act), 
garantia fundamental da liberdade e instrumento de fortalecimento 
do parlamento, preponderantemente protestante, contra as arbitra-
riedades praticadas pelos últimos soberanos católicos da Inglaterra, 

confiscar	os	bens	da	Igreja.	Isso	gerou	desentendimentos	com	o	papa,	agravados	
quando o monarca solicitou a anulação do seu casamento com Catarina de Aragão. 
A anulação foi pedida porque, não tendo sucessores masculinos com a princesa 
espanhola, Henrique VIII temia que, em caso de sua morte, o trono inglês passasse 
para o controle da Espanha. Esse temor era compartilhado por toda a nação, que 
apoiou o rei, diante da negativa do papa em conceder-lhe o divórcio. O rei então 
rompeu com o papado e promoveu uma reforma na Igreja inglesa, obrigando seus 
membros	a	reconhecê-lo	como	chefe	supremo	e	a	jurar-lhe	fidelidade	e	obediên-
cia. Assim, Henrique VIII obteve do clero inglês o divórcio de Catarina de Aragão e 
pôde	desposar	Ana	Bolena,	dama	da	Corte.	O	papa	Clemente	VII	tentou	intimidar	o	
rei, excomungando-o. Porém, Henrique VIII não cedeu à pressão papal e em 1534 
decretou o Ato da Supremacia, que consolidou a separação da Inglaterra e o papa. 
Com	esse	decreto	Henrique	VIII	transformou-se	no	chefe	da	Igreja	de	seu	paí�s,	o	
que lhe deu condições de reprimir todos os opositores da Reforma Anglicana. A 
doutrina	anglicana	apresentou	poucas	modificações	em	relação	à	doutrina	católi-
ca,	a	não	ser	o	desencorajamento	do	culto	de	santos	e	relí�quias	e	a	popularização	
da	leitura	da	Bí�blia,	vertida	para	o	idioma	nacional.	No	aspecto	prático,	a	Reforma	
Anglicana	resolveu	duas	questões	básicas	para	a	monarquia	inglesa:	a	concretiza-
ção do divórcio do rei, que lhe deu uma solução para a herança do trono; e a apro-
priação dos bens da Igreja, os quais, vendidos para a nobreza e para a burguesia, 
deram	o	necessário	suporte	financeiro	para	a	Coroa.	O	anglicanismo	se	consolidou	
no reinado de Elizabeth I, que renovou o direito de soberania real sobre a Igreja, 
além	de	fixar	os	fundamentos	da	doutrina	e	do	culto	anglicano	na	Lei	dos	39	Arti-
gos, de 1563”. 

44.	 Sobre	o	significado	do	Habeas	Corpus,	leciona	Alexandre	de	Moraes	(Direito Cons-
titucional,	p.	109):	“Habeas	Corpus	eram	as	palavras	iniciais	da	fórmula	do	man-
dado que o tribunal concedia e era endereçado a quantos tivessem em seu poder 
ou guarda o corpo do detido, da seguinte maneira: ‘Tomai o corpo desse detido e 
vinde	submeter	ao	Tribunal	o	homem	e	o	caso’.	Também	se	utiliza,	genericamente,	
a terminologia writ, para se referir ao Habeas Corpus. O termo writ é mais amplo 
e	significa,	em	linguagem	jurí�dica,	mandado	ou	ordem	a	ser	cumprida.	Portanto,	o	
Habeas Corpus é uma garantia individual ao direito de locomoção, consubstancia-
da em uma ordem dada pelo juiz ou tribunal ao coator, fazendo cessar a ameaça ou 
coação	à	liberdade	de	locomoção	em	sentido	amplo	–	o	direito	do	indiví�duo	de	ir,	
vir	e	ficar”.
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da dinastia Stuart, em especial o Rei Jaime II, último dos monarcas 
absolutistas ingleses. 

Foi em 1685, com a morte de Carlos II, que o católico Jaime II as-
sumiu	o	trono	inglês,	tentando	restabelecer	seu	credo	como	oficial,	
loteando	cargos	públicos	entre	partidários	do	catolicismo.	Diante	da	
política adotada, o Parlamento inglês, de maioria protestante, decide 
depor o rei, oferecendo a Coroa inglesa a Guilherme de Orange, chefe 
do	governo	da	Holanda	e	casado	com	Maria	Stuart,	filha	protestante	
do primeiro casamento do rei Jaime II.

Com a chegada de Guilherme de Orange e seus exércitos, em 
1688, o rei Jaime II foge para a França, notabilizando aquele momen-
to que historicamente foi batizado de Revolução Gloriosa, quando, 
sem derramamento de sangue, Guilherme de Orange assume o trono 
inglês, após assinar o Bill of Rights, documento através do qual o 
poder	real	é	limitado,	pondo-se	fim	ao	absolutismo	monárquico	na	
Inglaterra. Através do Bill of Rights, o Parlamento impõe à monar-
quia limitações de poder tais como a obrigatoriedade de submissão 
à aprovação das câmaras de qualquer previsão de aumento de tribu-
tos, a garantia da liberdade de imprensa, da liberdade individual e da 
propriedade	privada	e	a	confirmação	do	anglicanismo	como	religião	
oficial	(o	que	ressaltou	a	intolerância	com	o	catolicismo).	

Sobre	a	importância	do	Bill	of	Rights,	leciona	Fábio	Konder	Com-
parato45:

Promulgado exatamente um século antes da Revolução Fran-
cesa, o Bill of Rights	 pôs	 fim,	 pela	 primeira	 vez,	 desde	o	 seu	
surgimento na Europa renascentista, ao regime de monarquia 
absoluta, no qual todo poder emana do rei e em seu nome é 
exercido. A partir de 1689, na Inglaterra, os poderes de legislar 
e	criar	tributos	já	não	são	prerrogativas	do	monarca,	mas	en-
tram na esfera de competência reservada do Parlamento. Por 
isso mesmo, as eleições e o exercício das funções parlamenta-
res são cercados de garantias especiais, de modo a preservar a 
liberdade desse órgão político diante do chefe de Estado.

45.	 Fábio	Konder	Comparato,	A afirmação histórica dos direitos humanos, p. 90-91. 
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O documento proposto à aceitação do Príncipe de Orange, 
como condição de seu acesso ao trono da Inglaterra, represen-
tou a institucionalização da permanente separação de poderes 
no Estado, à qual se referiu elogiosamente Montesquieu meio 
século depois. Embora não sendo uma declaração de direitos 
humanos, nos moldes das que viriam a ser aprovadas cem anos 
depois nos Estados Unidos e na França, o Bill of Rights criava, 
com a divisão de poderes, aquilo que a doutrina constitucio-
nalista alemã do século XX viria denominar, sugestivamente, 
uma garantia institucional, isto é, uma forma de organização 
do	Estado	cuja	função,	em	última	análise,	é	proteger	os	direitos	
fundamentais da pessoa humana. 

Realizada	 a	 transição	do	 absolutismo	monárquico	para	 a	mo-
narquia	constitucional,	na	Inglaterra,	chegamos,	 finalmente,	ao	sé-
culo XVIII, quando se completa a transição do feudalismo para o ca-
pitalismo, do absolutismo para a democracia moderna. 

É no século XVIII que, através do iluminismo, do constitucio-
nalismo, do fortalecimento da Revolução Industrial da Revolução 
Americana	e	da	Revolução	Francesa	de	1789,	é	posto	o	ponto	final	
na Idade Moderna, iniciando-se o domínio do liberalismo, palco para 
o retorno da democracia (surgida ainda na antiguidade, na cidade-
-estado grega de Atenas) como regime político dominante, pautado 
em três marcos fundamentais: a supremacia da vontade popular; a 
preservação da liberdade e; a igualdade de direitos.

Dois	 importantíssimos	 acontecimentos,	 já	 ressaltados,	 contri-
buíram	decisivamente	para	o	sepultamento	do	absolutismo	monár-
quico e para a consagração da democracia moderna e dos direitos 
humanos, no século XVIII: a Revolução Americana de 1776 e a Revo-
lução Francesa de 1789.

É em 1776, nos Estados Unidos da América (que ainda não eram 
tão unidos, uma vez que a federação americana só se formalizou em 
1787, com a Constituição dos Estados Unidos da América), com a De-
claração de Direitos do Povo da Virgínia, que é fundada a concep-
ção de direitos constitucionais fundamentais, embora ainda sem a 
pretensão da universalização, que viria a ser observada na França, 
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alguns poucos anos depois. Ingo Wolfgang Sarlet46, acerca do tema, 
assim dispõe:

As declarações americanas incorporaram virtualmente os di-
reitos	e	liberdades	já	reconhecidos	pelas	suas	antecessoras	in-
glesas do século XVII, direitos estes que também tinham sido 
reconhecidos	aos	súditos	das	colônias	americanas,	com	a	nota	
distintiva de que, a despeito da virtual identidade de conteúdo, 
guardaram as características da universalidade e supremacia 
dos	direitos	naturais,	sendo-lhes	reconhecida	eficácia	inclusi-
ve em relação à representação popular, vinculando, assim, to-
dos os poderes públicos. Com a nota distintiva da supremacia 
normativa e a posterior garantia de sua justiciabilidade por in-
termédio da Suprema Corte e do controle judicial da constitu-
cionalidade, pela primeira vez os direitos naturais do homem 
foram acolhidos e positivados como direitos fundamentais 
constitucionais, ainda que este status constitucional da fun-
damentalidade	em	sentido	formal	tenha	sido	definitivamente	
consagrado somente a partir da incorporação de uma decla-
ração de direitos à Constituição em 1791, mais exatamente, a 
partir	do	momento	em	que	foi	afirmada	na	prática	da	Suprema	
Corte a sua supremacia normativa.

A característica principal das declarações da Virgínia, de 1776, 
e	da	França,	de	1789,	é	a	afirmação	da	liberdade	humana	perante	
o	poder	soberano	do	Estado.	O	absolutismo	monárquico,	supressor	
da liberdade individual, é superado, dando vazão a um paradigma 
de sociedade legitimada sob os preceitos liberais de reconhecimen-
to da liberdade religiosa, de opinião e, principalmente, liberdade 
econômica,	 necessária	 a	 um	 momento	 histórico	 de	 consolidação	
do capitalismo de massa, promovido pela revolução industrial, 
como	 sistema	 econômico	 dominante.	 Posta	 estava,	 assim,	 a	 cha-
mada “primeira geração de direitos”47, os direitos de liberdade 

46. Ingo Wolfgang Sarlet, A eficácia dos direitos fundamentais, 2. ed., p. 47, Porto 
Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2001.

47.	 E� 	de	se	ressaltar	que	a	classificação	dos	direitos	fundamentais	em	gerações	de	di-
reitos se refere, tão somente, a um critério cronológico, de positivação dos mesmos 
nas	Constituições.	Não	existe	uma	hierarquia	entre	os	chamados	“direitos	huma-
nos de primeira, segunda e terceira gerações”, e sim uma relação de interdepen-
dência	entre	os	mesmos.	Acerca	de	tal	classificação,	Jorge	Miranda	(Teoria do Es-
tado e da Constituição, p. 24 Rio de Janeiro: Forense, 2002 apud Ricardo Cunha 
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individual perante o Estado, que, a partir desse momento, passa a 
ter	 a	 conotação	de	 “um	mal	necessário”	para	a	garantia	da	 liber-
dade individual, devendo, entretanto, se caracterizar como Estado 
mínimo, mero garantidor da segurança e da liberdade, nos moldes 
vislumbrados	por	John	Locke.	Celso	Lafer48, acerca do assunto, tra-
ça as seguintes considerações:

Num primeiro momento, na interação entre governantes e go-
vernados que antecede a Revolução Americana e a Revolução 
Francesa,	 os	 direitos	 do	 homem	 surgem	 e	 se	 afirmam	 como	
direitos do indivíduo face ao poder do soberano no Estado ab-
solutista. Representavam, na doutrina liberal, através do reco-
nhecimento da liberdade religiosa e da opinião dos indivíduos, 
a emancipação do poder político das tradicionais peias do po-
der	religioso	e	através	da	liberdade	de	iniciativa	econômica	a	
emancipação	do	poder	econômico	dos	indivíduos	do	jugo	e	do	
arbítrio do poder político.

Os direitos humanos da Declaração de Virgínia e da Declara-
ção Francesa de 1789 são, neste sentido, direitos humanos de 
primeira geração, que se baseiam numa clara demarcação en-
tre Estado e não-Estado, fundamentada no contratualismo de 
inspiração individualista. São vistos como direitos inerentes 
ao indivíduo e tidos como direitos naturais, uma vez que pre-
cedem o contrato social. Por isso são direitos individuais: (I) 
quanto	ao	modo	de	exercício	–	é	individualmente	que	se	afir-
ma, por exemplo, a liberdade de opinião; (II) quanto ao sujeito 
passivo do direito – pois o titular do direito individual pode 
afirmá-lo	em	relação	a	todos	os	demais	indivíduos,	já	que	estes	
direitos têm como limite o reconhecimento do direito do outro 
[...]; e (III) quanto ao titular do direito, que é o homem na sua 
individualidade.

Chimenti e outros, Direito Constitucional, 1. ed., p. 46, São Paulo: Saraiva, 2004) 
tece	os	seguintes	comentários:	“...	Conquanto	essa	maneira	de	ver	possa	ajudar	a	
apreender os diferentes momentos históricos de aparecimento dos direitos, o ter-
mo	geração,	geração	de	direitos,	afigura-se	enganador,	por	sugerir	uma	sucessão	
de	categorias	de	direitos,	umas	substituindo-se	às	outras	–	quando,	pelo	contrário,	
o	que	se	verifica	em	Estado	social	de	direito	é	um	enriquecimento	crescente	em	
resposta às novas exigências das pessoas e das sociedades”. 

48. Celso Lafer, A Reconstrução dos Direitos Humanos (Um	diálogo	com	o	pensa-
mento de Hannah Arendt), p. 126, São Paulo: Companhia das Letras, 1988.
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A partir das revoluções liberais do século XVIII, portanto, a 
democracia,	definitivamente,	 se	 consolida	como	o	 regime	político	
dominante no mundo, produto da ideologia liberal que se impõe, 
mantendo,	entretanto,	a	sua	característica	principal:	o	seu	caráter	
dinâmico e histórico-evolutivo. Conjuntamente, neste momento his-
tórico, desponta a construção de uma teoria de direitos humanos 
universais, pautados em uma lógica de historicidade, universalida-
de, inalienabilidade e imprescritibilidade. Pressupõe-se, dessa for-
ma, a existência de direitos construídos historicamente, decorrente 
da	 luta	da	humanidade	pela	 afirmação	do	 respeito	 ás	pessoas;	 re-
conhecidos por uma ordem internacional, transcendente às ordens 
jurídicas	específicas	dos	Estados;	insuscetíveis	de	comercialização;	
além de perenes. 

No século XIX, no entanto, o aumento das desigualdades so-
ciais aliada aos surgimentos de movimentos operários no âmbito 
das grandes indústrias abala o regime de plena liberdade, fazendo 
eclodir	movimentos	de	contestação	ao	liberalismo	clássico,	produtor	
de grande desigualdade. Desenvolvem-se, assim, as doutrinas so-
cialistas e anarquistas,	já	estudadas	nesta	obra.

Em 1914, estoura a I Guerra Mundial. Em quatro anos de con-
flito,	o	capitalismo	liberal,	em	franco	declínio,	é	atingido	quase	que	
mortalmente. Em 1917, a Rússia se retira da guerra, pois, interna-
mente, ocorre a revolução bolchevique, movimento de ruptura com 
o	modelo	econômico	 capitalista,	motivado	pela	 contestação	ao	au-
mento	da	 carga	 fiscal	 sobre	 a	massa	 camponesa,	 recém-liberta	da	
servidão, à carência de terras, ao visível empobrecimento da popula-
ção	e	à	má	distribuição	de	renda.	Organiza-se	a	União	das	Repúblicas	
Socialistas Soviéticas, em dezembro de 1922, composta por Rússia, 
Transcaucásia,	Ucrânia	e	Bielo-Rússia,	à	qual	sobrevieram	adesões	
de outros Estados até então soberanos politicamente. 

Ainda em 1917, é promulgada, em 5 de fevereiro, a primeira 
constituição social do mundo, a Constituição mexicana, inspira-
da	na	doutrina	anarcossindicalista	de	Mikhail	Bakunin,	instrumen-
to de contestação de jovens intelectuais, reunidos, sob a direção de 
Ricardo Flores Magón, no grupo Regeneración, opositor à ditadura 
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de	Porfírio	Diaz.	As	linhas	mestras	do	texto	constitucional	mexica-
no	de	1917,	segundo	Fábio	Konder	Comparato49, eram a proibição da 
reeleição do presidente, que se encontrava no poder desde 1876, a 
garantia das liberdades individuais e políticas, a quebra do poderio 
da Igreja Católica, a expansão do sistema de educação pública, a re-
forma	agrária	e	a	proteção	dos	trabalhadores	assalariados.	Compa-
rato50 ressalta que:

A Carta Política mexicana de 1917 foi a primeira a atribuir aos 
direitos trabalhistas a qualidade de direitos fundamentais, 
juntamente com as liberdades individuais e os direitos políti-
cos (arts. 5º e 123). A impor tância desse precedente histórico 
deve ser salientada, pois na Europa a consciência de que os di-
reitos humanos têm também uma dimensão social só veio a se 
afirmar	após	a	grande	guerra	de	1914-1918,	que	encerrou	de	
fato	o	“longo	século	XIX”.

Em 1919, ano do Tratado de Versalhes, que determinou os ru-
mos do espólio da I Grande Guerra Mundial, da criação da Liga das 
Nações e da Organização Internacional do Trabalho, vem a lume a 
Constituição alemã de Weimar, marco decisivo para a consolidação 
dos chamados direitos humanos de 2ª geração51 e da formação da 
noção de Estado de bem-estar social (Welfare State). Conforme lição 
de André Ramos Tavares52:

As	normas	de	conteúdo	econômico	foram	consideradas,	indu-
bitavelmente, como matéria própria da seara constitucional a 
partir da promulgação da Constituição de Weimar. Esta trazia 

49.	 Fábio	Konder	Comparato,	op. cit., p. 173.

50. Idem, p. 174.

51.	 Segundo	Ricardo	Cunha	Chimenti,	Fernando	Capez,	Márcio	F.	Elias	Rosa	e	Marisa	F.	
Santos (Curso de Direito Constitucional, 1. ed., p. 46, São Paulo: Saraiva, 2004), 
os	direitos	humanos	de	segunda	geração	podem	ser	definidos	como	aqueles	que	
“têm	na	igualdade	o	seu	fundamento,	e	tiveram	maior	efetivação	a	partir	do	iní�cio	
do	século	XX,	passando	a	configurar	nas	Constituições,	de	modo	mais	marcante,	a	
partir de Segunda Guerra Mundial. Os direitos fundamentais de segunda geração 
– ou direitos sociais – impõem ao Estado o fornecimento de prestações destinadas 
ao cumprimento da igualdade e redução dos problemas sociais.

52. André Ramos Tavares, Direito Constitucional Econômico, p. 94, São Paulo: Méto-
do, 2003.
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uma	seção	 intitulada	“a	vida	econômica”,	 regulamentando	de	
maneira	 mais	 sistemática	 e	 ordenada	 o	 econômico.	 “A	 des-
peito do pioneirismo da Constituição mexicana de 1917, foi o 
influxo	da	Constituição	de	Weimar,	de	1919,	que	se	instaurou	
o intervencionismo estatal nas constituições modernas, com-
patibilizando a livre iniciativa – herança do liberalismo –com 
limitações, não só ao direito de propriedade como à liberdade 
individual	de	contratar	e	a	todas	as	relações	sócio-econômicas	
na vida privada”53

Com a grande crise econômica de 1929, o capitalismo liberal 
é,	definitivamente,	posto	em	xeque,	dando	margem	ao	fortalecimen-
to	das	ideias	totalitárias	e	também	do	socialismo	soviético.	A	política	
do New Deal, entretanto, implementada pelo presidente dos Esta-
dos	Unidos,	Franklin	Delano	Roosevelt,	bem	como	a	Segunda	Guerra	
Mundial, iniciada em 1939 e encerrada em 1945, enfraquecem o to-
talitarismo e fazem ressurgir a democracia capitalista. O panorama 
econômico	mundial,	no	entanto,	não	seria	mais	a	mesma	após	a	Guer-
ra! Em virtude da vitória de americanos e soviéticos no grande con-
flito,	emerge	uma	bipolarização política entre o mundo capitalista 
e	o	mundo	socialista,	que	obriga	o	capitalismo	a,	finalmente,	abraçar	
a	questão	social,	ante	a	iminente	“ameaça	vermelha”,	fundamentada	
ideologicamente na busca da igualdade, da justiça social e da digni-
dade humana. Baseado na percepção do grande estrategista ameri-
cano	George	Kennan,	o	capitalismo	“dá	um	passo	atrás,	para	dar	dois	
à frente, posteriormente”, consagrando uma perspectiva jurídica e 
política	de	um	“Estado	do	bem-estar	social”.	

Pouco a pouco, assim, é construído um direito internacional 
dos direitos humanos,	definido	por	Rafael	Barretto54	como	“a	parte	
do	direito	internacional	direcionada	à	temática	dos	direitos	huma-
nos, sendo formado pelo conjunto de normas e medidas internacio-
nais voltadas para a tutela dos direitos humanos”. Ainda em 1945 

53. Elcias Ferreira da Costa, Comentários breves à Constituição Federal, p. 241, 
Porto Alegre: Fabris, 1989 apud André Ramos Tavares, Direito Constitucional 
Econômico, p. 94, São Paulo: Método, 2003.

54. Rafael Barretto, Coleção Sinopses para Concursos: Direitos Humanos. 1. ed., p. 
83, Salvador: JusPodivm, 2011. 
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surge a Organização das Nações Unidas (ONU), entidade sucessora 
da	 antiga	 Liga	 das	 Nações	 e	 responsável	 pela	 constituição	 de	 um	
novo sistema internacional de direitos humanos. 

Em 1948, a ONU, então, faz publicar a Declaração Universal 
dos Direitos Humanos, principal instrumento normativo do siste-
ma global de direitos humanos, consagrando um rol de direitos con-
siderados essenciais para todos os seres humanos, dentre os quais 
muitos direitos de ordem social. Vale destacar, neste sentido, que a 
referida declaração não estabeleceu hierarquia entre os chamados 
direitos	humanos	de	primeira	geração	e	aqueles	classificados	como	
de segunda geração, considerando que ambas as espécies gozam da 
mesma escala de relevância. É de se ressaltar, ainda, que, na época 
da publicação da carta de 1948, não se encontravam historicamente 
consolidados os direitos transindividuais e difusos, a exemplo dos 
direitos ambientais. 

8.2. Conteúdo da Declaração Universal  
dos Direitos Humanos da ONU

Destacando	 especificamente	 o	conteúdo da Declaração Uni-
versal dos Direitos Humanos da ONU, de 1948, podemos observar 
que a mesma, adotada e proclamada pela resolução 217 A (III) da 
Assembléia Geral das Nações Unidas, em 10 de dezembro de 1948, 
é composta por 30 artigos, os quais almejam a promoção do respei-
to aos direitos e liberdades fundamentais, de forma universal e 
efetiva. É o que dispõe o preâmbulo da carta, in verbis:

Considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a 
todos os membros da família humana e de seus direitos iguais 
e	inalienáveis	é	o	fundamento	da	liberdade,	da	justiça	e	da	paz	
no mundo, 

Considerando que o desprezo e o desrespeito pelos direitos 
humanos	resultaram	em	atos	bárbaros	que	ultrajaram	a	cons-
ciência da Humanidade e que o advento de um mundo em que 
os homens gozem de liberdade de palavra, de crença e da liber-
dade de viverem a salvo do temor e da necessidade foi procla-
mado como a mais alta aspiração do homem comum, 
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Considerando essencial que os direitos humanos sejam pro-
tegidos pelo Estado de Direito, para que o homem não seja 
compelido, como último recurso, à rebelião contra tirania e a 
opressão, 

Considerando essencial promover o desenvolvimento de rela-
ções amistosas entre as nações, 

Considerando	que	os	povos	das	Nações	Unidas	 reafirmaram,	
na Carta, sua fé nos direitos humanos fundamentais, na digni-
dade e no valor da pessoa humana e na igualdade de direitos 
dos homens e das mulheres, e que decidiram promover o pro-
gresso social e melhores condições de vida em uma liberdade 
mais ampla, 

Considerando que os Estados-Membros se compromete-
ram a desenvolver, em cooperação com as Nações Unidas, o 
respeito universal aos direitos humanos e liberdades fun-
damentais e a observância desses direitos e liberdades,  
Considerando que uma compreensão comum desses direitos e 
liberdades é da mis alta importância para o pleno cumprimen-
to desse compromisso, 

A Assembléia Geral proclama

A presente Declaração Universal dos Diretos Humanos como 
o ideal comum a ser atingido por todos os povos e todas as 
nações, com o objetivo de que cada indivíduo e cada órgão da 
sociedade, tendo sempre em mente esta Declaração, se esforce, 
através do ensino e da educação, por promover o respeito a 
esses direitos e liberdades, e, pela adoção de medidas progres-
sivas	de	caráter	nacional	e	internacional,	por	assegurar	o	seu	
reconhecimento e a sua observância universais e efetivos, tan-
to entre os povos dos próprios Estados-Membros, quanto entre 
os povos dos territórios sob sua jurisdição. 

De acordo com o artigo I	 da	 Declaração,	 “Todas	 as	 pessoas	
nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotadas de ra-
zão e consciência e devem agir em relação umas às outras com espí-
rito de fraternidade”. Valoriza, assim, a Carta da ONU, a dignidade 
da pessoa humana e a solidariedade universal como princípios a 
serem observados por todos os povos nas suas relações, três anos 
após	o	fim	do	maior	conflito	armado	da	história,	o	qual	ceifou	mi-
lhões de vidas. 
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O artigo II	da	Declaração,	por	sua	vez,	firma	como	norma	uni-
versal a vedação a qualquer tipo de preconceito. Dispõe o citado ar-
tigo	que	“Toda	pessoa	tem	capacidade	para	gozar	os	direitos	e	as	li-
berdades estabelecidos nesta Declaração, sem distinção de qualquer 
espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de 
outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento, ou 
qualquer outra condição”. 

Já	o	artigo III da DUDH estabelece os direitos universais à vida, 
à liberdade e à segurança pessoal. Na defesa da liberdade, ainda o 
artigo IV	dispõe	que	“Ninguém	será	mantido	em	escravidão	ou	ser-
vidão,	a	escravidão	e	o	tráfico	de	escravos	serão	proibidos	em	todas	
as suas formas”. 

O artigo V da Declaração proíbe a tortura e o tratamento ou 
castigo	 cruel,	 degradante	 ou	 desumano.	 Já	 o	 artigo VI	 firma	 que	
“toda	pessoa	tem	o	direito	de	ser,	em	todos	os	lugares,	reconhecida	
como pessoa perante a lei”. 

O artigo VII reafirma	o	direito	inerente	ao	homem	de	igualdade	
perante	a	lei,	direito	este	já	reconhecido	na	Declaração	Universal	dos	
Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, vedando qualquer tipo de 
discriminação.	Já	o	artigo VIII prevê o direito humano ao exercício 
dos	chamados	“remédios	constitucionais”,	na	defesa	dos	seus	direi-
tos fundamentais. A Constituição de 1988, neste diapasão, estabele-
ce o direito de petição, o habeas corpus, o habeas data e o mandado 
de	segurança	como	espécies	destes	“remédios	heróicos”.	

O artigo IX da Declaração, mais uma vez, preserva a liberdade 
de	ir	e	vir,	ao	afirmar	que	“Ninguém	será	arbitrariamente	preso,	de-
tido	ou	exilado”.	Já	o	artigo X consagra o princípio do juiz natural, 
corolário	dos	princípios	do	devido	processo	legal,	da	ampla	defesa	e	
do	contraditório,	ao	dispor	que	“Toda	pessoa	tem	direito,	em	plena	
igualdade, a uma audiência justa e pública por parte de um tribunal 
independente e imparcial, para decidir de seus direitos e deveres ou 
do fundamento de qualquer acusação criminal contra ele”. 

O artigo XI, por sua vez, garante dois importantes preceitos do 
Direito Penal, a presunção da inocência e a irretroatividade da lei 
criminal. Assim dispõe o citado artigo:
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Art. XI. 

1. Toda pessoa acusada de um ato delituoso tem o direito de 
ser presumida inocente até que a sua culpabilidade tenha sido 
provada de acordo com a lei, em julgamento público no qual 
lhe	tenham	sido	asseguradas	todas	as	garantias	necessárias	à	
sua defesa. 

2.	Ninguém	poderá	ser	culpado	por	qualquer	ação	ou	omissão	
que, no momento, não constituíam delito perante o direito 
nacional	ou	internacional.	Tampouco	será	imposta	pena	mais	
forte	do	que	aquela	que,	no	momento	da	prática,	era	aplicável	
ao ato delituoso.

De acordo com o artigo XII da Declaração, garante-se a todos 
os	 seres	humanos	a	preservação	da	 sua	 intimidade	 (ninguém	será	
sujeito a interferências na sua vida privada, na sua família, no seu lar 
ou na sua correspondência, nem a ataques à sua honra e reputação. 
Toda pessoa tem direito à proteção da lei contra tais interferências 
ou ataques). O artigo XIII, por sua vez, garante às pessoas humanas 
o direito de locomoção. 

O artigo XIV da DUDH trata de um tema de grande relevância 
para a preservação global dos direitos humanos: o asilo político em 
favor daquelas pessoas perseguidas por buscarem efetivar os seus 
direitos	fundamentais.	Segundo	o	referido	artigo,	“toda	pessoa,	ví-
tima de perseguição, tem o direito de procurar e de gozar asilo em 
outros	países”.	Há,	entretanto,	uma	ressalva:	“este	direito	não	pode	
ser invocado em caso de perseguição legitimamente motivada por 
crimes	 de	 direito	 comum	 ou	 por	 atos	 contrários	 aos	 propósitos	 e	
princípios das Nações Unidas”. 

Já	o	artigo XV da Declaração dispõe sobre o direito fundamen-
tal	à	nacionalidade,	combatendo	a	existência	de	apátridas.	É	o	refe-
rido artigo a base teórica fundamental para a vedação das penas de 
banimento. 

O artigo XVI trata do direito fundamental ao casamento. As-
sim,	“homens	e	mulheres	de	maior	idade,	sem	qualquer	restrição	de	
raça,	nacionalidade	ou	religião,	têm	o	direito	de	contrair	matrimô-
nio e fundar uma família. Gozam de iguais direitos em relação ao 
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casamento, sua duração e sua dissolução”. É exigível, entretanto, o 
livre consentimento dos nubentes. 

O artigo XVII, bastante polêmico, trata do direito fundamental 
à	propriedade,	dispondo	que	“toda	pessoa	tem	direito	à	proprieda-
de,	só	ou	em	sociedade	com	outros”.	Como	já	destacado,	o	socialismo	
prega um conceito de propriedade diferente do capitalismo, sendo o 
presente dispositivo, assim, tipicamente capitalista, fato que permi-
te críticas à DUDH, apontada como um instrumento etnocêntrico e 
ideológico a favor do capitalismo. 

As liberdades de opinião e de pensamento formam o objeto dos 
artigos XVIII e XIX da Carta da ONU. O artigo XX, por sua vez, dis-
põe	sobre	a	liberdade	de	reunião	e	associação	pacíficas	para	fins	líci-
tos, dispondo que é livre o direito de associar-se, manter-se associa-
do, não associar-se e não manter-se associado (dimensões positiva e 
negativa da liberdade de associação e reunião). 

O artigo XXI dispõe sobre o direito fundamental à democracia, 
conforme o item seguinte deste segundo capítulo desta obra. Estabe-
lece o referido dispositivo normativo que:

1. Toda pessoa tem o direito de tomar parte no governo de seu 
país, diretamente ou por intermédio de representantes livre-
mente escolhidos. 

2. Toda pessoa tem igual direito de acesso ao serviço público 
do seu país. 

3.	A	vontade	do	povo	será	a	base	da	autoridade	do	governo;	
esta	vontade	será	expressa	em	eleições	periódicas	e	legítimas,	
por	sufrágio	universal,	por	voto	secreto	ou	processo	equivalen-
te que assegure a liberdade de voto.

O artigo XXII da Declaração, por sua vez, trata do direito à segu-
rança, também considerado fundamental, além dos direitos sociais, 
culturais	e	econômicos.	Impõe,	assim,	a	DUDH	a	inexistência	de	hie-
rarquia	entre	os	chamados	“direitos	humanos	da	primeira	geração”	
e	os	chamados	“direitos	humanos	da	segunda	geração”.	

Firmando ainda direitos humanos de segunda geração, dispõe o 
art. XXIII da DUDH que:
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1. Toda pessoa tem direito ao trabalho, à livre escolha de em-
prego,	a	condições	justas	e	favoráveis	de	trabalho	e	à	proteção	
contra o desemprego. 

2. Toda pessoa, sem qualquer distinção, tem direito a igual re-
muneração por igual trabalho. 

3. Toda pessoa que trabalhe tem direito a uma remuneração 
justa e satisfatória, que lhe assegure, assim como à sua família, 
uma existência compatível com a dignidade humana, e a que se 
acrescentarão,	se	necessário,	outros	meios	de	proteção	social.	

4. Toda pessoa tem direito a organizar sindicatos e neles in-
gressar para proteção de seus interesses.

No mesmo sentido, estabelece o artigo XXIV	que	“toda	pessoa	
tem	direito	a	repouso	e	lazer,	inclusive	a	limitação	razoável	das	ho-
ras	de	 trabalho	e	 férias	periódicas	remuneradas”.	 Já	o	artigo XXV 
prevê o direito de toda pessoa a:

[...] um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família 
saúde	e	bem	estar,	inclusive	alimentação,	vestuário,	habitação,	
cuidados	médicos	 e	 os	 serviços	 sociais	 indispensáveis,	 e	 di-
reito à segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, 
viuvez, velhice ou outros casos de perda dos meios de subsis-
tência fora de seu controle. 

Ainda	de	 acordo	 com	o	 referido	 artigo	XXV,	 “a	maternidade	 e	
a infância têm direito a cuidados e assistência especiais. Todas as 
crianças	nascidas	dentro	ou	fora	do	matrimônio,	gozarão	da	mesma	
proteção social”. 

O direito fundamental à educação, por sua vez, é previsto como 
um direito fundamental universal no artigo XVVI da DUDH. Assim, 
toda pessoa tem direito à instrução, sendo que a instrução dos graus 
elementares	e	fundamentais	deverá	ser	gratuita.	A	instrução	supe-
rior,	por	sua	vez,	deverá,	de	acordo	com	a	declaração,	ser	fundamen-
tada na meritocracia. 

O direito ao acesso à cultura e à preservação dos direitos auto-
rais, por sua vez, é prevista no artigo XXVII da Declaração Univer-
sal	dos	Direitos	Humanos.	Já	o	artigo XVIII dispõe	que	“toda	pessoa	
tem direito a uma ordem social e internacional em que os direitos e 
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liberdades estabelecidos na presente Declaração possam ser plena-
mente realizados”.

O importante artigo XXIX, por sua vez, estabelece a existência 
de deveres fundamentais, tendo em vista que a todo direito corres-
ponde um dever. Assim:

1. Toda pessoa tem deveres para com a comunidade, em que o 
livre e pleno desenvolvimento de sua personalidade é possível. 

2. No exercício de seus direitos e liberdades, toda pessoa es-
tará	sujeita	apenas	às	limitações	determinadas	pela	lei,	exclu-
sivamente	com	o	fim	de	assegurar	o	devido	reconhecimento	e	
respeito dos direitos e liberdades de outrem e de satisfazer às 
justas exigências da moral, da ordem pública e do bem-estar de 
uma	sociedade	democrática.

3. Esses direitos e liberdades não podem, em hipótese alguma, 
ser exercidos contrariamente aos propósitos e princípios das 
Nações Unidas.

Por	fim,	o	artigo XXX	da	Carta	de	1948	estabelece	que	“nenhu-
ma disposição da presente Declaração pode ser interpretada como 
o reconhecimento a qualquer Estado, grupo ou pessoa, do direito de 
exercer qualquer atividade ou praticar qualquer ato destinado à des-
truição de quaisquer dos direitos e liberdades aqui estabelecidos”. 

Como esse assunto foi cobrado em concurso? 

No	concurso	para	juiz	de	direito	substituto	do	estado	do	Paraná,	organi-
zado	pela	PUC-PR	no	ano	de	2010,	já	de	acordo	com	a	Resolução	nº.	75	do	
CNJ, foi apresentada a seguinte questão, referente ao conteúdo relativo à 
teoria geral da política, em especial à Declaração Universal dos Direitos 
Humanos da ONU: 
“Enumeradas	as	alternativas	abaixo,	assinale	a	opção	verdadeira:	
I. Segundo prescreve a Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 

1948, todo homem tem direito ao trabalho, à livre escolha do emprego, 
a	condições	justas	e	favoráveis	de	trabalho	e	à	proteção	contra	o	de-
semprego.

II. O direito à livre escolha do emprego, contemplado na Declaração Uni-
versal dos Direitos do Homem, é de natureza individual no ordena-
mento jurídico brasileiro vigente. 
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III. A Declaração Universal dos Direitos do Homem, em determinado dis-
positivo,	trata	do	“bem-estar	social”,	que,	inclusive,	é	um	dos	objetivos	
da	Ordem	Social,	contemplada	na	Constituição	“cidadã”	de	1988.

IV. O	ser	humano	deve	ter	um	padrão	de	vida	capaz	de	“assegurar	saúde	e	
bem-estar”,	conceito	este	ligado	ao	“bem-estar	social”	contemplado	na	
Declaração Universal dos Direitos do Homem subscrita pelo Brasil. 

V. No ordenamento constitucional brasileiro vigente, o princípio do pri-
mado do trabalho é a base da Ordem Social. A falta de trabalho (direito 
social) afasta a igualdade entre os homens, dando azo às desigualda-
des sociais”. 

O gabarito oficial do concurso, divulgado pela banca examinadora, conside-
rou como verdadeiras todas as assertivas. 

9. O REGIME POLÍTICO DA DEMOCRACIA
Recentemente, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, 

ao elaborar o edital do seu 183º concurso para ingresso na car-
reia da magistratura, incluiu, no programa do concurso, no item 
referente à teoria geral da política, o tema “democracia”, como um 
dos temas a serem aferidos na avaliação. Por ser um tema de grande 
relevância para o estudo da teoria política contemporânea, possível 
objeto	de	cobrança	em	outros	concursos	da	magistratura,	válida	é	
uma breve explanação sobre o mesmo, nesta obra. 

Em uma das suas mais famosas frases, Sir. Winston Churchill, 
grande estadista britânico do século XX, primeiro-ministro do Rei-
no Unido durante a Segunda Guerra Mundial, definiu a democra-
cia	 como	“o	pior	de	 todos	os	regimes	políticos,	à	exceção	de	 todos	
os demais conhecidos”. Tal pensamento, aparentemente para muitos, 
confuso, denota, com grande acuidade, a verdadeira essência do re-
gime democrático:	o	seu	caráter	contraditório	e	processual,	tendo	
em vista a própria lógica paradoxal da condição humana, pautada na 
necessidade do homem viver em sociedade e, ao mesmo tempo, atuar 
como	“o	lobo	do	homem”,	na	clássica	definição	de	Thomas	Hobbes.

Buscando compreender o conteúdo da democracia, para além 
do conhecido conceito consagrado, em 1863, pelo presidente Abrah-
am Lincoln, em seu famoso discurso de Gettysburg, segundo o qual 
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a	democracia	seria	“o	governo	do	povo,	pelo	povo	e	para	o	povo”,	o	
cientista político Robert Dahl55 indica cinco critérios fundamen-
tais, na sua visão, para a caracterização de um regime democráti-
co: a participação efetiva de todos os membros da comunidade, que 
devem ter oportunidades iguais e efetivas para expressar suas opi-
niões; a igualdade de voto, seguindo a lógica de que todas as pessoas 
devem	ter	o	mesmo	valor	e	importância	em	um	processo	democráti-
co; o entendimento esclarecido, a partir do qual a consciência cidadã 
deverá	ser	despertada;	o	controle	do	programa	de	planejamento,	se-
gundo o qual os membros da comunidade devem ter a oportunidade 
de decidir as prioridades políticas e ter acesso, de forma transpa-
rente, a informações acerca do orçamento público; e a inclusão de 
adultos,	fundamentada	na	concepção	de	sufrágio	universal,	de	forma	
a evitar exclusões despropositadas de pessoas do processo político. 

A partir dos cinco critérios de Robert Dahl, viabiliza-se uma 
melhor compreensão do que seria uma democracia: um regime 
político fundamentado na ampla participação popular, na igualdade 
política, na transparência e no desenvolvimento do espírito crítico 
do povo. 

Ocorre que, diante de tais características ideais, um grande 
dilema se perpetua: será que realmente existe democracia? Em 
algum	país	do	mundo	há,	em	uma	total	plenitude,	um	regime	polí-
tico fundamentado em todas as características apontadas? Prova-
velmente não! Assim sendo, a única alternativa que resta para fazer 
valer	a	crença	da	existência	do	regime	político	democrático,	alme-
jando-se a sua efetivação, fundamenta-se em importante doutrina do 
cientista político italiano Giovanni Sartori, segundo quem a melhor 
forma de entender-se a democracia não é, de fato, buscando um con-
ceito	formal	e	estático.	Para	Sartori	(Teoria	Democrática,	p.	19):	“o	
ideal	democrático	não	define	a	realidade	democrática	e,	vice-versa,	
uma democracia legítima não é, não pode ser, igual a uma democra-
cia ideal”. A democracia, dessa forma, deve ser estudada como 
um processo, em constante evolução e aprimoramento, para o qual 

55. Robert Dahl, Sobre a Democracia, p. 49-50. 
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todos	 devem	 contribuir.	 Afinal,	 nenhum	 regime	 político,	 além	 da	
democracia,	preserva,	de	forma	tão	eficaz,	o	respeito	à	diversidade,	
às particularidades individuais, às minorias, à liberdade de opinião, 
sexual e de crença e a igualdade. O pressuposto de que o indivíduo 
singular, como pessoa moral e racional, é o melhor juiz do seu pró-
prio interesse, é o grande trunfo do regime político democrático. 

9.1. Espécies de democracia

Existem várias classificações relacionadas às espécies de 
democracia. A mais importante é a que diferencia a democracia di-
reta, a indireta (também chamada de representativa) e a semidireta 
(também chamada de participativa). Senão vejamos:

a) Democracia direta: modelo de democracia caracterizado 
pelo exercício do poder popular sem a presença de inter-
mediários. Atualmente, é pouco utilizada, sendo observada 
a sua presença em alguns cantões da Suíça, de pouca dimen-
são territorial e populacional. Visto por muitos, a partir da 
era digital, como o caminho natural a ser traçado pelos povos 
democráticos,	o	modelo	direto	de	democracia	teve	origem	na	
Grécia Antiga, em especial na cidade-estado de Atenas, por 
volta do século IV a. C.

b) Democracia indireta (representativa): modelo de demo-
cracia marcado pela pouca atuação efetiva do povo no 
poder, uma vez que ao povo, neste modelo, cabe apenas es-
colher,	através	do	exercício	do	sufrágio,	seus	representantes	
políticos, de forma periódica. A democracia representativa se 
desenvolveu como modelo a partir, principalmente, da Revo-
lução Francesa, estando relacionada aos interesses elitistas 
da nova classe dominante de distanciar o povo do exercício 
do poder, servindo como ideologia de dominação em favor da 
classe burguesa. Com as revoluções sociais do século XIX, a 
crise	econômica	de	1929	e	as	duas	grandes	guerras	mundiais	
do século XX, o modelo de democracia indireta entrou em co-
lapso, sendo objeto de constantes críticas que culminaram na 
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sua substituição pelo modelo da democracia semidireta ou 
participativa, vigente no mundo contemporâneo no âmbito 
dos Estados mais amadurecidos democraticamente. 

c) Democracia semidireta (participativa): modelo de demo-
cracia dominante no mundo contemporâneo, se caracteri-
za pela preservação da representação política aliada, entre-
tanto, a meios de participação direta do povo no exercício do 
poder soberano do Estado. Na democracia semidireta, o povo 
exerce a soberania popular elegendo não só elegendo repre-
sentantes políticos, mas também participando de forma 
direta da vida política do Estado, através dos institutos da 
democracia participativa (plebiscito, referendo e iniciativa 
popular de lei). É o modelo de democracia adotado no Brasil 
atual, de acordo com a Constituição Federal de 1988.

9.2. Institutos da democracia participativa

Como	 já	destacado,	a	democracia semidireta, ou participati-
va, é caracterizada pela mescla existente entre a representação 
popular definida nas eleições e a existência de meios de partici-
pação direta do povo no exercício do poder soberano do Estado. A 
esses	meios	chamamos	de	“institutos	da	democracia	participativa”,	
destacando-se, dentre esses institutos, o plebiscito, o referendo e 
a iniciativa popular de lei, previstos constitucionalmente e regula-
mentados pela lei nº. 9.709/98. 

O	artigo	2º,	caput,	da	Lei	nº.	9.799/1998	é	quem	define	os	concei-
tos	de	plebiscito	e	referendo,	estabelecendo-os	como	“consultas	for-
muladas ao povo para que delibere sobre matéria de acentuada rele-
vância, de natureza constitucional, legislativa ou administrativa”. O 
plebiscito deve ser convocado com anterioridade ao ato legislativo 
ou administrativo, cabendo ao povo, pelo voto, aprovar ou denegar o 
que	lhe	tenha	sido	submetido	(art.	2º,	§	1º	da	lei	nº	9.709/98.	Já	o	re-
ferendo “é	convocado	com	posterioridade	a	ato	legislativo	ou	admi-
nistrativo,	cumprindo	ao	povo	a	respectiva	ratificação	ou	releição”,	
conforme	previsão	normativa	do	art.	2º,	§	2º	da	citada	lei.	
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Nas questões de relevância nacional, de competência do Poder 
Legislativo	ou	do	Poder	Executivo,	e	no	caso	do	§	3o	do	art.	18	da	
Constituição Federal, o plebiscito e o referendo são convocados me-
diante decreto legislativo, por proposta de um terço, no mínimo, dos 
membros que compõem qualquer das Casas do Congresso Nacional 
(art. 3º da Lei nº. 9709/98). 

Aprovado o ato convocatório da consulta popular, o presiden-
te	do	Congresso	Nacional	dará	ciência	à	Justiça	Eleitoral,	a	quem	in-
cumbirá,	nos	 limites	de	sua	circunscrição,	 fixar	a	data	da	consulta	
popular, tornar pública a cédula respectiva, expedir instruções para 
a realização do plebiscito ou referendo e assegurar a gratuidade nos 
meio	de	comunicação	de	massa	concessionários	de	serviço	público,	
aos	partidos	políticos	e	às	frentes	suprapartidárias	organizadas	pela	
sociedade civil em torno da matéria em questão, para a divulgação 
de seus postulados referentes ao tema sob consulta.

O referendo pode ser convocado no prazo de trinta dias, a 
contar da promulgação de lei ou adoção de medida administrativa, 
que se relacione de maneira direta com a consulta popular (art. 11 
da lei nº. 9709/98). 

O plebiscito ou referendo, convocado nos termos da citada lei, 
será considerado aprovado ou rejeitado por maioria simples, de 
acordo com o resultado homologado pelo Tribunal Superior Eleitoral. 

A incorporação de estados entre si, subdivisão ou desmembra-
mento para se anexarem a outros, ou formarem novos estados ou 
territórios federais, dependem da aprovação da população direta-
mente interessada, por meio de plebiscito realizado na mesma data 
e	horário	em	cada	um	dos	estados,	e	do	Congresso	Nacional,	por	lei	
complementar, ouvidas as respectivas Assembléias Legislativas. 
Considera-se população diretamente interessada toda a população 
do	estado	que	poderá	ter	seu	território	desmembrado,	valendo	esta	
mesma regra em caso de desmembramento, incorporação ou subdi-
visão de municípios. 

A iniciativa popular de lei, por sua vez, também pode ser con-
siderada como um importante instituto da democracia participativa 
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previsto no Direito brasileiro. É também a lei nº. 9.709/98 que dis-
ciplina, no âmbito federal, o citado instituto, estabelecendo, no seu 
artigo	13,	que	“a	iniciativa	popular	consiste	na	apresentação	de	pro-
jeto de lei à Câmara dos Deputados, subscrito por, no mínimo, um 
por cento do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por cinco 
Estados, com não menos de três décimos por cento dos eleitores de 
cada um deles”. Como se observa, o povo não tem a capacidade de 
legislar diretamente. A iniciativa popular de lei é, na verdade, a 
prerrogativa que o povo tem, na democracia semidireta adotada no 
Brasil,	de	apresentar	projeto	de	lei,	que	poderá,	ou	não,	se	tornar	lei.

Ainda de acordo com a lei nº. 9.709/98, a iniciativa popular de 
lei	deverá	circunscrever-se	a	um só assunto. Além disso, o projeto 
de lei de iniciativa popular não poderá ser rejeitado por vício de 
forma, cabendo à Câmara dos Deputados, por seu órgão competente, 
providenciar a correção de eventuais impropriedades de técnica le-
gislativa ou de redação. 

A tramitação de projeto de iniciativa popular de lei federal 
sempre é iniciada na Câmara dos Deputados. 

Como esse assunto foi cobrado em concurso?

Na questão aberta do 18º Concurso de Procurador da República, in-
dagou-se: 
– “o	que	vêm	a	ser	Plebiscito	e	Referendo?	Em	que	hipóteses	podem	ser	

realizados?”. 
Tendo	em	vista	a	possibilidade	de	inclusão	do	tema	“democracia”	em	edi-
tais de concurso para a magistratura, a exemplo do ocorrido no 183º con-
curso para ingresso na carreira da magistratura do estado de São Paulo, 
o	domínio	sobre	este	tema	poderá	vir	a	ser	exigido,	nos	mesmos	termos	
já	observados	na	citada	questão.	

10. O PAPEL DOS PARTIDOS POLÍTICOS NAS  
SOCIEDADES DEMOCRÁTICAS
Como	já	destacado	na	introdução	deste	capítulo,	diversos con-

cursos para ingresso nas carreiras da magistratura trabalhista in-
cluíram, nos seus respectivos programas, o tema da importância 
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dos partidos políticos nas sociedades democráticas como objeto 
de	avaliação,	 integrante	do	conteúdo	da	disciplina	“teoria	geral	do	
direito	e	da	política”.	Assim,	é	válido,	nesta	obra,	discorrermos	um	
pouco sobre estas importantes instituições da democracia moderna. 

A	partir	do	momento	em	que	os	regimes	políticos	democráticos	
foram	restabelecidos,	com	o	fim	do	absolutismo	monárquico,	fez-se	
necessário	criar	meios	de	realização	da	soberania	popular,	uma	vez	
que impossível seria o retorno à democracia direta.

Passou a imperar, então, a ideia de construção de uma demo-
cracia representativa, sendo que, inicialmente, devido à ausência de 
contrates	profundos	nos	primórdios	da	sociedade	liberal,	verificou-
-se	uma	tranquila	e	pacífica	alternância	no	poder	entre	os	diversos	
grupos e facções. Como bem observa Accioly Filho56:

Enquanto as populações não eram numerosas, as cidades se 
apresentavam escassamente povoadas e a democracia não ul-
trapassara	a	fase	censitária,	isto	é,	só	era	chamado	ao	direito	de	
opinar quem preenchesse determinadas condições, a começar 
pela fortuna, a escolha de representantes resolvia-se, simples-
mente, pela indicação do eleitor de um nome que lhe agradasse. 
Todos conheciam todos, porque as comunidades eram peque-
nas e poucos os capazes de exercício do mandato. Não havia, 
por isso, necessidade de os cidadãos, aos quais cabia a escolha, 
reunirem-se	em	organizações	estáveis	e	duradouras,	que	tives-
sem por objetivo orientar a indicação de representantes. 

As facções e os partidos políticos, existentes desde o século 
XV, mesmo que de forma incipiente, não eram bem vistos. Jean-Jac-
ques Rousseau57, um dos grandes mentores da moderna democracia, 
por	exemplo,	em	sua	clássica	obra	“Do	Contrato	Social”,	afirmou,	ain-
da no século XVIII, que:

Há	comumente	grande	diferença	entre	a	vontade	de	todos	e	a	
vontade	geral;	esta	só	fita	o	interesse	comum;	aquela	só	vê	o	in-
teresse, e não é mais que uma soma de vontades particulares; 

56.	 Accioly	Filho,	Alguns	aspectos	do	partido	polí�tico.	Revista de Informação Legis-
lativa,	Brasí�lia	–	DF,	p.	04-05,	out./dez.	1974.

57. Jean-Jacques Rousseau, Do Contrato Social ou Princípios do Direito Político. 
Tradução: Pietro Nasseti, p. 41-42, São Paulo – SP: Martin Claret, 2002.
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porém quando tira dessas vontades as mais e menos, que mu-
tuamente se destroem, resta por soma das diferenças a vonta-
de geral.

Se os cidadãos não tivessem alguma comunicação entre si, 
quando	o	povo	delibera	suficientemente	informado,	sempre	a	
vontade geral resultaria do grande número de pequenos deba-
tes e seria sempre boa a deliberação. Mas quando se estabele-
cem facções, quando se formam associações parciais à custa da 
grande associação, a vontade de cada uma das primeiras torna-
-se geral no tocante a seus membros e particular relativamente 
ao Estado; pode-se então dizer que cessou de existir o mesmo 
número	de	votantes	e	de	homens	e	que	só	os	há	tantas	quantas	
são as associações; as diferenças diminuem e dão um resultado 
menos geral.

Finalmente, quando uma dessas associações é tão grande que 
vence todas as outras, o resultado não é mais uma soma de pe-
quenas diferenças, senão uma e única diferença; porque então 
já	não	existe	a	vontade	geral,	e	a	opinião	que	triunfa	é	só	uma	
opinião particular.

Para que haja, pois, a exata declaração da vontade geral, importa 
não haver no Estado sociedade parcial e que cada cidadão mani-
feste o seu próprio parecer. Tal foi a única e sublime instituição 
do	 famoso	 Licurgo.	 Se	 há	 sociedades	 parciais,	 cumpre	multi-
plicá-las	e	 impedir	a	 sua	desigualdade,	 como	o	 fizeram	Sólon,	
Numa	e	Sérvio.	São	essas	as	mais	eficazes	precauções,	para	que	
a vontade geral seja sempre clara, e não se iluda o povo. 

Como	bem	observa	Rodrigo	Patto	Sá	Motta58, nos primórdios 
do sistema representativo:

Havia o preconceito contra os grupos organizados, pois se 
acreditava que eles poderiam partir, fragmentar o corpo polí-
tico.	Aliás,	“partido”	deriva	de	partir,	partilhar,	ou	seja,	dividir.	
O pensamento ortodoxo à época entendia que a ação política 
deveria se pautar pela busca do bem comum e a ideia de gru-
pos	partidários	disputando	aguerridamente	o	poder	 lhes	pa-
recia nociva ao Estado. A liberdade era concebida mais como 
um	bem	a	ser	fruído	individualmente	que	como	um	apanágio	
coletivo. 

58.	 Rodrigo	Patto	Sá	Motta,	Introdução à História dos Partidos Políticos Brasilei-
ros. p. 16, Belo Horizonte – MG: Editora UFMG, 1999.
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Com o tempo, entretanto, o modelo liberal de democracia foi 
entrando em declínio, fazendo surgir a necessidade de valoriza-
ção dos partidos políticos como instrumentos viabilizadores do 
debate	 entre	 as	mais	 diversas	 correntes	 filosóficas	 e	 doutrinárias	
existentes no seio social, em uma sociedade que, paulatinamente, 
abandonava o mito da igualdade, aproximando-se da realidade plu-
ralista intrínseca às relações humanas. 

Gradativamente, então, foi sendo construído o argumento da 
essencialidade dos partidos políticos,	 consagrado,	 finalmente,	
com	o	reconhecimento	da	 incapacidade	“do	 indivíduo	 formar,	pela	
força isolada de sua razão, uma concepção do bem comum, de tomar, 
por si, decisões conscientes e coerentes no plano político”59. Era o 
ocaso do individualismo, que expunha as chagas da sociedade, fa-
zendo	florescer	as	mais	diversas	organizações	políticas,	adversárias	
no embate pela conquista do poder. 

Sedimentava-se, assim, a tese da “democracia pelos partidos”, 
que teve em Kelsen um dos seus maiores expoentes, traduzindo o 
novo	modelo,	como	bem	afirma	Manoel	Gonçalves	Ferreira	Filho60, 
“uma	revisão	na	maneira	de	encarar	o	papel	dos	partidos	políticos”,	
vistos,	 inicialmente,	como	“deletérios	fautores	de	divisão	e	de	per-
turbação da vida política”. Os partidos, assim, no decorrer do século 
XIX, passam a ser concebidos de uma forma mais tolerante, sendo 
gradativamente	reconhecidos	como	úteis	e	necessários	aos	procedi-
mentos	eleitorais,	verdadeiros	“males	necessários”,	segundo	a	dou-
trina da época, à democracia. 

Na concepção contemporânea, os partidos políticos, de for-
ma	 geral,	 deixaram	 de	 ser	 vistos	 como	 “males	 necessários”	 para	
serem reconhecidos como instrumentos essenciais à democracia. 

59. Manoel Gonçalves Ferreira Filho, Os partidos políticos nas constituições demo-
cráticas:	 o	 estatuto	 constitucional	dos	partidos	polí�ticos	no	Brasil,	 na	 Itália,	 na	
Alemanha e na França. p. 12-13, Belo Horizonte – MG: Edições da Revista Brasileira 
de	Estudos	Polí�ticos,	Imprensa	da	Universidade	Federal	de	Minas	Gerais,	1966.

60.	 Manoel	Gonçalves	Ferreira	Filho,	Os	partidos	polí�ticos	e	as	eleições	de	1978.	Estu-
dos nacionais:	as	eleições	de	1978,	v.	01,	p.	31-32,	Brasí�lia	–	DF:	Fundação	Milton	
Campos, 1979.
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A imperiosa necessidade dos partidos políticos, na contemporanei-
dade,	passou	a	se	constituir	num	“axioma	da	vida	democrática”,	nas	
palavras	de	Paulo	de	Figueiredo.	Afinal,	como	bem	ressalta	o	mesmo	
Figueiredo61:

Só nos partidos o cidadão vale politicamente, pois só através 
deles se representa nos corpos legislativos e participa do go-
verno. A liberdade e a responsabilidade do cidadão, dois pon-
tos	capitais	da	ética	democrática,	não	 teriam	nenhuma	reali-
dade fora dos partidos, pois, sem a garantia destes, os homens 
não	teriam	como	fazer	valer	as	suas	diferentes	ideologias.	Está,	
assim, a democracia, ligada na vida e na morte aos partidos. 
Isso explica porque a extinção dos partidos, e, em consequên-
cia, a dos parlamentos, é o prelúdio de todas as ditaduras. 

O primeiro passo a ser dado neste breve estudo sobre os par-
tidos políticos consiste, justamente, em conceituar tais agremia-
ções.	Comecemos	então,	citando	a	mais	antiga	definição	de	partido	
político	registrada	pelos	cientistas	sociais,	qual	seja,	a	definição	de	
Edmund	Burke,	datada	do	ano	de	1770,	na	qual	o	autor,	um	dos	pio-
neiros na defesa do mandato representativo, conforme observado 
no	capítulo	I,	conceitua	o	partido	político	como	sendo	“um	corpo	de	
pessoas unidas para promover, mediante esforços conjuntos, o in-
teresse nacional, com base em alguns princípios especiais, ao redor 
dos quais, todos se acham de acordo”62. 

Ressaltando o aspecto competitivo dos partidos políticos, 
outros	definições	de	tais	agremiações	são	também	merecedoras	de	
citação. Assim, para José Afonso da Silva63,	 por	 exemplo,	 “o	 parti-
do político é uma forma de agremiação de um grupo social que se 
propõe organizar, coordenar e instrumentar a vontade popular com 
o	fim	de	assumir	o	poder	para	realizar	seu	programa	de	governo”.	

61. Paulo de Figueiredo, Partidos, congresso, democracia. Revista de Informação Le-
gislativa,	Brasí�lia	–	DF,	p.	91-104,	out./dez.	1966.

62. In: Francisco Weffort, Os clássicos da política. Vol. 2. 10. ed. p. 26, São Paulo – SP: 
A� tica,	2000.	(Série	Fundamentos).

63. José Afonso da Silva, Curso de Direito Constitucional Positivo. 15. ed. p. 395, São 
Paulo – SP: Malheiros, 1998. 
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Paulo Bonavides64,	no	mesmo	sentido,	define	partido	político	como	
sendo	 “uma	 organização	 de	 pessoas	 que	 inspiradas	 por	 ideias	 ou	
movidas por interesses, buscam tomar o poder, normalmente pelo 
emprego de meios legais, e nele conservar-se para realização dos 
fins	propugnados”.	 Já	para	Celso	Ribeiro	Bastos65, trata-se o parti-
do	político	 “de	uma	organização	de	pessoas	 reunidas	em	 torno	de	
um	mesmo	programa	político	com	a	finalidade	de	assumir	o	poder	e	
de	mantê-lo	ou,	ao	menos,	de	influenciar	na	gestão	da	coisa	pública	
através de críticas e oposição”. 

Max Weber e Robert Michels, em outro sentido, destacam, nas 
suas	 doutrinas,	 o	 aspecto	 burocrático	 e	 hierárquico	 dos	 partidos	
políticos,	a	partir	da	presença	de	líderes	carismáticos	nos	mesmos.	
Para Weber, a grande maioria dos partidos políticos se caracteriza-
riam	como	“partidos	de	patronagem”,	cuja	maior	característica	seria	
a preocupação na obtenção do poder para o seu chefe, com a con-
sequente repartição dos postos entre seus adeptos. Comentando a 
doutrina weberiana, leciona Laécio Noronha66: 

Para Max Weber, os partidos da patronagem, procurando al-
cançar o poder dentro da organização política existente, obje-
tivam obter vantagens pessoais, via clientelismo (distribuição 
de cargos públicos). Tem atuação tópica, quase que exclusiva-
mente com funções de representação parlamentar e exercí-
cio governamental. Buscam o voto sem enraizamento social 
organizado forte ou sem tal preocupação de atrelamento. São 
partidos	extremamente	pragmáticos,	com	programas	fluidos	e	
sem visibilidade ideológica, apesar de representarem os inte-
resses	das	minorias	dominantes.	Têm	finalidade	nitidamente	
eleitoral. Não são dirigidos, de um modo geral, a uma classe 
ou	categoria	particular,	mas	procuram	a	confiança	dos	extratos	
mais diferentes da população, propondo plataformas amplas, 
flexíveis	e	vagas,	satisfação	contraprestacional	dos	pedidos	por	
votos e soluções para todos os males e chagas sociais, o que 

64. Paulo Bonavides, Ciência Política. 10. ed. p. 346, São Paulo – SP: Malheiros, 2003.

65. Celso Ribeiro Bastos, Curso de Direito Constitucional. 10. ed. p. 222, São Paulo – 
SP: Saraiva, 1988. 

66.	 Laécio	Noronha,	O	conceito	contemporâneo	de	partido	polí�tico.	Revista Brasilei-
ra de Direito Eleitoral, Fortaleza – CE, n. 09, p. 55-56, jun. 1996.
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evidencia que além de não contarem com um programa preci-
so, não estão preocupados com a educação política das massas 
e nem têm nenhum apelo de transformação social. 

Independentemente dos conceitos dos ilustres autores citados, 
podemos definir o partido político como uma instituição essencial 
ao desenvolvimento e à consolidação da soberania popular, aglutina-
dora	de	ideais	e	instrumentalizadora	do	debate	democrático	entre	as	
mais diversas correntes políticas existentes nas sociedades pluralis-
tas.	São	os	partidos	políticos	indispensáveis	canais	de	interlocução	en-
tre os diferentes segmentos sociais, sem os quais a democracia moder-
na	é	inviabilizada.	Neste	sentido,	como	bem	observa	Fávila	Ribeiro67:

Realiza o partido político aproveitamento das predisposições 
gregárias	do	homem,	compondo	organização	estável	para	ar-
regimentar e coordenar a participação nas atividades gover-
nativas. Se o instinto de sociabilidade determina a associação 
de indivíduos que compartilhem de opiniões assemelhadas, ou 
que	tenham	afinidades	de	interesses,	deve-se	considerar	tam-
bém que os impulsos combativos inerentes ao homem levam a 
que	procure	formações	partidárias	para	que	possa	enfrentar	as	
correntes	adversárias,	em	ação	conjunta	na	luta	para	manuten-
ção do poder político. 

Em	sua	célebre	obra	“Política”,	Aristóteles68	já	afirmava	que	“é	
evidente que o homem é um animal político, que deve viver em so-
ciedade”. Os partidos políticos refletem um acentuado processo 
de interação humana, na busca da realização de ideias ou necessi-
dades políticas, pressupondo, para isso, uma gama de relações in-
terpessoais travadas entre seus membros e destes com o público em 
geral.	Pode-se	afirmar,	assim,	que	os	partidos	políticos,	na	contem-
poraneidade, se constituem em uma verdadeira exigência da demo-
cratização do poder político. 

Mas quando, e por qual razão,	 afinal	de	contas,	sugiram os 
partidos políticos modernos? São, de fato, os partidos políticos um 
fenômeno	da	democracia	social,	ou	é	possível	falar-se	da	existência	

67.	 Fávila	Ribeiro,	Direito Eleitoral. 4. ed. p. 273, Rio de Janeiro: Forense, 1996.

68. Aristóteles, Política. Tradução: Torrieri Guimarães, p. 14, São Paulo – SP: Martin 
Claret, 2002.
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de partidos políticos em tempos remotos, até mesmo na Antiguida-
de? Tais questionamentos sempre dividem as opiniões entre os mais 
diversos estudiosos do tema.

Para	alguns,	como	Sérgio	Sérvulo	da	Cunha,	por	exemplo,	já	se-
ria possível falar-se na existência de partidos políticos brigando pelo 
poder desde a antiguidade69, não havendo, teleologicamente, grande 
diferença	entre	as	instituições	partidárias	desta	época,	do	renasci-
mento e das modernas democracias constitucionais. O que teria mu-
dado, segundo o referido autor70, seriam as regras do jogo político, 
uma vez que:

O processo político na Antiguidade e no Renascimento ainda 
não ganhara autonomia que o distinguisse substancialmente 
da	 guerra.	 Ascender	 ao	 poder	 significava	 aniquilar	 o	 adver-
sário	pela	morte,	 prisão	ou	exílio.	O	Estado	possuía	uma	es-
trutura	monádica,	não	era	suficientemente	estável	a	ponto	de	
admitir a dialética dos antagonismos e a alternância do poder.

Daí que se pode falar na existência de partidos no passado, mas 
não em sistema de partidos. As Constituições modernas, com a 
fixação	de	cernes	rígidos,	a	tripartição	do	poder,	a	criação	dos	
parlamentos como instituição permanente, a adoção do parla-
mentarismo em alguns países, alinham-se entre os fatores que 
permitiram não apenas a existência de um sistema de partidos, 
mas do mecanismo que o torna consubstancial à democracia. 

Para outros, teriam surgido os partidos políticos de antigas fac-
ções	políticas	da	Baixa	Idade	Média,	a	exemplo	dos	guelfos	(partidá-
rios do papa) e dos gibelinos (defensores do poder imperial), rivais 
na	Alemanha	e	na	Itália,	e	das	casas	de	Lancaster	e	de	York,	prota-
gonistas da Guerra das Rosas, realizada no século XV, na Inglaterra. 
Neste sentido, leciona Leslie Lipson71:

69.	 Seriam	exemplos	de	“ancestrais”	dos	partidos	polí�ticos,	na	Idade	Antiga,	os	“eupá-
tridas”	e	os	“demos”,	em	Atenas,	e	os	“optimates”	e	os	“populares”,	em	Roma.	

70.	 Sérgio	Sérvulo	da	Cunha,	Democracia	 intrapartidária.	Revista Brasileira de Di-
reito Constitucional e Ciência Política, Rio de Janeiro – RJ, Forense, n. 06, p. 52, 
1988.

71. Leslie Lipson, A Civilização Democrática.	Trad.	A� lvaro	Cabral.	Vol.	II,	p.	393,	Rio	
de Janeiro – RJ: Zahar Editores, 1966.
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Na Idade Média, as relações entre o Império e o Papado redun-
daram constantemente em discórdia e cada instituição, tempo-
ral	e	eclesiástica,	encontrou	seus	adeptos	entre	os	vários	clãs	
da nobreza. A duradoura rivalidade de guelfos e gibelinos teve 
origem	na	Alemanha	e	propagou-se	a	toda	a	Itália.	A	partir	do	
século XII, regiões e cidades entricheiravam-se umas contra 
as	 outras	 e	 repartiam-se,	 internamente,	 entre	 os	 partidários	
desses nomes famosos. Os guelfos tomaram o partido do Papa; 
os gibelinos, o partido imperial. Além disso, as famílias locais 
proeminentes, que por uma ou outra razão eram concorrentes 
ou	inimigas,	identificavam	suas	inimizades	mútuas	com	essas	
mais amplas facções guerreiras. Mas pouco havia, na luta, à 
parte a preferência pelo Papa ou pelo Imperador, que consti-
tuísse expressão de um princípio político; nem representava 
um	abismo	de	 interesses	 entre	 classes	 sociais	 e	 econômicas.	
O mesmo se pode dizer da Guerra das Rosas, na Inglaterra do 
século XV. Neste prolongado duelo, as casas de Lancaster e de 
York	competiram	pela	posse	da	coroa	e	a	nobreza	foi	obriga-
da a tomar partido. O resultado, naturalmente, foi uma reação 
contra o próprio feudalismo e a consolidação de uma monar-
quia centralista – a dinastia Tudor.

Já	no	século	XVII,	na	Inglaterra,	ganha	destaque	a	formação	de	
clubes, ligas e associações, que reuniam parlamentares de tendên-
cias comuns, representando, de forma geral, as duas grandes cor-
rentes políticas da época: a representativa dos interesses do rei e 
do	feudalismo	agrário	e	sua	antagonista,	representativa	dos	interes-
ses das classes burguesas. Tais correntes políticas foram batizadas, 
respectivamente,	de	“tories”	e	de	“whigs”, consideradas por muitos 
como os pioneiros dos partidos políticos ingleses.

Falando ainda da Inglaterra, é de se ressaltar a observação feita 
por Max Weber segundo a qual, até o início do século XIX, naquele país, 
os	 partidos	 políticos	 eram	 organizações	 frágeis,	 representativas	 de	
determinados	segmentos	sociais,	voláteis	e	episódicas.	Segundo	We-
ber72, compunham, em sua maioria, os partidos políticos do período ci-
tado,	“membros	do	clero,	professores,	advogados,	médicos,	farmacêu-
ticos, fazendeiros prósperos, manufatores”. Com o tempo, entretanto, 

72. Max Weber, Ciência e Política, Duas Vocações. Tradução: Jean Melville, p. 88, São 
Paulo – SP: Martin Claret, 2002.
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passou a ser sentida a necessidade de uma maior coesão nos grupos 
partidários,	havendo,	 a	partir	deste	momento,	um	desenvolvimento	
dos partidos políticos naquele país. Como bem ressalta Weber73:

[...] inúmeros motivos impuseram essa nova orientação: o in-
teresse dos parlamentares em conseguir compromissos eleito-
rais entre circunscrições diferentes, o impacto que podia pro-
porcionar um programa único e adotado em largas camadas 
sociais do país, e, de modo geral, a utilidade que representava 
para	o	partido	uma	movimentação	política	unificada.	

Finalmente então, no ano de 1832, é editado o Reform Act, 
através	do	qual	foi	possibilitada	a	ampliação	do	sufrágio,	com	a	con-
cessão de direitos políticos às camadas industriais e comerciais. 
Para muitos estudiosos, como, por exemplo, Bobbio, Matteucci e 
Pasquino, os partidos políticos na Inglaterra só teriam surgido, ver-
dadeiramente, a partir da edição deste ato legislativo. Segundo os 
referidos doutrinadores74

Antes dessa data, não se pode falar propriamente de partidos 
políticos na Inglaterra. Os dois grandes partidos da aristocra-
cia, surgidos no século XVIII e desde então presentes no Parla-
mento, não tinham, fora disso, nenhuma relevância nem algum 
tipo	de	organização.	Tratava-se	de	simples	etiquetas	atrás	das	
quais estavam os representantes de um grupo homogêneo, não 
dividido	por	conflitos	de	interesses	ou	por	diferenças	ideológi-
cas substanciais, que aderiam a um ou a outro grupo, sobretu-
do por tradições locais ou familiares. 

Os clubes e associações políticas, tais como na Inglaterra, tam-
bém podem ser considerados os embriões dos partidos políticos na 
França. Tais entidades, muito comuns antes da Revolução de 1789, 
não podem ser confundidas, entretanto, com os partidos políticos, 
integrados	definitivamente	à	 sociedade	 francesa	apenas	com	o	es-
tabelecimento do governo parlamentar, a partir de 1814, após a 
queda de Napoleão Bonaparte, conforme lição de Afonso Arinos de 

73. Idem, p. 89.

74. Norberto Bobbio; Nicola Matteucci & Gianfranco Pasquino, Dicionário de Polí-
tica.	Coordenação	de	tradução:	João	Ferreira,	12.	ed.	Vol.	II,	p.	899,	Brasí�lia	–	DF:	
UNB; LGE, 2004.
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Melo Franco75. Segundo Arinos, tais clubes e associações, dos quais 
se	destaca	o	“Clube	Jacobino”,	nada	mais	eram	do	que	teatros	da	luta	
entre as mais diversas facções políticas, uma vez que, costumavam 
congregar, em suas reuniões, deputados representantes das mais 
diversas	 correntes	políticas,	 a	 fim	de	 realizar	o	debate	 acerca	das	
questões de relevância para a sociedade francesa da época. 

Nos Estados Unidos, por sua vez, a formação dos partidos po-
líticos se deu de maneira natural, decorrente da disputa política en-
tre os seguidores de Alexander Hamilton, de um lado, e de Thomas 
Jefferson, de outro, durante o governo do presidente John Adams, no 
final	do	século	XVII	e	início	do	século	XVIII.	

É de se ressaltar que, nos primórdios da República, a ideia de 
inclusão de partidos políticos no sistema político era bastante re-
jeitada entre os estadunidenses. O prestígio pessoal era o princípio 
critério de escolha, por exemplo, do Presidente da República76. Como 
bem observa David Gueiros Vieira77:

De tal maneira os partidos políticos eram considerados maus 
para a nação, que os americanos, quando começaram a enfren-
tar os crescentes problemas de ordem eleitoral e sentiram-se 
forçados	a	criar	uma	organização	partidária	de	âmbito	nacio-
nal,	fizeram-no	secretamente,	como	algo	imoral	ou	ilícito.	Des-
ta	maneira,	os	chamados	“Federalistas”,	seguidores	de	Alexan-
der	Hamilton,	convocaram	sua	primeira	convenção	partidária	
nacional em absoluto sigilo. 

Compunham os governos dos primeiros presidentes america-
nos, entretanto, de forma clara, facções rivais, que terminariam por 
fazer surgir os primeiros partidos políticos dos Estados Unidos, o 
Partido Federalista e o Partido Republicano, o primeiro lidera-
do por Hamilton e o segundo por Jefferson, que serviram juntos aos 

75. Afonso Arinos de Melo Franco, História e teoria dos partidos políticos no Bra-
sil. 3. ed. p. 17, São Paulo – SP: Alfa-Omega, 1980.

76.	 Sobre	o	tema,	cf.	a	revista	“Grandes	Acontecimentos	da	História:	a	Revolução	ame-
ricana”, publicada pela editora Três, no ano de 1989, em São Paulo. 

77.	 David	Gueiros	Vieira,	Fidelidade	partidária	e	oposição	leal	à	luz	da	história	polí�tica.	
Política,	Fundação	Milton	Campos,	Brasí�lia	–	DF,	n.	1,	p.	43,	jul./set.	1976.
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presidentes Washington e Adams78, dois ferrenhos opositores à ideia 
de existência de partidos políticos. De acordo com Robert Dahl79:

Nos últimos anos do século XVIII, na recentemente constituí-
da república dos Estados Unidos, Thomas Jefferson, vice-pre-
sidente, e James Madison, líder da Casa dos Representantes, 
organizaram seus seguidores no Congresso para fazer oposi-
ção às políticas do presidente federalista, John Adams, e seu 
secretário	do	tesouro,	Alexander	Hamilton.	Para	obter	sucesso	
na oposição, logo perceberam que teriam de fazer mais do que 
se oporem aos federalistas no Congresso e no gabinete: teriam 
de	retirar	seus	adversários	do	posto	ocupado.	Para	isto,	preci-
sariam vencer as eleições nacionais e, para vencer as eleições 
nacionais, teriam de organizar seus seguidores pelo país in-
teiro. Em menos de uma década, Jefferson, Madison e outros 
solidários	com	suas	ideias	criaram	um	partido	político	que	foi	
organizado de cima até os menores distritos, municipalidades 
e	áreas	eleitorais,	uma	organização	que	reforçaria	a	 lealdade	
de seus seguidores entre e durante as campanhas das eleições, 
para terem a certeza de que todos compareceriam às urnas. 
Esse Partido Republicano (cujo nome logo foi mudado para Re-
publicano	Democrático	e,	uma	geração	adiante,	Democrático)	
tornou-se o primeiro partido eleitoral popularmente apoiado 
do mundo. 

Mal quistos, nos primórdios da democracia americana, os parti-
dos políticos, no entanto, terminaram por popularizar-se, passando 
a contar com importantes defensores, como, por exemplo, Alexis de 
Tocqueville,	 que	em	sua	 famosa	obra	 “A	democracia	na	América”,	
defendeu, em texto escrito no ano de 1835, a necessidade das asso-
ciações	políticas	no	Estado	democrático.	Segundo	Tocqueville80:

78.	 Em	uma	certa	ocasião,	por	exemplo,	teria	afirmado	Adams,	segundo	A.	F.	Gomes	
Neto (O Direito Eleitoral e a realidade democrática. p. 114, Rio de Janeiro – RJ: 
José	Konfino	Editor,	1953)	que	“há	dois	tiranos	na	vida	humana	que	dominam	em	
todas	as	nações,	entre	í�ndios	e	negros,	tártaros	e	árabes,	hindus	e	chinos,	gregos	e	
romanos, britânicos e gauleses, tanto em como nossos simples, jovens e queridos 
Estados Unidos da América. Esses dois tiranos são : facção e partido”. 

79. Robert Dahl, Sobre a Democracia.	Tradução:	Beatriz	Sidou.	p.	101-102,	Brasí�lia	–	
DF: UNB, 2001.

80. In: Francisco Weffort, Os clássicos da política. Vol. 2. 10. ed. p. 170-171, São Paulo 
–	SP:	A� tica,	2000.	(Série	Fundamentos).
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Em nossa época, a liberdade de associação se tornou uma 
garantia	 necessária	 contra	 a	 tirania	 da	maioria.	Nos	Estados	
Unidos, quando um partido se torna dominante, todo o poder 
público passa para as suas mãos; seus amigos particulares ocu-
pam todos os empregos e dispõem de todas as forças organiza-
das.	Quando	os	homens	mais	importantes	do	partido	contrário	
não conseguem transpor a barreira que os separa do poder, é 
necessário	que	possam	se	estabelecer	do	lado	de	fora;	é	preci-
so que a minoria oponha toda a sua força moral ao poder ma-
terial que a oprime. É, pois, um perigo que se opõe a um perigo 
mais temível.

Acho que a onipotência da maioria é um perigo tão grande para 
as repúblicas americanas que o recurso perigoso empregado 
para	limitá-la	parece	mais	benéfico.

Expressarei	aqui	um	pensamento	que	lembrará	o	que	eu	disse	
em outra parte a respeito das liberdades distritais: não existe 
país	onde	as	associações	sejam	mais	necessárias	para	impedir	
o despotismo dos partidos ou a arbitrariedade do príncipe do 
que	aqueles	onde	a	situação	social	é	democrática.

Já	na	Alemanha, os partidos políticos vieram a se desenvolver 
apenas a partir da segunda metade do século XIX, mais precisamen-
te após a Constituição da Prússia, de 1850, ocasião na qual foram 
formados os partidos Conservador e Liberal. 

Na criação dos partidos políticos alemães, grande foi a impor-
tância dos movimentos esquerdistas, liderados, principalmente, por 
Ferdinand Lassale,	que	ajudou	a	criar	várias	agremiações	de	cará-
ter esquerdista entre os germânicos, dando origem à criação do mo-
vimento	social	democrático81. 

Pode-se	afirmar,	portanto,	que	o	surgimento dos partidos polí-
ticos alemães se confunde com o surgimento dos próprios partidos 
de esquerda, a partir da segunda metade do século XIX, com o de-
clínio da democracia liberal. É de se ressaltar que o primeiro partido 
de	esquerda	que	apareceu	na	Europa	foi	a	chamada	“União	Geral	dos	
Trabalhadores Alemães”, fundada no ano de 1863. Posteriormente, 

81. Neste sentido, cf. Pinto Ferreira, Princípios gerais do Direito Constitucional 
moderno. p. 449, São Paulo – SP: Saraiva, 2001.
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conforme lição de Pinto Ferreira82,	 “Liebknecht	 organizaram,	 em	
1869,	 o	 Partido	 Social	 Democrático	 dos	 Trabalhadores,	 ambas	 as	
agremiações fundidas em um só partido no ano de 1875 em Gotha, 
com o nome de Partido Socialista dos Trabalhadores da Alemanha”. 
A partir do surgimento dos partidos políticos de esquerda na Ale-
manha, tais espécies de partidos passaram a ser criados também em 
outros países da Europa, a exemplo do Partido Trabalhista, na Ingla-
terra, e do Partido Comunista da União Soviética. 

Pode-se	afirmar,	seguindo	Antonio	Machado	Paupério83,	que	“a	
origem dos partidos políticos prende-se à necessidade, nos regimes 
democráticos	de	estabelecer	um	elo entre o indivíduo e o Estado, 
para melhor concretização do chamado regime representativo”. A 
legitimidade dos partidos políticos vem a ser verdadeiramente re-
conhecida apenas com o declínio do liberalismo, a partir de meados 
do século XIX, quando através da luta dos movimentos sociais, no-
vos direitos vão sendo conquistados pela massa oprimida, dentre 
os	quais	a	universalização	do	sufrágio.	Como	bem	observa	Maurice	
Duverger84:

Em seu conjunto, o desenvolvimento dos partidos parece asso-
ciado	ao	da	democracia,	isto	é,	à	extensão	do	sufrágio	popular	e	
das prerrogativas parlamentares. Quanto mais as assembléias 
políticas vêem desenvolver-se suas funções e sua independên-
cia, tanto mais os seus membros se ressentem da necessida-
de	de	se	agruparem	por	afinidades	a	fim	de	agirem	de	comum	
acordo; quanto mais o direito de voto se estende e se multi-
plica,	tanto	mais	se	torna	necessário	agrupar	os	eleitores	por	
comitês capazes de tornar conhecidos os candidatos e de cana-
lizar	os	sufrágios	em	sua	direção.	O	nascimento	dos	partidos	
encontra-se, portanto, ligado ao dos grupos parlamentares e 
comitês eleitorais. 

82. Pinto Ferreira, Comentários à lei orgânica dos partidos políticos. p. 11, São 
Paulo – SP: Saraiva, 1992.

83.	 Antonio	Machado	Paupério,	Os	partidos	polí�ticos	e	seu	nôvo	regime	 jurí�dico	no	
Brasil. Revista Brasileira de Estudos Políticos, Belo Horizonte – MG, UFMG, n. 
22, p. 245, jan. 1967.

84. Maurice Duverger, Os partidos políticos. Tradução: Cristiano Monteiro oiticica. 3. 
ed. p. 20, Rio de Janeiro – RJ: Guanabara, 1987.
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No	século	XX,	por	sua	vez,	os	partidos	políticos	são,	finalmente,	
com a segunda fase do constitucionalismo (constitucionalismo so-
cial),	simbolizada	na	paradigmática	Constituição	alemã	de	Weimar,	
de 1919, consagrados nos textos constitucionais, passando a ser, de-
finitivamente,	 reconhecidos	 como	 instrumentos essenciais à de-
mocracia. Como bem leciona Josaphat Marinho85:

A Constituição Alemã, ou de Weimar, de 1919, consagrou as 
regras da representação proporcional (art. 22), bem como 
garantiu o direito de associação (art. 124). Para segurança 
desse direito prescreveu que não podia ser negada persona-
lidade jurídica a uma sociedade sob a alegação de que perse-
guia	fim	político,	político-social	ou	religioso	(art.	124).	A	par	
disso,	consignou	a	expressão	“partido”.	No	artigo	130,	pres-
creveu:	“os	funcionários	são	servidores	do	interesse	público,	
representado pelo Estado, não de um partido”. Logo, reco-
nheceu a existência de partidos, ou a possibilidade normal 
de	situá-los	no	sistema	de	instituições,	embora	sem	caracte-
rizá-los	quanto	à	sua	natureza	e	a	seus	 fins.	A	Constituição	
da Áustria, de 1920, assegurou o pleno exercício dos direitos 
políticos (art. 7º, II) e adotou o sistema de representação 
proporcional	 (art.	 26,	 I).	Mais	 afirmativa,	 porém,	 do	 que	 a	
alemã,	 conferiu	aos	 “partidos	concorrentes”,	 “na	proporção	
de sua força, calculada pelo resultado pelo resultado das 
últimas eleições para o Conselho Nacional”, o privilégio de 
indicar	representantes,	“com	direito	de	voto”,	junto	às	autori-
dades eleitorais (art. 26, VI). Era, evidentemente, o reconhe-
cimento declarado dos partidos, como peças da organização 
política. (...)

Com o término da Segunda Guerra Mundial, em 1945, passa a 
ser um costume a inserção dos partidos políticos nas constituições.  
Assim,	no	seu	artigo	49,	a	Constituição	da	Itália,	de	1948,	passa	a	dis-
por	que	“todos	os	cidadãos	têm	o	direito	de	associar-se	livremente,	
em	partidos,	segundo	método	democrático,	para	fixar	a	política	na-
cional”. A Lei Fundamental de Bonn, da Alemanha Ocidental, data-
da de 1949, é ainda mais explícita no que se refere à importância dos 

85.	 Josaphat	Marinho,	Institucionalização	e	estatuto	dos	partidos	polí�ticos.	Revista de 
Informação Legislativa,	Brasí�lia	–	DF,	p.	05-06,	mar.	1966.
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partidos políticos. Ainda segundo Josaphat Marinho86, a citada carta 
constitucional da República Federal da Alemanha:

Proclama que os partidos colaboraram na formação da vonta-
de política do povo. Estipula que sua criação é livre, subordina-
da	a	organização	interna	aos	princípios	democráticos.	Obriga-
-os a prestar contas, publicamente, da origem de seus recursos. 
Considera inconstitucionais os partidos que, por seu programa 
ou pelo procedimento de seus membros, tendem a destruir a 
ordem	constitucional	 liberal	e	democrática	ou	a	extinguir	ou	
a ameaçar a existência da República Federal. Defere ao tribu-
nal constitucional federal competência para julgar esses fatos. 
Prevê	a	edição	de	 lei	 fixadora	das	regras	de	aplicação	dessas	
normas	básicas.	

Na atualidade, apesar de todas as críticas que lhes são direcio-
nadas, os partidos políticos são reconhecidos como instrumentos 
basilares à moderna democracia, fundamentais canais de interlo-
cução	entre	as	mais	diversas	correntes	doutrinárias	existentes	nas	
sociedades pluralistas. 

11. AS IDEOLOGIAS SINDICAIS
Tal qual o tema dos partidos políticos, em muitos dos últimos 

concursos para ingresso nas carreiras da magistratura trabalhista 
têm sido exigido, nos editais, conhecimentos dos candidatos acer-
ca do sindicalismo e das ideologias sindicais. Neste tópico, faremos 
uma breve abordagem histórica do sindicalismo, com ênfase no sin-
dicalismo	brasileiro,	a	fim	de	demonstrar	a	relevância	e	a	evolução	
do tema, para então apontar as ideologias sindicais mais relevantes, 
adotadas neste percurso histórico. 

Globalmente,	 podemos	 afirmar	 que	 a	história do sindicalis-
mo pode ser dividido em quatro etapas: a etapa da intolerância, 
também	chamada	de	“fase	da	criminalização”,	quando	os	sindicatos	
foram proibidos e perseguidos em todo o mundo, em especial na Eu-
ropa	(primeira	metade	do	século	XIX);	a	“fase	da	tolerância”,	quan-
do os sindicatos deixam de ser criminalizados, embora ainda não 

86. Loc. cit. 
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previstos nas Constituições (segunda metade do século XIX e pri-
meiras	décadas	do	século	XX);	a	“fase	do	reconhecimento”,	quando	o	
sindicalismo no mundo atinge o seu apogeu político e constitucional, 
principalmente	após	a	 II	Guerra	Mundial;	e	a	“fase	da	decadência”,	
coincidente	com	o	avento	do	neoliberalismo	e	a	intensificação	da	glo-
balização. 

11.1. O sindicalismo no Brasil: raízes históricas
As raízes do sindicalismo brasileiro	se	encontram	no	final	do	

século XIX, quando, a partir da chegada de imigrantes europeus e da 
abolição da escravidão, começaram a surgir, ainda de forma incipien-
te, as primeiras indústrias.

A imensa produção cafeeira fazia de São Paulo um estado prós-
pero, propiciando, a partir da chegada dos imigrantes, especialmen-
te os italianos, o desenvolvimento industrial. Em poucos anos, era 
visível o progresso na capital paulista, cuja população, em menos de 
trinta anos, aumentou em cerca de 500%, passando de pouco mais de 
60.000 habitantes, em 1890, para cerca de 300.000, em 1920.

Ao tempo em que as principais cidades brasileiras, em especial 
São Paulo e Rio de Janeiro, cresciam e se industrializavam, surgiam 
os	primeiros	movimentos	operários	no	país,	inspirados	por	posições	
ideológicas irradiadas na Europa e assimiladas pelos imigrantes que 
chegavam em grande número. As primeiras manifestações de repú-
dio às sofríveis condições de trabalho começavam a eclodir, bem como 
surgiam as primeiras leis sindicais brasileiras, com destaque para o 
Decreto nº 979, de 06.01.1903, que regulamentou a criação de sindi-
catos agrícolas, objetivando a facilitação da distribuição de créditos, 
oriundo	de	projeto	 apresentado	por	 Joaquim	 Inácio	Tosta;	 e	 para	 o	
Decreto nº. 1637, de 05.01.1907, que estendeu o direito de associação 
em	sindicatos	a	todos	os	profissionais,	 inclusive	os	 liberais,	além	de	
consagrar o princípio da pluralidade sindical, garantindo aos traba-
lhadores a formação de entidades sem qualquer intervenção estatal.

Nesta	 época	 também	 surgem	 as	 primeiras	 entidades	 operá-
rias, como o Partido Operário, criado em 1890, e o Partido Socialista 
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Brasileiro, fundado em 1902. Preponderavam, então, as ideologias 
socialistas e anarquistas, em especial a última, cujo maior paradig-
ma se encontrava no sindicalismo francês. Os chamados anarco-sin-
dicalistas pregavam a formação de uma nova sociedade, a luta contra 
o Estado opressor por meio dos sindicatos, em prol da melhoria de 
vida do operariado e da emancipação social.

No período da chamada República Velha, entre os anos de 1889 
e 1930, por sua vez, o sindicalismo brasileiro, inspirado nas lutas 
operárias	européias	e	no	gradativo	desenvolvimento	industrial	bra-
sileiro, se fortalece e se consolida.

Sob a égide da Constituição de 24 de fevereiro de 1891, que, em 
seu	artigo	72,	§	8º,	garantia o genérico princípio da liberdade de 
reunião,	 começavam	 a	 se	 fortalecer	 os	movimentos	 operários,	 ao	
tempo em que se esboçava uma legislação trabalhista, algumas ve-
zes	favorável	aos	anseios	dos	trabalhadores	e	muitas	vezes	contrária	
aos seus interesses.

Algumas leis referentes a esse período merecem destaque. São 
elas: o Código Penal de 1890, que, na redação original do seu artigo 
205 estabelecia pena de prisão e multa a quem seduzisse ou alicias-
se	operários	e	trabalhadores	a	deixar	os	estabelecimentos	em	que	
fossem	empregados	“sob	recompensa	ou	ameaça	de	algum	mal”.	O	
artigo	206	do	mesmo	código	também	previa	como	crime	“causar	ou	
provocar cessação ou suspensão do trabalho, para impor aos ope-
rários	ou	patrões	aumento	ou	diminuição	de	serviço	ou	salário”87; 
o Decreto nº 1313 de 1891, que disciplinou o trabalho de crianças 
e	adolescentes;	a	 lei	 “Adolfo	Gordo”,	que	visava	a	coibição	da	ação	

87. Sobre a criminalização da greve, prevista no Código Penal de 1890, é de se ressal-
tar	o	relevante	papel	exercido	pelo	recém	criado	Partido	Operário,	que,	diante	de	
tal	imposição	legal,	imprimiu	uma	grande	campanha	pela	modificação	da	redação	
dos dois artigos supracitados, obtendo êxito. Assim, o artigo 205 foi amenizado 
com	a	seguinte	redação:	“desviar	operários	ou	trabalhadores	dos	estabelecimen-
tos em que forem empregados, por meio de ameaças, constrangimentos ou ma-
nobras fraudulentas”. O artigo 206, por sua vez, passou a contar com a seguinte 
redação:	“causar	ou	provocar	a	cessação	ou	suspensão	do	trabalho,	por	meio	de	
ameaças	ou	violências,	para	impor	aos	operários	ou	patrões	aumento	ou	diminui-
ção	de	salário	ou	serviço”.

168 Jaime Barreiros Neto



anarquista desenvolvida por estrangeiros, regulando a expulsão de 
imigrantes que comprometessem a ordem pública e a segurança na-
cional (no primeiro ano de vigência ocorreram 132 ordens de expul-
são); e o Código Civil de 1916, que regulou as relações de trabalho 
no	capítulo	referente	à	“locação	de	serviços”.

Também merecem destaque a Legislação acidentária (1919), 
que obrigou os patrões a indenizar os trabalhadores vítimas de aci-
dentes, independentemente de se provar a culpa do empregador em 
processo comum; a Lei “Elói Chaves” (1923), que instituiu a caixa 
de	aposentadorias	 e	pensões	dos	 ferroviários,	 bem	como	a	 estabi-
lidade	 decenal,	 benefícios	 que	 se	 estenderiam,	 posteriormente,	 a	
outras	profissões;	 a	Lei	nº	4982/25,	que	estabeleceu	 férias	anuais	
remuneradas de 15 dias aos trabalhadores de empresas comerciais, 
bancárias	e	jornalísticas;	e	a	Reforma constitucional de 1926, que 
estabeleceu a competência da União para legislar sobre o trabalho.

Dentre todos os acontecimentos referentes à luta sindical du-
rante o período da República Velha, a Greve Geral de 1917 foi o que 
alcançou o maior destaque, fundando-se como um dos marcos dos 
movimentos	 operários	 brasileiros.	 A	 greve,	 iniciada	 em	 junho	 de	
1917	no	Cotonifício	Crespi,	localizado	no	bairro	da	Mooca,	na	cidade	
de São Paulo, alastrou-se por todo o país, tornando-se uma greve ge-
ral de âmbito nacional.

De	forma	geral,	os	operários	reivindicavam	aumento	salarial	de	
20%,	jornada	de	oito	horas	diárias	de	trabalho,	assistência	médico-
-hospitalar, regulamentação do trabalho das mulheres e menores, 
segurança do trabalho, semana de cinco dias e meio e pontualidade 
no pagamento. 

Como	 forma	de	retaliação,	a	 fábrica	 foi	 fechada	por	 tempo	 in-
determinado,	fazendo	com	que	operários	de	outras	fábricas,	como	a	
Antarctica, por exemplo, aderissem em solidariedade, ao movimento 
grevista,	que,	dessa	forma,	se	alastrou.	Conflitos	entre	trabalhado-
res e policiais se tornaram comuns, gerando a morte, num desses 
confrontos, de um jovem sapateiro anarquista de 21 anos, alcunhado 
Martinez. A partir da morte de Martinez, o movimento se propagou, 
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fazendo com que São Paulo parasse todas as suas atividades entre os 
dias 12 e 15 de julho de 1917, instaurando o caos na cidade.

Por	fim,	a	burguesia	industrial	paulista	se	viu	obrigada	a	recuar,	
acatando a maioria das reivindicações dos grevistas, como o aumen-
to salarial de 20%, a não dispensa dos grevistas e o pagamento dos 
salários	fixos	mensalmente.	Muitas,	entretanto,	ainda	eram	as	con-
quistas inalcançadas, uma vez que as principais reivindicações não 
foram atendidas.

11.2. O sindicalismo na Era Vargas

1930: o mundo vivia um momento histórico muito conturbado, 
após a terrível crise econômica de 1929	que	determinou	o	fim	do	
liberalismo	econômico	implantado	desde	a	Revolução	Francesa	e	o	
início da era dos Estados intervencionistas, nos quais prevaleciam as 
ideias do famoso pensador e economista John Maynard Keynes, em 
contraposição ao pensamento até então dominante segundo o qual 
“o	mercado	se	regula	por	si	mesmo”.

O campo que se desenhava era mais do que propício ao desen-
volvimento de ideologias totalitárias, seja através do fortaleci-
mento dos ideais socialistas, cujo modelo se expandia por diversos 
países, alavancados pela União Soviética, seja pelo surgimento e 
expansão dos ideais nazi-fascistas, cujos maiores ícones se encon-
travam na Alemanha de Adolf Hitler, que se erguia com sucesso da 
devastação	sofrida	durante	a	I	Guerra	Mundial,	e	na	Itália	de	Benito	
Mussolini.

No	 Brasil,	 Getúlio	 Vargas	 ascende	 ao	 poder,	 pondo	 fim	 a	 um	
período histórico dominado pelas oligarquias rurais de São Paulo e 
Minas	Gerais,	detentoras	do	poder	político	e	econômico	desde	a	pro-
clamação da república de 1889. Mais do que o rompimento com um 
modelo	político-econômico	ultrapassado,	a	chamada	“Revolução	de	
30” representa o início de uma nova era para o Brasil, que, gradati-
vamente,	deixa	de	se	configurar	como	um	país	rural,	exportador	de	
matéria-prima para se consolidar como um país industrializado. 
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Ao	chegar	ao	poder,	sob	forte	influência	da	ideologia fascista 
de Benito Mussolini, Getúlio Vargas reconhece como prioridade a 
chamada	“questão	social”,	tratada,	até	então,	como	“caso	de	polícia”,	
como	afirmara	o	antecessor	de	Vargas	na	Presidência	da	República,	
Washington Luís88:

A marca do paternalismo e da antecipação dos fatos faz de 
Vargas	o	“pai	dos	pobres	e	dos	trabalhadores	do	Brasil”	desde	o	iní-
cio do seu governo, em 1930, até a sua deposição, em 1945. Inspirado 
na chamada “Carta Del Lavoro” italiana, Vargas cria, por meio do 
Decreto nº 19.443 de 26.11.1930, o Ministério do Trabalho, Indús-
tria	 e	 Comércio,	 delegando	 a	 Lindolfo	 Collor,	 avô	 do	 futuro	 presi-
dente Fernando Collor, a responsabilidade de sua condução. Através 
do	Decreto	 nº	 19.770,	 de	 19.03.1931,	 Getúlio	modifica	 a	 estrutura	
sindical brasileira, instituindo a unicidade sindical como seu prin-
cípio conformador e vinculando o reconhecimento dos sindicatos ao 
Ministério do Trabalho, marcando o início da subordinação desses 
ao Estado. As transformações sociais no Brasil, a partir de então, se 

88. Sobre a revolução de 1930 e a sua importância para o desenvolvimento do Direito 
do Trabalho no Brasil, José Augusto Rodrigues Pinto (Curso de Direito Individual 
do Trabalho, p. 39-40, São	Paulo	–	SP:	LTr,	2000)	tece	os	seguintes	comentários:	
“Muito	mais	do	que	uma	vocação	trabalhista,	esse	movimento	polí�tico	encarnou	a	
proposta	de	transformação	do	paí�s,	ancorado	numa	economia	rural	de	estrutura	
antiquada, extrativa de matéria-prima e consumidora de produtos industrializa-
dos estrangeiros, em uma nova civilização industrial do hemisfério sul. Com certo 
exagero a descontar, a Revolução de 1930 abriu a porta de entrada do Brasil para 
o acesso franco da Revolução Industrial. Lavada em conta a grande diferença de 
tempo,	esse	ingresso	já	foi	mais	de	resultados	do	que	de	pureza	originária	daquele	
fenômeno	econômico	 setecentista.	 Por	 isso	mesmo,	Getúlio	Vargas	pressentiu	 a	
necessidade de queimar etapas. Então, em lugar de apenas esperar ou, mesmo, 
estimular	a	 formação	espontânea	de	um	ambiente	propí�cio	ao	desenvolvimento	
do Direito do Trabalho entre nós, plantou-o praticamente inteiro, sob a forma 
de	direito	positivo,	numa	postura	classificada	por	Orlando	Gomes	e	E� lson	Gotts-
chalk	de	‘intensificação	febril	da	legislação	ordinária	e	a	extensa	adoção,	no	paí�s,	
da anterior regulamentação internacional do trabalho, elaborada durante anos de 
atividade	da	OIT’.	Passando,	então,	por	duas	Constituições	(1934	e	1946)	e	uma	
Carta Constitucional (1937), a Revolução de 1930, ou a sua projeção, inaugurou o 
perí�odo	até	hoje	mais	facundo	da	vida	do	Direito	do	Trabalho	brasileiro	e,	com	er-
ros e virtudes, terminou, efetivamente, queimando etapas e encurtando a distância 
entre	o	nada	nacional	e	a	evolução	da	disciplina	nos	paí�ses	industrializados,	que	
hoje se apelidam de Primeiro Mundo”.
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consolidam em sentido inverso ao usual, partindo do Estado para o 
povo e não do povo para o Estado. 

Pressionado	 pelos	 revolucionários	 constitucionalistas	 de	 São	
Paulo, Getúlio sente-se obrigado a convocar, para maio de 1933, elei-
ções gerais para a formação de uma Assembléia Nacional Constituin-
te. Assim, a 16 de julho de 1934, é promulgada a terceira Constituição 
brasileira, que traça, entre seus dispositivos, as bases da legislação 
do trabalho no país.

Entre outras normas, a Constituição de 1934 estabelece como 
princípios a serem observados pela legislação do trabalho a proibi-
ção de diferença salarial para um mesmo trabalho por motivos de 
idade,	 sexo,	nacionalidade	ou	estado	civil;	o	salário	mínimo,	capaz	
de satisfazer, conforme as condições de cada região, às necessidades 
normais	do	trabalhador;	a	jornada	de	trabalho	diária	de	oito	horas;	
a proibição de trabalho a menores de 14 anos, de trabalho noturno 
para menores de 16 anos e em indústrias insalubres a menores de 
18 anos e às mulheres; repouso semanal remunerado; indenização 
ao trabalhador dispensado sem justa causa; assistência médica e 
sanitária	 ao	 trabalhador;	 licença-maternidade;	 regulamentação	do	
exercício	de	 todas	as	profissões	e	reconhecimento	das	convenções	
coletivas de trabalho.

No que se refere à estrutura sindical, a nova Constituição es-
tabelece radical mudança, ao introduzir o princípio da pluralidade 
sindical e a completa autonomia dos sindicatos. De se ressaltar, en-
tretanto, que decreto editado quatro dias antes da promulgação da 
Constituição estabelecia que a existência de um sindicato dependia 
da	adesão	de	pelo	menos	um	terço	da	categoria	profissional	de	deter-
minada base territorial, constituindo-se, portanto, em um limite ao 
princípio da pluralidade sindical consagrado no texto constitucional.

Por	fim,	a	Constituição	de	1934	previa,	em	seu	artigo	122,	a	ins-
talação da Justiça do Trabalho,	embora	com	caráter	administra-
tivo, uma vez que seus membros deveriam ser indicados por repre-
sentantes dos empregados, dos empregadores e do governo, dentre 
pessoas de experiência e notória capacidade moral e intelectual.
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Em 10 de novembro de 1937, Getúlio Vargas anuncia o golpe do 
Estado Novo, outorgando uma nova Constituição e dando início a 
uma ditadura. As conquistas trabalhistas promovidas pela Consti-
tuição de 1934 são, em grande parte, retiradas. É reintroduzido o 
princípio da unicidade sindical e o direito de greve é coibido, sendo 
considerado um recurso nocivo e anti-social, incompatível com os 
interesses da produção nacional. Os sindicatos brasileiros, a exem-
plo dos italianos, têm sua vinculação ao Estado declarada, com se 
percebe da leitura do artigo 138 da nova Constituição, cuja redação 
é a seguinte:

A	associação	profissional	ou	sindical	é	livre.	Somente,	porém,	o	
sindicato regularmente reconhecido pelo Estado tem o direito 
de representação legal dos que participarem da categoria de 
produção que foi constituído, e de defender-lhes os direitos pe-
rante	o	estado	e	as	outras	associações	profissionais,	estipular	
contratos coletivo de trabalho obrigatórios para todos os seus 
associados, impor-lhes contribuições e exercer em relação a 
eles funções delegadas do poder público.

Por meio do decreto-lei nº. 2377 de 08.07.1940, foi instituído o 
imposto sindical, medida polêmica que incentivou o peleguismo89 e 
o enfraquecimento políticos dos sindicatos.

Por	 fim,	em	1º	da	maio	de	1943,	 foi	aprovada	a	 instituição	da	
Consolidação	 das	 Leis	 do	 Trabalho	 (CLT),	 fortemente	 influenciada	
pela	 “Carta	 Del	 Lavoro”,	 instituída	 por	 Benito	Mussolini,	 na	 Itália	
fascista,	em	1926,	Consolidação	esta	ainda	em	vigor,	com	modifica-
ções,	em	nosso	país.	Sobre	a	Constituição	de	1937	e	o	“Estado	Novo”,	
Francisco	Pedro	Jucá90 assim comenta:

Podemos entender, neste particular, como ciclo morno o da 
Constituição de 1937, que em parte repele com restrições as 

89.	 A	origem	da	palavra	“pelego”	é	gaúcha,	significando	uma	manta	de	pelo	de	carneiro	
que	fica	entre	o	animal	e	a	sela	para	facilitar	a	montaria.	A	partir	de	1946,	o	termo	
‘pelego”	passou	a	ser	empregado	para	simbolizar	o	lí�der	sindical	que	facilitava	a	
montaria	do	patrão.	O	primeiro	lí�der	sindical	chamado	de	pelego	se	chamava	Deo-
cleciano de Hollanda Cavalcanti.

90.	 Francisco	Pedro	Jucá,	A Constitucionalização dos Direitos dos Trabalhadores e 
a Hermenêutica das Normas Infraconstitucionais, p. 80, São Paulo: LTr, 1997.
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enunciações de 1934, e, inaugura a fase do Poder Pessoal, de 
substituição do Poder Legislativo pela atividade legisferante 
do Executivo, qualquer semelhança política entre os Decretos-
-leis de então e as Medidas Provisórias de nossos dias, ambos 
abundantes	e	generalizados,	enfáticos,	presunçosos	e	auto-su-
ficientes,	salvacionistas	e	invariavelmente	autoritários,	revela	
e	revela	o	caráter	autoritário	brasileiro	no	conduzir	as	ques-
tões do Estado.

O relevante neste período é a aproximação essencial entre a 
chefia	 de	 Estado	 e	 de	 governo	 e	 as	massas	 trabalhadoras,	 a	
tentativa	do	estabelecimento	do	diálogo	direto	aparente,	das	
falas	“trabalhadores	do	Brasil”,	o	Departamento	de	Imprensa	e	
Propaganda,	as	manifestações	públicas	cenográficas	e	ruidosas	
nos	estádios,	transformando	o	1º	de	Maio	em	data	oficial	e	ati-
vidade de governo, ocupando o espaço político dos agentes do 
processo capital/trabalho, pelo aparato do Estado”.

11.3. O sindicalismo na Constituição Federal de 1946
Com o fim da era Vargas e a redemocratização do país, foi pro-

mulgada uma nova Constituição, em 18 de setembro de 1946, tendo 
como ponto de apoio a Constituição de 1934.

No que se refere aos sindicatos, determinava a nova Constitui-
ção,	em	seu	artigo	159:	“É	livre	a	associação	profissional	ou	sindical,	
sendo regulados por lei a forma de sua constituição, a sua represen-
tação legal nas convenções coletivas de trabalho e o exercício de fun-
ções delegadas pelo poder público”. Suscitada a inconstitucionalida-
de da CLT, no referente à adoção do modelo da unicidade sindical, 
decidiu o Supremo Tribunal Federal por sua constitucionalidade, 
tendo o Ministro-relator Hanneman Guimarães declarado que o regi-
me	da	unicidade	não	seria	contrário	ao	disposto	no	art.	159	da	Cons-
tituição. Quanto ao direito de greve, por sua vez, a nova Constituição 
o reconhecia, em seu artigo 158, delegando, contudo ao legislador 
ordinário	a	sua	regulamentação.

De	se	ressaltar,	neste	período	histórico,	a	forte	influência	comu-
nista no movimento sindical (é de se lembrar que, nas eleições de 
1946, Luis Carlos Prestes foi eleito senador, pelo Partido Comunista, 
com	uma	das	maiores	votações	já	registradas	no	país,	assim	como	foi	
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eleito deputado federal por São Paulo, naquelas mesmas eleições, o 
escritor baiano Jorge Amado, candidato do mesmo partido). O forta-
lecimento dos sindicatos de tendência comunista foi um dos fatores 
preponderantes à deposição do presidente João Goulart, em 31 de 
março de 1964, e à consequente instalação do regime militar no país.

Dentre os movimentos grevistas eclodidos durante a vigência 
da Constituição de 1946 destaca-se a greve pelo Abono de Natal, de-
flagrada	no	 final	de	1961,	em	São	Paulo,	violentamente	 reprimida,	
mas	que	atingiu	os	seus	objetivos,	tendo	o	benefício	do	abono,	popu-
larmente	batizado	de	13º	salário,	se	convertido	em	lei.

11.4. O regime militar e o sindicalismo
Com o golpe militar de 31 de março de 1964 (ou 1º de abril, 

como defendem muitos historiadores), iniciou-se um período de 
forte repressão aos movimentos sindicais, e também de forte in-
tervenção estatal nos sindicatos. Líderes sindicais ligados às ideias 
comunistas foram banidos e os simpatizantes das ideias reformistas 
propostas pelo presidente deposto, João Goulart, de forma geral se 
retraíram. 

Em 1º de junho de 1964, advém a lei nº. 4330, reguladora do 
“direito de greve”, lei esta que se apresentou como verdadeira le-
gislação antigreve, tais as exigências e fases que determinava que 
fossem	cumpridas	para	a	sua	deflagração.

São editados os chamados atos institucionais, e em 15 de março 
de 1967 entra em vigor uma nova Constituição, fruto de projeto apre-
sentado pelo presidente Castelo Branco, aumentando os poderes da 
União e do Presidente da República.

No que se refere aos sindicatos, é reinstituída a obrigatorie-
dade das contribuições para o custeio sindical, tornando-se obri-
gatório, também, o voto nas eleições sindicais a todos os membros 
da categoria.

Começa então o ano de 1968, considerado o mais duro de todo 
o	regime	militar.	No	ano	que	ficou	conhecido	como	“aquele	que	não	
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acabou”,	eclodem	greves	de	caráter	político	em	todo	o	país,	como	a	de	
Contagem, em Minas Gerais, e a de Osasco, em São Paulo, reprimidas 
com rigor. Em 13 de dezembro daquele ano, a nação é surpreendida 
com	a	edição	do	Ato	Institucional	nº.	05,	de	forte	caráter	repressivo,	
que,	entre	outras	medidas,	coloca	o	Congresso	em	recesso	indefini-
do. O país passa a conviver com um período de grande repressão, 
com a cassação de 88 parlamentares, aposentadorias compulsórias 
de	ministros	 do	 STF	 e	 de	 professores	 universitários,	 extensão	 da	
censura	e	proibição	de	notícias	referentes	a	movimentos	operários	
e estudantis.

Em 30 de outubro de 1969, o General Emílio Garrastazu Médici 
ascende ao posto de Presidente da República para um mandato de 
cinco anos, nos quais a repressão e o autoritarismo atingem os níveis 
mais altos em todo o regime de exceção iniciado em 1964. Em 17 de 
novembro de 1969 é editada a Emenda Constitucional nº. 01, que mo-
difica	quase	que	por	completo	a	Constituição	de	1967,	mantendo,	en-
tretanto, no âmbito do Direito do Trabalho, as mesmas disposições 
do texto constitucional até então vigente.

11.5. A redemocratização e os movimentos sindicais
Em	 1974,	 chega	 ao	 fim	 o	 governo	 Médici,	 sendo	 eleito,	 para	

substituí-lo na presidência, o General Ernesto Geisel, candidato da 
ARENA, por meio de eleições indiretas realizadas pelo Congresso 
Nacional, obtendo 400 votos contra 76 dados a Ulisses Guimarães, 
candidato do MDB.

O governo Geisel, de início, enfrenta crises, como a decorrente 
da	morte	do	 jornalista	Wladimir	Herzog	nos	“porões	da	ditadura”,	
desgastando o regime. Em abril de 1977, em uma tentativa de forta-
lecimento do seu governo, Geisel fecha temporariamente o Congres-
so Nacional, objetivando a promoção de reformas.

A insatisfação popular com o regime militar aumenta com o 
fracasso do projeto do “milagre econômico”, decorrente, prin-
cipalmente, das sucessivas tensões no Oriente Médio, que levam o 
mundo a conviver com as altas de preços dos barris de petróleo, que 
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terminam por desestabilizar a economia mundial. Os movimentos 
sindicais voltam a se fortalecer, fazendo com que o governo, sem 
saída,	passe	a	promover	a	 chamada	 “abertura	política	 lenta	e	 gra-
dual”, iniciando a retomada da democratização do país.

Em 1978, inconformada com o controle salarial promovido pelo 
governo e percebendo o enfraquecimento do regime, a classe traba-
lhadora parte para ações mais ofensivas, voltando a promover gran-
des greves, destacando-se os movimentos paredistas dos metalúr-
gicos	do	ABC	paulista,	quando	começa	a	despontar	a	 figura	de	um	
jovem sindicalista, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São 
Bernardo	do	Campo,	denominado	Luís	Inácio	da	Silva,	ou,	simples-
mente, Lula.

Em 15 de março de 1979, toma posse o último presidente do re-
gime	militar,	João	Baptista	de	Oliveira	Figueiredo.	Intensificam-se	as	
manifestações sindicais e as greves. Assim, eclode uma das maiores 
greves	já	vistas	no	país,	quando	mais	de	cento	e	sessenta	mil	meta-
lúrgicos do ABC paulista paralisam as suas atividades, liderados por 
Lula e com o apoio da Igreja Católica, omissa, até então, ao regime 
militar, que começa a aproximar-se do seu ocaso.

No mesmo ano de 1979, é decretada uma reforma política que 
põe	fim	ao	bipartidarismo,	extinguindo	a	ARENA	e	o	MDB.	No	ano	
seguinte, é decretada a anistia, ampla e irrestrita, sendo restabeleci-
dos os direitos políticos dos exilados, que se reintegram à sociedade, 
reforçando o processo de redemocratização. Surgem o Partido dos 
Trabalhadores e as Centrais Sindicais, com destaque para a Central 
Única dos Trabalhadores (CUT), criada em agosto de 1981, em-
bora	oficialmente	fundada	em	28	de	agosto	de	1983.

Em 1982, o povo brasileiro retoma o direito de eleger os gover-
nadores dos estados. Lula, candidato do PT ao governo de São Paulo, 
obtém	9,8%	dos	votos	válidos,	alcançando	a	quarta	posição:	Franco	
Montoro é eleito governador daquele estado.

Em 1984, o então Deputado Federal Dante de Oliveira apresenta 
proposta de imediata realização de eleições diretas para a Presidên-
cia da República, gerando uma grande mobilização social em todo 
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o	país,	no	que	ficou	conhecido	como	o	movimento	das	“Diretas-Já”.	 
A proposta não é aprovada, mas o caminho para a redemocratização 
estava consolidado.

Em 15 de janeiro de 1985, Tancredo Neves é eleito, em Colégio 
Eleitoral, o primeiro presidente civil brasileiro em 21 anos, derro-
tando o candidato da situação, Paulo Salim Maluf. Na véspera de sua 
posse, marcada para o dia 15 de março daquele mesmo ano, Tancre-
do é internado em estado grave no Instituto do Coração, em São Pau-
lo, vítima de uma suposta diverticulite, que o levaria à morte, em 21 
de abril. Seu vice, José Sarney, ex-presidente da ARENA, é efetivado 
como o novo Presidente do Brasil, dando início ao período conhecido 
como	“Nova	República”.

Em 15 de novembro de 1986, é eleita uma Assembléia Nacional 
Constituinte,	responsável	pela	promulgação	de	uma	nova	Constitui-
ção, que entra em vigor no dia 05 de outubro de 1988, com a alcunha 
de	“Constituição	Cidadã”,	decorrente	da	consagração,	em	seu	texto,	
de diversos direitos sociais.

11.6. O sindicalismo na Constituição de 1988

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, inau-
gura-se, no Brasil, uma nova fase no que se refere à efetivação dos 
direitos	fundamentais.	Vários	são	os	avanços,	como,	por	exemplo,	o	
reconhecimento de novos direitos (defesa do consumidor, proteção 
do meio-ambiente), o novo papel do Ministério Público, como agente 
propugnador da cidadania e a instituição de garantias fundamentais 
tais como o habeas data, a ação popular e o mandado de segurança 
coletivo, que denotam a busca da construção de um novo paradigma 
de Estado, baseado no atrelamento entre desenvolvimento e bem-
-estar social e pautado nos princípios fundamentais da soberania, 
da cidadania, da dignidade da pessoa humana, dos valores sociais do 
trabalho e da livre iniciativa e do pluralismo político.

Em relação ao modelo sindical brasileiro, a Carta Magna de 88 
consagra os princípios da liberdade e da autonomia sindical 

178 Jaime Barreiros Neto



como norteadores do sistema. Sobre as dimensões desses princípios, 
Georgenor de Sousa Franco Filho leciona91:

Basicamente, a liberdade sindical é distinguida pela doutrina 
em dois ângulos: individual e coletiva. Enquanto individual, 
merece exame sob os aspectos positivo e negativo, tendo como 
titulares os trabalhadores e os empregadores.

Positivamente,	significa	o	direito	que	possui	o	indivíduo	de	fi-
liar-se a um sindicato, para desenvolver a atividade sindical, 
que é o objetivo primordial dessa liberdade positiva. Para exer-
cer esse direito não deve haver qualquer autorização prévia, 
eis que vedada a interferência do Estado (...). 

Na sua visão negativa, a liberdade sindical refere ao direito de 
não	se	filiar	ou	desfiliar-se	ao	sindicato	(...).	Poder-se-ia,	assim,	
considerar a liberdade sindical negativa passiva, como a de 
não-filiação,	 e	 a	negativa	ativa,	 como	a	de	deixar	de	 integrar	
um dado sindicato (...).

A liberdade sindical coletiva, cujo sujeito é o próprio sindicato, 
está	consagrada	na	Convenção	n.	87	da	OIT.	Nesse	sentido,	há	
dois aspectos da autonomia sindical, que é a parte dinâmica 
dessa liberdade. De um lado, é a autonomia interna, de cons-
tituir-se, estruturar-se, e mesmo dissolver-se, sem a interven-
ção estatal. De outro, é a autonomia de ação, onde se agrupam 
os	vários	tipos	de	autotutela,	com	destaque	para	a	negociação	
coletiva e o direito de greve. Acrescente-se, ainda, a liberdade 
coletiva	positiva	e	negativa	de	filiar-se	ou	não	a	um	sindicato	
ou associações de grau superior (...).

Em síntese, tem-se uma liberdade sindical individual, atribuída 
ao trabalhador, com o direito de sindicalizar-se (positiva) ou 
não ou de deixar de integrar um sindicato (formas negativas), e 
uma liberdade sindical coletiva, conferida ao próprio sindicato, 
que vai perseguir os interesses da categoria que agrupa, que é 
o que ocorre hoje no Brasil, independendo de autorização ex-
pressa de associados e não-associados para ajuizamento, v.g., 
de dissídio coletivo, porque implícita no artigo 8º, III, da Cons-
tituição de 1988.

91. Georgenor de Sousa Franco Filho, Liberdade sindical e Direito de greve no Di-
reito comparado: lineamentos. P. 20-21, São Paulo – SP: LTr, 1992.
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Buscou a Carta de 1988, com a consagração dos princípios da 
liberdade e da autonomia sindical, adaptar-se aos preceitos estabe-
lecidos pela Organização Internacional do Trabalho em 9 de julho de 
1948, data da elaboração da sua Convenção de número 87, relativa 
à liberdade sindical e à proteção do Direito sindical. Neste sentido, 
leia-se o caput e o inciso I do artigo 8º da CF/88:

ART.	8º.	É	livre	a	associação	profissional	ou	sindical,	observado	
o seguinte:

I	–	a	lei	não	poderá	exigir	autorização	do	Estado	para	a	funda-
ção de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, 
vedadas ao poder público a interferência e a intervenção na 
organização sindical. (...)

Buscou afastar, assim, o legislador constituinte, a maléfica 
interferência do Estado na organização interna e na liberdade de 
atuação	 dos	 sindicatos,	 marca	 registrada	 do	 passado	 autoritário,	
aproximando o sindicalismo brasileiro do atingimento das quatro 
grandes metas para a existência de um sindicalismo sadio propug-
nadas pela Convenção n. 87 da OIT, quais sejam, nas palavras de Cris-
tiane	Rozicki92: 

a) assegurar, aos trabalhadores e empregadores, a possibilida-
de de constituir sindicatos de sua própria escolha;

b)	ordenar	a	determinação	de	autonomia	sindical,	que	significa	
o direito de elaborar estatutos, eleger representantes, organi-
zar atividades, programas de ação e gestão livremente;

c) proibir a suspensão ou a dissolução do sindicato por ordem 
administrativa,	acentuando	a	proteção	pela	justiça	ordinária;

d) garantir o direito de criar associações de nível superior 
como	federações	e	confederações,	bem	como	o	de	filiação	a	en-
tidades internacionais.

Ocorre que, embora avançando em diversos pontos relevan-
tes, como, por exemplo, a garantia do direito à greve, a extinção da 
possibilidade de controle político-administrativo do Estado sobre a 

92.	 Cristiane	Rozicki,	Aspectos da Liberdade Sindical, p. 54-55, São Paulo – SP: LTr, 
1998.
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estrutura	sindical	e	a	valorização	das	formas	autônomas	de	exercício	
do poder (através da valorização da negociação coletiva e do princí-
pio da autonomia privada coletiva, tendo por fundamentos o plura-
lismo político), a Constituição de 1988 manteve alguns pilares da 
estrutura sindical imposta desde o Estado Novo de Vargas, tais 
como a contribuição sindical obrigatória (remotamente conhecida 
como imposto sindical), a representação classista na Justiça do Tra-
balho (extinta com a Emenda Constitucional nº. 24/99), a estrutura 
sindical confederativa (que não reconhece as centrais sindicais como 
entidades	com	poder	para	praticar	a	negociação	coletiva,	firmando	
acordos e convenções coletivas de trabalho) e a unicidade sindical. 
Para Maurício Godinho Delgado93:

Esses	 mecanismos	 autoritários	 preservados	 pela	 Carta	 de	
1988 atuam frontalmente sobre a estrutura e dinâmica sindi-
cais,	inviabilizando	a	construção	de	um	padrão	democrático	de	
gestão social e trabalhista no Brasil. Na verdade, o acoplamen-
to	de	figuras	corporativistas	a	um	universo	de	regras	e	princí-
pios	democráticos	tem	produzido	efeitos	perversos	no	mundo	
sindical do país.

De um lado, tem permitido o próprio enfraquecimento dos 
sindicatos, por meio de sua pulverização organizativa, com a 
frequente	subdivisão	das	tradicionais	categorias	profissionais.

De	outro	lado,	tem	propiciado	um	cenário	de	negociações	co-
letivas às vezes extremamente danosas aos trabalhadores, em 
vista da falta de efetiva representatividade dessas entidades 
enfraquecidas.

Atualmente, estão em discussão, no Congresso Nacional, vá-
rios projetos de reforma sindical, os quais, dentre outras ban-
deiras, propõem, em regra, a adoção do pluralismo sindical no país, 
bem como a extinção da contribuição sindical obrigatória, com uma 
maior	 flexibilização	 da	 participação	 do	Estado	 nas	 atividades	 sin-
dicais. A polêmica em torno do tema, entretanto, é muito grande, 
envolvendo	aqueles	que	defendem	uma	maior	flexibilização	das	leis	
trabalhistas, adequando o panorama sindical brasileira aos tempos 

93.	 Maurí�cio	Godinho	Delgado,	Direito Coletivo do Trabalho, 2. ed., p. 117-118, São 
Paulo: LTr, 2003.
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contemporâneos e ao princípios do neoliberalismo, em oposição 
àqueles que denunciam uma suposta intenção de retirada de direitos 
dos trabalhadores, violadora da dignidade humana. 

11.7. Considerações finais sobre as ideologias  
sindicais

Podemos concluir, diante das considerações formuladas, que a 
história do sindicalismo, no Brasil e no mundo, sofreu forte influên-
cia do socialismo e, principalmente, do anarquismo, através do 
chamado	“anarcossindicalismo”,	já	estudado	nesta	obra.	

É possível também notar que, em meados do século XX, em es-
pecial no período anterior à II Guerra Mundial, o fascismo e o to-
talitarismo	influenciaram	bastante	os	movimentos	sindicais,	prin-
cipalmente no que se refere ao processo de estatização dos mesmos 
durante	o	regime	 fascista	de	Mussolini,	na	 Itália,	 com	a	Carta Del 
Lavoro.	No	Brasil,	tal	fenômeno	se	reproduziu,	com	a	prática	do	pele-
guismo,	durante	o	regime	autoritário	de	Getúlio	Vargas,	bem	como	o	
chamado corporativismo,	política	econômica	que	pressupunha	um	
total controle da economia e dos movimentos sindicais pelo Estado: 
todo	e	qualquer	conflito	entre	trabalhadores	e	empregadores	seria	
nocivo ao interesse público, fazendo com que o sindicalismo brasi-
leiro se tornasse tutelado pelo Estado. 

O auge do sindicalismo, por sua vez, coincidiu com um perío-
do de construção de uma social democracia no mundo, durante a 
chamada Guerra Fria. Hoje em dia, entretanto, com a globalização, 
o sindicalismo no mundo sofre os efeitos do neoliberalismo, enfra-
quecendo-se como movimento social. 

12. O PODER POLÍTICO DOS JUÍZES E DO PAPEL DO 
JUDICIÁRIO NA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO
Como	já	observado,	editais	de	concurso	da	magistratura	traba-

lhista, publicados após a edição da Resolução nº. 75 do CNJ, passa-
ram	a	exigir,	no	tocante	à	disciplina	“teoria	geral	do	direito	e	da	polí-
tica”,	conteúdo	referente	ao	tema	“poder	político	dos	juízes	e	o	papel	
do	Poder	Judiciário	na	organização	do	Estado”.	
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De grande relevância,	assim,	é	o	estudo	da	referida	temática	
para o postulante ao cargo de juiz do trabalho. Nesta obra, o item 
2.3.5., do capítulo I, aborda relevantes questões sobre o ativismo 
judicial, o poder político dos juízes e o papel do Poder Judiciário 
na sociedade contemporânea. Remetemos, assim, o leitor ao refe-
rido tópico deste livro. 

13. EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO  
DE TEORIA GERAL DA POLÍTICA94

Questão 01) Sobre	a	relação	entre	política	e	direito	é	possível	afirmar:
a)	 A	política	é	um	fenômeno	eminentemente	jurídico,	tendo	em	vista	que	o	

poder	é	um	pressuposto	inexorável	das	sociedades	humanas.
b) Todo e qualquer poder político se fundamenta no direito, uma vez que 

“ubi	societas	ibi	jus”.
c) As normas éticas de comportamento decorrem de uma lógica natural, 

decorrente da condição animal do homem, dissociada de qualquer as-
pecto cultural.

d) As normas jurídicas valem pela sua intenção de justiça e de segurança 
social. Mas a obrigatoriedade delas torna-se efetiva por provirem de 
um	poder	que	dispõe	dos	meios	eficazes	de	empregar	a	coação	para	pu-
nir os desobedientes. 

Questão 02)	Assinale	a	afirmativa	correta:
I	–	 As	ideologias	atuam	como	espécies	de	“cimentos	sociais”,	conjuntos	de	

crenças	e	valores	unificadores	do	corpo	social,	 capazes	de	garantir	a	
ordem e a estabilidade.

II – Qualquer ideologia tem, como principais atributos, o oferecimento de 
uma explicação para a ordem vigente; o desenvolvimento de uma tese 
acerca	do	futuro	desejável;	e	um	conjunto	de	explicações	sobre	como	a	
mudança política pode ser realizada. 

III	–	Com	o	fim	da	Guerra	Fria	e	com	a	globalização,	novas	ideologias	se	de-
senvolveram,	 como	 reflexos	 e	 também	 estopins	 de	 novas	 revoluções	
sociais, em um processo de retroalimentação.

a) Somente I e II estão corretas.
b) Somente II e III estão corretas.

94.	 Exercí�cios	elaborados	pelo	autor,	Jaime	Barreiros	Neto.

Teoria	Geral	da	Polí�tica	 183



c) Somente I e III estão corretas.
d) I, II e III estão corretas.
e) I, II e III estão incorretas. 

Questão 03)	Assinale	a	afirmativa	correta:
I – A defesa de um Estado mínimo, organizado a partir de um governo 

constitucional e representativo; a defesa de princípios tais como a li-
berdade individual, a justiça universal, a tolerância e a supremacia da 
razão;	e	a	defesa	de	uma	economia	de	mercado,	livre	da	influência	do	
Estado, se constituem nas bases fundamentais do pensamento liberal.

II – A primazia da razão, ao lado da igualdade material, pode ser considera-
da	também	um	importante	fundamento	do	liberalismo	clássico.	

III – A visão de justiça pregada pelo discurso liberal baseia-se na ideia de 
imparcialidade, na igualdade de oportunidades e na meritocracia.

a) Somente I e II estão corretas.
b) Somente II e III estão corretas.
c) Somente I e III estão corretas.
d) I, II e III estão corretas.
e) I, II e III estão incorretas. 

Questão 04)	Assinale	a	afirmativa	correta:
I – O conservadorismo surgiu e se desenvolveu como ideologia política na 

primeira década do século XXI, tendo como principais crenças a defesa 
da tradição, a imperfeição humana, a sociedade orgânica, a hierarquia, 
a autoridade e a propriedade.

II	–	Na	essência	da	chamada	“nova	direita	 liberal”,	 representada	por	pen-
sadores	tais	como	Friedrich	Von	Hayek	e	Robert	Nozick,	encontra-se	a	
oposição ao estatismo e às políticas de assistência social, vistas como 
inimigas da iniciativa e do empreendimento individual e elemento de 
privação da dignidade das pessoas. 

III – Para os conservadores, os seres humanos seriam imperfeitos e psicolo-
gicamente	limitados,	fato	que	embasa	uma	desconfiança	em	relação	à	
ideia	de	liberdade	e	justifica	uma	maior	busca	pela	segurança.

a) Somente I e II estão corretas.
b) Somente II e III estão corretas.
c) Somente I e III estão corretas.
d) I, II e III estão corretas.
e)	 Existe	apenas	uma	afirmativa	correta.	
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 Nas questões a seguir, julgue os itens como: 
certos (C) ou errados (E). 

Questão 05) Segundo Marx e Engels, no capitalismo o homem estaria con-
denado à alienação, separando-se da sua verdadeira essência.
 Certo (  ) Errado (  )

Questão 06) O pensamento social-democrata é fortemente marcado pela 
defesa da luta de classes, inspirado que foi nas doutrinas de Lassale, Marx 
e Engels. 
 Certo (  ) Errado (  )

Questão 07) Lênin acreditava na necessidade de uma consciência de classe 
do proletariado, a qual, por sua vez, na sua doutrina, seria construída a par-
tir	da	formação	de	um	partido	revolucionário,	o	Partido	Comunista,	a	quem	
incumbiria	a	função	de	“grande	educador”	da	sociedade.	
 Certo (  ) Errado (  )

Questão 08) Baseia-se o nacionalismo na crença de que a humanidade é di-
vidida em nações, e a nação é o princípio da organização política. Seus temas 
principais referem-se à defesa das ideias de nação, comunidade orgânica e 
política	identitária.	
 Certo (  ) Errado (  )

Questão 09) Como produto do anarquismo individualista, podemos identi-
ficar,	no	século	XIX,	o	surgimento	do	anarcossindicalismo,	movimento	po-
lítico que pregava a erradicação do capitalismo e a tomada do poder pelos 
trabalhadores. 
 Certo (  ) Errado (  )

Questão 10) Para os fascistas, a sociedade deve se reunir sob o espectro de 
uma	comunidade	orgânica	unificada.	O	 indivíduo,	 assim,	 termina	por	 su-
cumbir perante o grupo social. 
 Certo (  ) Errado (  )

Questão 11) Os	temas	principais	do	ecologismo	são:	a	denúncia	à	“arrogân-
cia” do humanismo, a superação do ecocentrismo pelo antropocentrismo, o 
holismo (crença na ideia de que o mundo natural deve ser observado na sua 
plenitude, e não de forma fragmentada, contrariando a compartimentali-
zação	do	conhecimento	científico),	a	sustentabilidade	e	a	ética	ambiental.	
 Certo (  ) Errado (  )
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Questão 12) Para os fundamentalistas religiosos, política e religião se con-
fundem. Dessa forma, os princípios religiosos necessitam, para os seus de-
fensores, se fazerem presentes em todas as relações sociais, de natureza 
privada	 ou	 pública,	 influenciando,	 decisivamente,	 a	 economia,	 a	 conduta	
social, a política e o direito. 
 Certo (  ) Errado (  )

Questão 13) Construído a partir ainda da Idade Média, o feminismo, como 
ideologia	política,	começa	a	se	firmar	em	meados	do	século	XIX,	com	a	luta	
das mulheres pela conquista do direito ao voto, direito este que, efetiva-
mente,	 só	 seria	 conquistado,	na	maioria	das	atuais	democracias,	nos	 fins	
daquele século e nas primeiras décadas do século seguinte. 
 Certo (  ) Errado (  )

Questão 14) Historicamente, a defesa da existência de direitos inerentes a 
todos os seres humanos, em todos os tempos e em todos os lugares, começou 
a ser construída com o advento das revoluções burguesas, a partir do século 
XVII,	e	a	crise	do	absolutismo	monárquico	e	do	sistema	feudal.	
 Certo (  ) Errado (  )

Questão 15) A Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU, sob for-
te	influência	liberal,	estabeleceu	uma	hierarquia	entre	os	chamados	direi-
tos da 1ª, 2ª e 3ª gerações. 
 Certo (  ) Errado (  )

Questão 16) A Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU trata 
do	direito	fundamental	ao	casamento.	Assim,	“homens	e	mulheres	de	maior	
idade, sem qualquer restrição de raça, nacionalidade ou religião, têm o di-
reito	de	contrair	matrimônio	e	fundar	uma	família.	Gozam	de	iguais	direitos	
em relação ao casamento, sua duração e sua dissolução”. É exigível, entre-
tanto, o livre consentimento dos nubentes. 
 Certo (  ) Errado (  )

Questão 17) A democracia semidireta pode ser considerada o modelo de 
democracia dominante no mundo contemporâneo, se caracterizando pela 
preservação da representação política aliada, entretanto, a meios de parti-
cipação direta do povo no exercício do poder soberano do Estado. É este o 
modelo de democracia adotado, atualmente, no Brasil. 
 Certo (  ) Errado (  )
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Questão 18) A partir das revoluções liberais do século XVIII, a democracia, 
definitivamente,	 se	consolida	como	o	regime	político	dominante	no	mun-
do, produto da ideologia liberal que se impõe, mantendo, entretanto, a sua 
característica	principal:	o	seu	caráter	dinâmico	e	histórico-evolutivo.	Con-
juntamente, neste momento histórico, desponta a construção de uma teoria 
de direitos humanos universais, pautados em uma lógica de historicidade, 
universalidade, inalienabilidade e imprescritibilidade. 
 Certo (  ) Errado (  )

Questão 19) Em meados do século XX, em especial no período anterior à 
II	Guerra	Mundial,	o	fascismo	e	o	totalitarismo	influenciaram	bastante	os	
movimentos sindicais, principalmente no que se refere ao processo de esta-
tização	dos	mesmos	durante	o	regime	fascista	de	Mussolini,	na	Itália,	com	
a Carta Del Lavoro. 
 Certo (  ) Errado (  )

Questão 20) A participação efetiva de todos os membros da comunidade, 
que devem ter oportunidades iguais e efetivas para expressar suas opi-
niões; a igualdade de voto, seguindo a lógica de que todas as pessoas devem 
ter	o	mesmo	valor	e	importância	em	um	processo	democrático;	e	o	enten-
dimento	esclarecido,	a	partir	do	qual	a	consciência	cidadã	deverá	ser	des-
pertada; podem ser considerados elementos essenciais de uma democraci. 
 Certo (  ) Errado (  )

Questão 21) A	 iniciativa	 popular	 de	 lei	 deverá	 circunscrever-se	 a	 um	 só	
assunto.	Além	disso,	o	projeto	de	 lei	de	 iniciativa	popular	não	poderá	ser	
rejeitado por vício de forma, cabendo à Câmara dos Deputados, por seu ór-
gão competente, providenciar a correção de eventuais impropriedades de 
técnica legislativa ou de redação. 
 Certo (  ) Errado (  )

Questão 22) Max Weber, desenvolvendo sua teoria sobre o poder caris-
mático,	ressalta	a	existência	dos	chamados	“partidos	de	patronagem”,	cujo	
maior	objetivo	é	a	conquista	do	poder	pelo	seu	líder	carismático,	com	a	con-
sequente divisão de postos do governo entre os seus adeptos. 
 Certo (  ) Errado (  )

Questão 23) Na criação dos partidos políticos alemães, grande foi a im-
portância dos movimentos esquerdistas, liderados, principalmente, por 
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Ferdinand	 Lassale,	 que	 ajudou	 a	 criar	 várias	 agremiações	 de	 caráter	 es-
querdista entre os germânicos, dando origem à criação do movimento so-
cial	democrático.	
 Certo (  ) Errado (  )

Questão 24) Com o término da Segunda Guerra Mundial, em 1945, passa 
a ser um costume a inserção dos partidos políticos nas constituições, fato 
que reforça uma tradição de grande popularidade e aceitação dos partidos 
políticos pelos teóricos da democracia desde as revoluções burguesas dos 
séculos XVII e XVIII. 
 Certo (  ) Errado (  )

Gabarito: 
1 – D 4 – B 7 – C 10 – C 13 – C 16 – C 19 – C 22 – C
2 – D 5 – C 8 – C 11 – E 14 – C 17 – C 20 – C 23 – C
3 – C 6 – E 9 – E 12 – C 15 – E 18 – C 21 – C 24 – E
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