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“A Democracia é o governo do povo, pelo povo, para o 
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(Abraham Lincoln)  

“A mão invisível fez muito mais pelo progresso do que 
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RESUMO 

 

A fase compreendida entre os séculos XVII e XVIII, no mundo central Ocidental, identificou o Estado, 

a sua soberania, o seu território e os seus cidadãos, tornando-os protagonistas das Revoluções Francesa 

e Americana. Concernente as essas indagações históricas globais, o objetivo primário da presente 

dissertação é a defesa da Democracia como regime essencial para à realização dos direitos humanos; 

e como objetivos secundários a formação do Estado de Direito, a afirmação histórica-gradual dos 

direitos humanos com base na tríade geracional e a correlação desses objetivos jurídicos com a 

economia moderna. No capítulo primeiro, será analisada a delimitação do Estado Moderno por meio 

da “Declaração de Independência Americana” e da “Declaração dos Direitos do Homem e do 

Cidadão”; a composição do Estado de Direito por meio de elementos fundamentais: o 

constitucionalismo moderno, a separação de poderes, a Democracia representativa e o princípio 

majoritário. Na ordem econômica, o surgimento do Capitalismo moderno. O segundo capítulo 

contemplará a afirmação histórica dos direitos de primeira, segunda e terceira geração, os critérios e 

os requisitos para o reconhecimento dos direitos humanos: Estado de Direito e autodeterminação, 

ordenamento jurídico pré-estabelecido e efetivas garantias. Correlato aos direitos de liberdade, o 

liberalismo clássico econômico; aos direitos de igualdade, o intervencionismo estatal na economia e 

aos direitos de terceira geração, o neoliberalismo. 

No terceiro capítulo será observada a Democracia como regime essencial para a realização dos direitos 

humanos, partindo da “Grande Guerra Mundial”, a “Grande Depressão Econômica Mundial”, a 

formação da “Organização das Nações Unidas”, a proclamação da “Declaração Universal dos Direitos 

Humanos” e as reflexões sobre a Democracia no mundo. Ademais, serão trazidas estatísticas dos 

Estados que adotaram e apoiam a Democracia, para fazer um comparativo com os dados obtidos de 

países que praticam e respeitam os direitos fundamentais do seu povo, no cenário mundial. No Brasil, 

serão verificados, por meio da Constituição Federal de 1988, o Estado Democrático de Direito e a 

autodeterminação, o ordenamento jurídico pré-estabelecido e as efetivas garantias para a realização 

dos direitos humanos. 

Palavras-chaves: Democracia, Estado de direito, direitos humanos, direitos fundamentais, gerações 

de direitos, dimensões de direitos. 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The phase between the seventeenth and eighteenth centuries, in central western world, identified the 

state, its sovereignty, its territory and its citizens, making them protagonists of the French and 

American Revolutions. Concerning the overall these historical questions, the primary objective of this 

dissertation is the defense of democracy as essential to the realization of human rights regime; and as 

secondary formation of the rule of law objectives, historically gradual affirmation of human rights 

based on generational triad and the correlation of these legal objectives with modern economics. In 

the first chapter, we will analyze the formation of the rule of law, through the recognition of the 

Modern State; the American Declaration of Independence and French; and the composition of the rule 

of law through the fundamental elements: modern constitutionalism, separation of powers, 

representative democracy and the majority principle. In the economic order, the rise of modern 

capitalism. The second chapter will cover the historical affirmation of the rights of first, second and 

third generation, the criteria and requirements for deployment or recognition of human rights, rule of 

law and self-determination, pre-established legal system and effective guarantees. Correlative rights 

of freedom, economic classical liberalism; rights of equality, state interventionism in the economy 

and the rights of third generation neoliberalism. 

In the third chapter Democracy is seen as an essential framework for the realization of human rights, 

starting with the "World War", the "Great Global Economic Depression", the formation of the United 

Nations, the Universal Declaration of Human Rights and reflections on democracy in the world. 

Moreover, statistics of the states that have adopted will be brought, support and are satisfied with 

democracy, to make a comparison with the data obtained from countries which practice and uphold 

the fundamental rights of its people, on the world stage. In Brazil, will be verified through the Federal 

Constitution of 1988, the democratic rule of law and self-determination, the pre-established legal 

system and effective guarantees for the realization of human rights. 

Keywords: democracy, rule of law, human rights, fundamental rights, generations of rights, rights 

dimensions. 
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INTRODUÇÃO  

 

A Democracia é um dos regimes políticos mais antigos do mundo. No mínimo 

existente há dois mil e quinhentos anos. Os atenienses criaram o termo, que pode ter se 

originado do fato da “tritía” ou “demo” ter sido um dos meios cardeais nas modificações 

sobrevindas que instituíram o novo regime de governo, o “governo do demos.” 

 

Os atenienses criaram esse regime político democrático sofisticado, que 

contemplava a liberdade (antiga), a igualdade política (isagoria) dentro de uma cidade (Atenas) 

e que tinha uma Constituição onde se estabeleceu uma divisão geográfica avançada. No entanto, 

a Democracia foi suprimida pelo Império Romano e hibernou até as revoluções da 

modernidade.   

 

Na Europa Central, os “Tratados de Westphalia”, de 1648, estabeleceram o fim da 

guerra “dos trinta anos”, ao mesmo tempo em que reconheceram os Estados Centrais Europeus 

como soberanos.  

 

Na América do Norte, a primeira Colônia Inglesa foi registrada em 1620, por meio 

do documento “Mayflower Compact”, das treze que seriam implementadas ao longo do século 

XVII e século XVIII, no Leste americano. Apesar dessas colônias já apresentarem traços 

embrionários de um Estado, porque tinham um corpo político civil que funcionava para a sua 

autopreservação e auto-organização, foi a “Convenção de Virgínia”, de 1776, que claramente 

descreveu os contornos do Estado americano. 

 

Os séculos XVII e XVIII, no mundo central Ocidental, identificaram o Estado, a 

sua soberania, o seu território e os seus cidadãos, tornando-os protagonistas das Revoluções 

Francesa e Americana, no final do século XVIII, que culminaram na “Declaração dos Direitos 

do Homem e do Cidadão” e na “Declaração de Independência Americana”. 

 

Esses documentos, de forma inédita, reconheceram os “direitos naturais” como 

“direitos do homem”, e de forma paradigmática elegeram a “Democracia moderna” como 

regime político essencial para a realização de todos os “direitos humanos” que seriam 

positivados, incialmente, na “Constituição dos Estados Unidos”, de 1787; Em seguida, na 

“Constituição Francesa”, de 1791 e, já no século XX, na “Declaração Universal dos Direitos 
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Humanos”, de 1948, documentos estes que são incorporados, em parte ou na íntegra, por boa 

parte das Constituições dos países em todo o mundo.  

 

Uma nação e um Estado somente podem ser considerados livres no ambiente de, 

um “Estado de Direito” - aquele integrado por instituições políticas organizadas, ordenamento 

jurídico seguro e efetivas garantias - significando isto que o povo, com liberdade, decide seu 

destino (autodeterminação) e delibera com autonomia, dentro de um regime de leis que 

reconhece, protege e fomenta os “Direitos Humanos”. 

 

O Estado de Direito, a partir da “Declaração Universal dos Direitos Humanos” 

ultrapassa o limite do caráter formal, para a aceitação do “Estado Material de Direito”, além da 

garantia de determinadas formas e procedimentos da organização do poder, as competências 

estatais são reconhecidas por meio de metas, parâmetros e limites, que levam em conta certos 

valores, direitos e liberdades fundamentais, e, portanto, o Estado se justifica pela efetivação dos 

direitos humanos como realização da justiça. 

 

A Democracia e os Direitos Humanos refletem uma relação de interdependência e 

reciprocidade, na medida em que são ponderados ao mesmo tempo como pressupostos, 

garantias e instrumentos um do outro. Na perspectiva desta relação, a Constituição reconhece a 

liberdade e a igualdade de todos perante a Lei, e a Democracia como um regime essencial para 

a realização dos direitos humanos. 

 

O mundo moderno pós Grandes Guerras, até mesmo reforçado pelo bloco socialista 

que só começou a se dissolver no final da década de 1980, buscou na “universalização da 

Democracia”, o seu sustentáculo político para a concretização dos direitos humanos. 

 

Atualmente, a maioria dos países do mundo adota o regime democrático, ainda que 

ele se revele em estágios diferentes de amadurecimento. Na mesma esteira, o respeito pelos 

Estados aos direitos humanos fundamentais também coincide com os países que adotaram a 

Democracia, independente do estágio, como regime político. 
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O Estado Direito Democrático atual, no plano jurídico, vai efetivar as três 

dimensões dos direitos humanos: as liberdades (no plano individual), as igualdades (no plano 

coletivo) e a solidariedade (no plano transindividual). Já sob a perspectiva do “Sistema 

Econômico Capitalista Neoliberal”, o que se tem é que o Estado dá liberdade ao capital para o 

investimento, regula a economia por meios pré-estabelecidos e, por meio de incentivos, fomenta 

o direcionamento do capital excedente para o terceiro setor para a promoção dos direitos 

humanos, via políticas públicas. 
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1. DA DEMOCRACIA GREGA AO ESTADO DE DIREITO 

 

 

1.1 Breve Esboço Histórico da Democracia Grega 

 

A Democracia é um sistema de governo que tem suas origens na cidade-Estado 

mais venturosa da Grécia Ocidental, a cidade de Atenas. No andamento do século VI antes de 

Cristo, essa cidade era governada por tiranias, depois de ter abolido o sistema monárquico e o 

sistema dos legisladores Drácon e Sólon1.  

 

O líder popular Pisístrato, de grande aceitação, foi levado ao poder em 560, no 

entanto com a sua morte, seus filhos, Hípias e Hiparco, não conseguiram suceder o pai. Ocorreu 

que Hiparco foi assassinado em 527, por Armódio e Aristógiton, razão pela qual, foram 

glorificados por tiranicidas como heróis da Democracia2. 

 

Depois de observar o que aconteceu com seu irmão, Hípias refugiou-se em um 

protetorado persa, abrindo a possibilidade da disputa pelo poder entre dois partidos atenienses, 

o partido dos aristocratas, representado por Iságoras e o partido dos populares (aristocracia 

progressista) liderado por Clístenes. Esta disputa resultou na vitória do partido de Iságoras. Esse 

acontecimento desencadeou uma revolta popular sem precedentes3. 

 

As revoluções dos anos 508 e 507, constituem uma verdadeira ruptura na política 

ateniense, porque elas marcam o momento em que as “demos” - espaço destinado à massa de 

cidadãos atenienses para o debate sobre assuntos de interesse geral -, aparecem na história como 

um agente coletivo. Foi Clístenes4 quem trouxe importância a esses espaços, na medida em que 

                                                         
1 FRANCA. Ludmila. Democracia: origem histórica. Instituto Norberto Bobbio: Cultura, Democracia e Direitos 

Humanos Disponível em http://norbertobobbio.wordpress.com/2011/06/06/Democracia-origem-histórica. 

Acessado em 07 de junho de 2014. 
2 FRANCA. Ludmila. Democracia: origem histórica. Instituto Norberto Bobbio: Cultura, Democracia e Direitos 

Humanos Disponível em http://norbertobobbio.wordpress.com/2011/06/06/Democracia-origem-histórica. 

Acessado em 07 de junho de 2014. 
3 FRANCA. Ludmila. Democracia: origem histórica. Instituto Norberto Bobbio: Cultura, Democracia e Direitos 

Humanos Disponível em http://norbertobobbio.wordpress.com/2011/06/06/Democracia-origem-histórica. 

Acessado em 07 de junho de 2014. 
4 Clístenes ocupava um alto cargo político sob o governo tirano, embora nos anos subsequentes tenha exercido 

ativamente resistência a esse tipo de domínio. RAAFLAUB, K & WALLACE, R. Origins of Democracy in 

Ancient Greece. Universidade da Califórnia: Berkeley e Los Angeles. Disponível em 

http://www.stanford.edu/dept/classics/cgi-bin/web/sites/all/files/Ober_pubs/Ober_I_besieged.pdf. Acessado em 

07 de junho de 2014. 
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trazia o anseio do reconhecimento político por parte das “demos”5. A partir da eleição de 

Iságoras, juntamente com as reformas constitucionais de Sólon e as festas cívicas, patrocinadas 

pela tirania ateniense, os cidadãos se transformaram em ativos agentes políticos encorajados 

pela autoconsciência política6. 

 

Clístenes derrotado nas eleições e depois exilado, retorna ao cenário político de 

Atenas motivado pelo seu desejo de reconhecimento democrático, e ganha a confiança das 

“demos”, por meio de promissoras iniciativas legislativas que colocavam as decisões sobre a 

cidadania nas mãos do próprio povo, no sentido de alargar a participação política além da elite 

dominante7. Assim, promove-se a elaboração de uma nova Constituição com o fim de instituir 

um regime em que o governo se desse diretamente pelo povo8.  

 

A Constituição Ateniense promoveu uma nova divisão política. Anteriormente, os 

habitantes da Ática eram divididos em quatro tribos e cada uma delas constituída de estrutura 

própria e de forma piramidal, sendo que no topo do poder, estavam os proprietários e, na base, 

os aderentes ligados por lealdade a essas tribos. Depois, Clístenes aboliu tal sistema e criou dez 

novas tribos em zonas distintas de Atenas, resultando no desaparecimento do poder local e no 

enfraquecimento do prestigio dos proprietários de terras9.  

 

O território de cada uma dessas dez tribos era dividido em três partes (tritías): uma 

situada no litoral (paralía), outra na cidade (asty) e seus arredores e última no interior 

(mesogea). Cada tritía agrupava um número variável de dèmes (circunscrições variáveis de 

base) e ocupavam as terras dos antigos vilarejos sem qualquer relação de identificação com 

esses.  Desse modo, as dez tribos com três tritías cada uma, formavam trinta tritías, de forma 

                                                         
5 RAAFLAUB, K & WALLACE, R. Origins of Democracy in Ancient Greece. Universidade da Califórnia: 

Berkeley e Los Angeles. Disponível em http://www.stanford.edu/dept/classics/cgi-

bin/web/sites/all/files/Ober_pubs/Ober_I_besieged.pdf. Acessado em 07 de junho de 2014. 
6 RAAFLAUB, K & WALLACE, R. Origins of Democracy in Ancient Greece. Universidade da Califórnia: 

Berkeley e Los Angeles. Disponível em http://www.stanford.edu/dept/classics/cgi-

bin/web/sites/all/files/Ober_pubs/Ober_I_besieged.pdf. Acessado em 07 de junho de 2014. 
7 RAAFLAUB, K & WALLACE, R. Origins of Democracy in Ancient Greece. Universidade da Califórnia: 

Berkeley e Los Angeles. Disponível em http://www.stanford.edu/dept/classics/cgi-

bin/web/sites/all/files/Ober_pubs/Ober_I_besieged.pdf. Acessado em 07 de junho de 2014. 
8 FRANCA. Ludmila. Democracia: origem histórica. Instituto Norberto Bobbio: Cultura, Democracia e Direitos 

Humanos Disponível em http://norbertobobbio.wordpress.com/2011/06/06/Democracia-origem-histórica. 

Acessado em 07 de junho de 2014. 
9 DANTAS. Luís Rodolfo A. de Souza. A Democracia Nascente: Atenas Depois de Clístenes. Disponível em 

http://bugiosepapagaios.blogspot.com.br/2010/03/Democracia-nascente-atenas-depois-de_31.html. Acessado em 

07 de junho de 2014. 
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que todo o cidadão era obrigado a se inscrever em uma dessas, identificando-se, com seu nome 

de família e com o nome da Tritía à qual pertencia10. 

 

 

1.2 Democracia Ateniense 

 

A palavra Democracia pode ter surgido pelo fato da Tritía ou demo ter sido um dos 

elementos fundamentais nas mudanças ocorridas que instituíram o novo regime de governo, o 

“governo do dêmos”.  Clístenes misturou o povo para que mais pessoas participassem dos 

direitos cívicos, incorporando às tribos estrangeiros e escravos (metecos), chamados pela 

Constituição de Atenas de “novos cidadãos”, iniciando, portanto, uma nova realidade político-

social11.  

 

A partir da nova divisão territorial ocorrida, o governo foi organizado por Clístenes, 

por meio do método decimal, em que se destacavam cinquenta membros de cada tribo para 

formar o “Conselho dos Quinhentos” (Boulé), com dez arcontes, um por tribo. Instituiu, 

também, dez unidades de infantaria e dez esquadrões de cavalaria, uma para cada tribo e, para 

conduzir esses efetivos, nomeou dez generais (estrategos). Assim, Clístenes, por meio dessas 

mudanças, fez Atenas alcançar uma unidade que nenhuma outra cidade-Estado do mundo grego 

haveria de alcançar12. 

 

A criação do Conselho dos Quinhentos, sob o aspecto político, representou o ponto 

essencial da obra política de Clístenes, constituindo-se em órgão vital para a realização da 

Democracia ateniense. Na medida em que realizavam sessões na Assembleia para a redação de 

decretos, deliberavam sobre assuntos concernentes ao povo, vale dizer, o Conselho tornou-se 

                                                         
10 DANTAS. Luís Rodolfo A. de Souza. A Democracia Nascente: Atenas Depois de Clístenes. Disponível em 

http://bugiosepapagaios.blogspot.com.br/2010/03/Democracia-nascente-atenas-depois-de_31.html. Acessado em 

07 de junho de 2014. 
11 DANTAS. Luís Rodolfo A. de Souza. A Democracia Nascente: Atenas Depois de Clístenes. Disponível em 

http://bugiosepapagaios.blogspot.com.br/2010/03/Democracia-nascente-atenas-depois-de_31.html. Acessado em 

07 de junho de 2014. 
12 DANTAS. Luís Rodolfo A. de Souza. A Democracia Nascente: Atenas Depois de Clístenes. Disponível em 

http://bugiosepapagaios.blogspot.com.br/2010/03/Democracia-nascente-atenas-depois-de_31.html. Acessado em 

07 de junho de 2014. 
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um órgão representante do povo e que era controlado pela Assembleia que decidia as questões 

importantes13. 

 

As mudanças promovidas por Clístenes alteraram o status de Atenas no mundo 

grego. Como Heródoto observou, os atenienses, naquele momento, tornaram-se muito mais 

fortes, em todos os aspectos, dada a igualdade do discurso público.  

 

Quando eram governados por tiranos, os atenienses não se destacavam da sua 

vizinhança por sua capacidade militar, mas depois de tirá-los do poder, tornaram-se 

esmagadoramente superiores.  

 

A experiência de trabalhar em colaboração com uma equipe de homens de toda a 

Ática, abordando os assuntos vitais da agenda da Assembleia, constituiu um instrumento 

educacional de valor para a "igualdade de discursos públicos" e dos hábitos de tomada de 

decisão em grupo14. 

 

Indícios históricos dão a Clístenes a autoria do mecanismo de proteção contra 

intimidações individuais ao regime político estabelecido em Atenas. O ostracismo 

(ostrakophoria), previsto em Lei, fixava uma pena de exílio temporário de dez anos, aplicável 

a todo o cidadão, que fosse considerado perigoso por seu poder e ambição política15.  

 

A forma de apuração desse delito se realizava pelo povo, que votava secretamente 

na Assembleia, para decidir por meio de pedaços de cerâmica com formato de ostras (ostrakon), 

em que eram escritos os nomes dos culpados: o cidadão que tivesse o seu nome escrito mais de 

6000 (seis mil) vezes, recebia a sanção de exílio, com a consequente suspensão dos seus direitos 

políticos, mas seus bens eram preservados16. 

                                                         
13 DANTAS. Luís Rodolfo A. de Souza. A Democracia Nascente: Atenas Depois de Clístenes. Disponível em 

http://bugiosepapagaios.blogspot.com.br/2010/03/Democracia-nascente-atenas-depois-de_31.html. Acessado em 

07 de junho de 2014. 
14 RAAFLAUB, K & WALLACE, R. Origins of Democracy in Ancient Greece. Universidade da Califórnia: 

Berkeley e Los Angeles. Disponível em http://www.stanford.edu/dept/classics/cgi-

bin/web/sites/all/files/Ober_pubs/Ober_I_besieged.pdf. Acessado em 07 de junho de 2014. 
15 DANTAS. Luís Rodolfo A. de Souza. A Democracia Nascente: Atenas Depois de Clístenes. Disponível em 

http://bugiosepapagaios.blogspot.com.br/2010/03/Democracia-nascente-atenas-depois-de_31.html. Acessado em 

07 de junho de 2014. 
16 DANTAS. Luís Rodolfo A. de Souza. A Democracia Nascente: Atenas Depois de Clístenes. Disponível em 

http://bugiosepapagaios.blogspot.com.br/2010/03/Democracia-nascente-atenas-depois-de_31.html. Acessado em 

07 de junho de 2014. 



 19 

É importante destacar que o princípio da igualdade, fundamento da Democracia, se 

expressa em duas vertentes: a isonomia, traduzida na ideia de que “todos são iguais perante a 

lei”; e a isagoria que revela o poder igual de manifestação perante a Assembleia, ou seja, a 

igualdade da participação nos espaços públicos para a tomada das decisões políticas17.  

 

 

1.2.1 Liberdade Antiga e Democracia 

 

Em relação à liberdade, os gregos a dividiam em dois reinos: o reino da necessidade; 

e o reino da esfera pública. O primeiro se atrelava com a vida humana, com a questão da 

sobrevivência, enquanto integrantes do reino animal. Neste sentido, o homem não era tão livre, 

uma vez que uns mandavam e outros obedeciam, os senhores ordenavam seus escravos, filhos 

e sua esposa, que apenas acatavam; as mulheres apenas cuidavam da prole.  

 

O último é o espaço da liberdade, onde o homem está entre iguais para deliberar 

sobre feitos, ações, valores e escolhas. No entanto, participavam desta esfera política livre e 

igual, somente: homens gregos, livres, maiores e em dia com o serviço militar, ou seja, que 

preenchiam as condições fundamentais para ser cidadão. A noção de igualdade de todos virá 

apenas com a Democracia moderna a partir das Revoluções Americana e Francesa18. 

 

Atenas criou e manteve as forças militares que fizeram o Império possível, por 

conta das relações sociais democráticas que envolviam sentimentos generalizados de confiança 

e boa-fé entre as classes sociais, entre a massa e a elite. A Democracia foi a condição de 

habilitação do Império Ateniense, na medida em que proporcionou a criação de instituições, 

legislativas, judiciais, e magistrais, favorecendo a articulação da Democracia como ordem 

institucional19. 

 

                                                         
17 FRANCA. Ludmila. Democracia: origem histórica. Instituto Norberto Bobbio: Cultura, Democracia e Direitos 

Humanos Disponível em http://norbertobobbio.wordpress.com/2011/06/06/Democracia-origem-histórica. 

Acessado em 07 de junho de 2014. 
18 FRANCA. Ludmila. Democracia: origem histórica. Instituto Norberto Bobbio: Cultura, Democracia e Direitos 

Humanos Disponível em http://norbertobobbio.wordpress.com/2011/06/06/Democracia-origem-histórica. 

Acessado em 07 de junho de 2014. 
19 RAAFLAUB, K & WALLACE, R. Origins of Democracy in Ancient Greece. Universidade da Califórnia: 

Berkeley e Los Angeles. Disponível em http://www.stanford.edu/dept/classics/cgi-

bin/web/sites/all/files/Ober_pubs/Ober_I_besieged.pdf. Acessado em 07 de junho de 2014. 
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Foi a partir desse modelo democrático, promovido fundamentalmente pelas reformas de 

Clístenes, que se permitiu aos atenienses sobreviver às crises do final do século V e reconstruir 

uma Democracia vibrante no século IV. Este regime político foi extinto pelo Império Romano 

e resgatado no final do século XVIII, com as Revoluções na América do Norte e na Europa, e 

atualmente adotado na maioria dos Estados do globo terrestre20. 

 

 

1.3 Origens do Estado Moderno e Democrático 

 

Os povos do mundo se organizaram ao longo dos séculos sob forma de Estado, mas 

o termo “Estado” só surge com a obra de “O Príncipe21”, escrito em 1505 e publicado em 1515, 

por Maquiavel. Aliado à importância desse marco histórico, nasce a ideia aplicável de 

soberania, para justificar o absolutismo e depois, para justificar o Estado Moderno, a partir das 

Revoluções Francesa e Americana. 

 

Um dos maiores propagadores das ideias iluministas pré-revolução Francesa, Jean-

Jacques Rousseau, publicou em 1762, “Do Contrato Social”22. A ideia principal dessa obra é a 

formação de um pacto social público, tendo por um lado os contratantes, chamados de cidadãos, 

que abdicam de parte das suas autoridades e liberdades individuais e, por outro lado, o supremo 

comando desta vontade geral chamado Estado23. 

 

Os conceitos de “Estado” são dos mais variados e para muitos doutrinadores é 

impraticável a construção de uma definição por conta das bases teóricas vacilantes. Interessante 

observar que um dos expoentes da Ciência Política dos Estados Unidos, C.H.Titus24, que na 

obra “A Nomenclature in Polítical Science”, compilou cento e quarenta e cinco definições 

diferentes sobre o termo Estado. 

 

                                                         
20 RAAFLAUB, K & WALLACE, R. Origins of Democracy in Ancient Greece. Universidade da Califórnia: 

Berkeley e Los Angeles. Disponível em http://www.stanford.edu/dept/classics/cgi-

bin/web/sites/all/files/Ober_pubs/Ober_I_besieged.pdf. Acessado em 07 de junho de 2014. 
21  MAQUIAVEL. Nicolau. O Príncipe. Edição Ridendo Castigat Mores. Edição Eletrônica: www.jahr.org. 

Acessado em 02 de julho de 2013. p.10. 
22  ROUSSEAU. Jean-Jacques. Do Contrato Social. Edição Ridendo Castigat Mores. Edição Eletrônica: 

www.jahr.org. Acessado em 02 de julho de 2013. p.7. 
23  ROUSSEAU. Jean-Jacques. Do Contrato Social. Edição Ridendo Castigat Mores. Edição Eletrônica: 

www.jahr.org. Acessado em 02 de julho de 2013. p.25-26. 
24 TITUS. C.H. A Nomenclature in Political Science. 25ª American Political Science Review, 1931. p. 45.  
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 No entanto, para o presente trabalho, levar-se-ão em conta dois elementos 

materiais, relevados por Dalmo de Abreu Dallari, 25  o povo e a territorialidade, que serão 

apontados e analisados nos documentos na Europa (Tratados de Paz de Westphalia) na Europa, 

e na América do Norte (Convenção da Virgínia). Adiciona-se aos dois primeiros elementos 

materiais, um terceiro, o elemento soberania, dividido em soberania interna e soberania externa.  

 

A soberania interna estatal explica-se pelo vínculo jurídico interno entre o poder 

estatal e seus cidadãos, e a soberania externa estatal define-se pelo vínculo jurídico de respeito 

à soberania entre um Estado nação por outro Estado nação em âmbito mundial.26 

 

Giorgio Balladore Pallieri aponta como o nascimento do Estado Moderno os 

Tratados de Paz Westphalia27, de 1648, e lembra que: “a data oficial em que o mundo ocidental 

se apresenta organizado em Estados é a de 1648, ano em que foi assinada a paz de 

Westiphalia”28.  

 

Daí a importância de analisar os documentos que revelam o nascimento dos Estados 

Modernos efetivamente, na Europa Central, (os Tratados de Paz de Westphalia, de 1648) e na 

América do Norte, (a Convenção de Virgínia, de 15 de maio de 1776). 

 

 

1.3.1 Formação dos Estados na Europa Central 

 

 Em 1625, Hugo Grócio, conhecido como “pai do Direito Internacional “, em meio 

à guerra, publica a sua célebre obra “Do Direito da Paz e da Guerra29”. O autor nos seus escritos 

descreve os contornos territoriais e os mecanismos estatais quanto ao direito do Estado de fazer 

                                                         
25 DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de Teoria Geral do Estado. São Paulo: Saraiva, 2001. p. 75. 
26 DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de Teoria Geral do Estado. São Paulo: Saraiva, 2001. p. 75. 
27 O acordo que encerrou a “Guerra dos Trinta Anos” de 1618-48 na Europa. Ele consistia de dois tratados de paz 

celebrados em 24 de outubro de 1648, após longas negociações que começou na primavera de 1645, nas cidades 

de Münster e Osnabrück Westphalian — o Tratado de Osnabrück entre o imperador do Sacro Império Romano e 

seus aliados, por um lado e da Suécia e seus aliados, por outro; e o Tratado de Münster entre o imperador e seus 

aliados, por um lado e França e seus aliados, por outro. Disponível em 

http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/Westphalia,%20Treaty%20of%201648. Acessado em 27 de junho de 

2014. 
28 PALLIERI. Giorgio Balladore. A Doutrina do Estado. Volume I. Portugal: Editora Coimbra, 1969. p. 16. 
29 GROCIO, Hugo. Del Derecho De La Guerra y De La Paz. Madrid: Editorial Reus (S.A), 1925. p.245. 
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a paz, em um Estado Aristocrático, por seu conselho público ou em um Estado Democrático, 

advindo de seus cidadãos que têm o direito consuetudinário de fazer as Leis30. 

 

Os tratados de Westphalia, de 24 de outubro de 1648, - acordo de Paz entre o 

Imperador do Sacro Império Romano e o Rei da França e seus respectivos aliados31 -, impôs o 

fim da guerra de três décadas (guerra “dos trinta anos”). No mesmo momento em que, se 

reconheceram os Estados Centrais Europeus como soberanos. 

 

No preâmbulo do tratado, os proponentes da Paz são reunidos para o consentimento 

mútuo, discriminados como eleitores do Sagrado Império Romano, os outros Príncipes e 

Estados32, com a finalidade de selar uma verdadeira e sincera amizade perpétua.33 

 

Assim, os signatários se comprometeram nos termos de um esquecimento perpétuo 

e de um perdão de prejuízos trazidos naqueles trinta anos passados e de uma promessa de anistia 

e paz para o presente e futuro, conforme aponta a cláusula segunda do documento34. 

 

Dentre as cento e vinte e oito cláusulas descritas e consentidas, foram respeitados 

os contornos demográficos dos Estados e, no desfecho do acordo, a cláusula cento e dezessete 

declarava o reconhecimento da soberania dos cidadãos e dos habitantes dos Estados, ao passo 

                                                         
30 GROCIO, Hugo. Del Derecho De La Guerra y De La Paz. Madrid: Editorial Reus (S.A), 1925. p. 245. 

Tradução Livre “En el Estado aristocrático o democrático, el derecho de hacer la paz estará en la mayor parte, en 

el primer caso, del consejo público, en el Segundo, de los ciudadanos que tienen derecho consuetudinario de dictar 

leyes, según lo que dijimos en otra. Y así, obligarán los pactos de esta manera, aun a aquellos que opinaron de otro 

modo”.  
31 TREATY OF WESTPHALIA. The Avalon Project. Documents in Law, History and Diplomacy. Yale Law 

School: Lillian Goldman Law Library. Disponível em http://avalon.law.yale.edu/17th_century/westphal.asp. 

Acessado em 04 de julho de 2013. Tradução Livre “Peace Treaty between the Holy Roman Emperor and the King 

of France and their respective Allies”.  
32 TREATY OF WESTPHALIA. The Avalon Project. Documents in Law, History and Diplomacy. Yale Law 

School: Lillian Goldman Law Library. Disponível em http://avalon.law.yale.edu/17th_century/westphal.asp. 

Acessado em 04 de julho de 2013. Tradução Livre “That there shall be a Christian and Universal Peace, and a 

perpetual, true, and sincere Amity, between his Sacred Imperial Majesty, and his most Christian Majesty”. 
33 TREATY OF WESTPHALIA. The Avalon Project. Documents in Law, History and Diplomacy. Yale Law 

School: Lillian Goldman Law Library. Disponível em http://avalon.law.yale.edu/17th_century/westphal.asp. 

Acessado em 04 de julho de 2013. Tradução Livre “Peace Treaty between the Holy Roman Emperor and the King 

of France and their respective Allies”. 
34 TREATY OF WESTPHALIA. The Avalon Project. Documents in Law, History and Diplomacy. Yale Law 

School: Lillian Goldman Law Library. Disponível em http://avalon.law.yale.edu/17th_century/westphal.asp. 

Acessado em 04 de julho de 2013. Tradução Livre “That there shall be on the one side and the other a perpetual 

Oblivion, Amnesty, or Pardon of all that has been committed since the beginning of these Troubles, in what place, 

or what manner so ever the Hostility’s have been practiced”.  
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que aquela cidade que tivesse sido tomada durante a guerra deveria ser beneficiada pela anistia 

geral, resguardados, assim, os direitos de soberania estatal35.  

 

                 A fase westfaliana concebeu o Estado nos países europeus centrais e, por 

consequência, identificou sua soberania, seu território e seus cidadãos, tornando-os 

protagonistas das Revoluções Francesa e Americana,36 no final do século XVIII. 

 

 

1.3.2 Formação do Estado na América: as Colônias Inglesas do Novo Mundo  

 

A primeira colônia implantada na América do Norte pelos súditos leais da Coroa 

do Rei James da Grã-Bretanha, França e Irlanda, data de 11 de novembro de 1620, ao norte da 

Virgínia, registrada historicamente pelo acordo entre os colonos em New Plymouth, o 

documento conhecido como “Mayflower Compact”37. 

 

Esta primeira colônia, das treze, que seriam implementadas ao longo do século 

XVII e século XVIII, no Leste da América do Norte, já apresentava traços embrionários de um 

Estado em que os próprios acordantes da Colônia de New Plymouth, conforme narra o 

documento, “Mayflower Compact”, formavam um corpo político civil 38 para a sua 

autopreservação e auto-organização e promoção do bem geral da Colônia, por meio de justas e 

igualitárias leis, portarias, atos e constituições (em minúsculo, uma vez que ainda não estavam 

consolidadas) 39. 

                                                         
35 TREATY OF WESTPHALIA. The Avalon Project. Documents in Law, History and Diplomacy. Yale Law 

School: Lillian Goldman Law Library. Disponível em http://avalon.law.yale.edu/17th_century/westphal.asp. 

Acessado em 04 de julho de 2013. Tradução Livre “That it shall not for the future, or at present, prove to the 

damage and prejudice of any Town, that has been taken and kept by the one or other Party; but that all and every 

one of them, with their Citizens and Inhabitants, shall enjoy as well the general Benefit of the Amnesty, as the rest 

of this Pacification. And for the Remainder of their Rights and Privileges, Ecclesiastical and Secular, which they 

enjoyed before these Troubles, they shall be maintained therein; save, nevertheless the Rights of Sovereignty, and 

what depends thereon, for the Lords to whom they belong”. 
36  WATSON, Adam. A Evolução da Sociedade internacional. Coleção Relações Internacionais. Editora: 

Universidade de Brasília, 2004. p. 370. 
37 MAYFLOWER COMPACT. The Avalon Project. Documents in Law, History and Diplomacy. Yale Law 

School: Lillian Goldman Law Library. Disponível em http://avalon.law.yale.edu/17th_century/mayflower.asp. 

Acessado em 04 de julho de 2013. 
38 Recordando-se que estes imigrantes, pertenciam a um mesmo povo, falavam a mesma língua, e vinham da 

mesma escola política oriunda de conflitos seculares na Europa. TOCQUEVILLE, Alexis de. A Democracia na 

América. Livro 1: Leis e Costumes. Martins Fontes: São Paulo, 2005. p.37. 
39 MAYFLOWER COMPACT. The Avalon Project. Documents in Law, History and Diplomacy. Yale Law 

School: Lillian Goldman Law Library. Disponível em http://avalon.law.yale.edu/17th_century/mayflower.asp. 

Acessado em 04 de julho de 2013. Tradução Livre: “the Presence of God and one another, covenant and combine 

ourselves together into a civil Body Politick, for our better Ordering and Preservation, and Furtherance of the Ends 
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Alguns anos depois, foram discutidas e escritas as “Ordens Fundamentais”, de 14 

de janeiro de 1639, documento que disciplinava assuntos civis dos habitantes e moradores de 

Windsor, Hartford e Wethersfield, do nordeste americano e, no capítulo oitavo40 do documento, 

tais povoados eram tratados como cidades, inclusive com capacidade para a indicação de 

deputados para o Tribunal Geral. 

 

Passado mais de um século, o preâmbulo da Convenção de Virgínia, de 15 de maio 

de 1776, trazia a resolução das colônias norte americanas que se declaravam como Colônias 

Unidas Livres e Estados Independentes 41 . No bojo deste documento, os delegados 

representantes das colônias ratificavam o preâmbulo e declaravam por unanimidade as Colônias 

Unidas livres e Estados Independentes da Coroa ou do Parlamento da Grã-Bretanha42.  

 

Meses depois, sobreveio, em 12 de junho de 1776, a “Declaração de Direitos da 

Virgínia”43, que claramente descreveu o Estado e seus deveres, bem como os seus cidadãos e 

seus direitos. Este documento serviu de base para a Constituição Americana de 1787, que 

afirmava aos homens os direitos à liberdade, à igualdade e à Democracia e impunha os deveres 

ao Estado, a separação dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, a periodicidade nas 

eleições dos representantes do povo para governar e a busca do bem comum. 

 

                                                         
aforesaid: And by Virtue hereof do enact, constitute, and frame, such just and equal Laws, Ordinances, Acts, 

Constitutions, and Officers, from time to time for the general Good of the Colony”.  
40 FUNDAMENTAL ORDERS OF 1639. The Avalon Project. Documents in Law, History and Diplomacy. 

Yale Law School: Lillian Goldman Law Library. Disponível em 

http://avalon.law.yale.edu/17th_century/order.asp. Acessado em 04 de julho de 2013. Tradução Livre: “It is 

Ordered, sentenced, and decreed, that Windsor, Hartford, and Wethersfield shall have power, each Town, to send 

four of their Freemen as their deputies to every General Court; and Whatsoever other Town shall be hereafter 

added to this Jurisdiction, they shall send so many deputies as the Court shall judge meet(...)”. 
41  PREAMBLE AND RESOLUTION OF THE VIRGINIA CONVENTION, MAY 15, 1776. The Avalon 

Project. Documents in Law, History and Diplomacy. Yale Law School: Lillian Goldman Law Library. 

Disponível em http://avalon.law.yale.edu/18th_century/const02.asp. Acessado em 04 de julho de 2013. Tradução 

Livre: “Preamble And Resolution Of The Virginia Convention, May 15, 1776, Instructing The Virginia Delegates 

In The Continental Congress To "Propose To That Respectable Body To Declare The United Colonies Free And 

Independent States". 
42  PREAMBLE AND RESOLUTION OF THE VIRGINIA CONVENTION, MAY 15, 1776. The Avalon 

Project. Documents in Law, History and Diplomacy. Yale Law School: Lillian Goldman Law Library. 

Disponível em http://avalon.law.yale.edu/18th_century/const02.asp. Acessado em 04 de julho de 2013. Tradução 

Livre: “Resolved, unanimously, That the Delegates appointed to represent this Colony in General Congress be 

instructed to propose to that respectable body to declare the United Colonies free and independent States, absolved 

from all allegiance to, or dependence upon, the Crown or Parliament of Great Britain (...)”. 
43  VIRGINIA DECLARATION OF RIGHTS. The Avalon Project. Documents in Law, History and 

Diplomacy. Yale Law School: Lillian Goldman Law Library. Disponível em 

http://avalon.law.yale.edu/18th_century/virginia.asp. Acessado em 04 de julho de 2013. 
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Portanto, o Estado Moderno formou-se a partir dos tratados de Westphalia de 1648, 

na Europa Central, e da Convenção de Virginia de 1776, na América do Norte, em que se 

verificou a quebra de paradigma revelada pela colocação de um lado, dos cidadãos, e de outro, 

do Estado, num território reconhecido por outros Estados. 

 

Além disso, as Revoluções Americana e Francesa no final do século XVIII, trariam 

a independência desses atores políticos, por meio do reconhecimento da soberania interna do 

Estado Nação e da soberania externa nas relações internacionais.   

 

 

1.3.3 Independência Americana e Democracia 

 

A Independência Americana instituiu a soberania da nação e do Estado, a que 

pertenciam aquelas treze colônias, e fez com que este povo fosse reconhecido como soberano 

no cenário internacional. O texto da Declaração da Independência consolidou os princípios da 

liberdade, da igualdade e do engajamento político, posteriormente chamado de princípio 

democrático, que essas colônias do leste americano já aplicavam há mais de um século. 

 

Pela percepção dos três elementos iniciais - igualdade, liberdade e engajamento 

político, apontados desde os emigrantes do “Mayflower Compact” -, é que Alexis Tocqueville 

refere como o germe democrático nas colônias europeias no novo mundo: “Todas as novas 

colônias europeias tinham, se não o desenvolvimento, pelo menos o germe de uma completa 

Democracia44”. 

 

Alexis Tocqueville também aponta as causas do fenômeno, destacando 

especialmente a ideia de igualdade trazida e preservada pelos emigrantes ingleses em solo 

americano: 

 

Duas causas levaram a esse resultado: pode-se dizer que, em geral, ao partirem 

da mãe-pátria, os emigrantes não tinham a menor ideia de qualquer 

superioridade de uns sobre os outros. Não são os felizes e poderosos que se 

                                                         
44 TOCQUEVILLE, Alexis de. A Democracia na América. Livro 1: Leis e Costumes. Martins Fontes: São Paulo: 

2005. p.38. 
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exilam, e a pobreza assim como o infortúnio são as melhores garantias de 

igualdade entre os homens que conhecemos45. 

 

Ele ainda lembra que uma nação não pode apresentar imensas fortunas e grandes 

misérias; mas se essas fortunas não são territoriais, verifica-se em seu seio pobres e ricos e não 

uma verdadeira aristocracia46. E, perante os espíritos presentes daquelas Colônias Inglesas em 

solo americano, conclui o pensador, ressaltando a liberdade moderna e o princípio democrático 

enraizados naqueles povos: 

 
Assim, as Colônias Inglesas tinham todas entre si, na época do seu 

nascimento, um grande ar de família. Todas desde o princípio, pareciam 

destinadas a oferecer o desenvolvimento da liberdade, não a liberdade 

aristocrática de sua mãe-pátria, mas a liberdade burguesa e democrática de 

que a história do mundo ainda não apresentava um modelo completo47. 

 

O que se observa é que, desde o semear ao florescer das treze colônias na América, 

os princípios de liberdade, de igualdade e de Democracia estavam enraizados naqueles povos. 

Baseadas nisso é que, passados vinte e dois dias da “Declaração de Direitos da Virgínia”, em 

04 de julho de 1776, as treze colônias inauguraram o ciclo de independências mundiais da era 

moderna. 

 

O texto, que deflagra a ruptura com a Coroa Inglesa, situa-se no final da Carta de 

Independência Americana, em que seus signatários, os representantes de cada um dos treze 

representados, denominados como Estados Independentes e Livres da Coroa Britânica, 

afirmaram: 

 

(...) os representantes dos Estados Unidos da América, reunidos em Congresso 

Geral, apelando para o Juiz Supremo do mundo pela retidão de nossas 

intenções, em nome e por autoridade do bom povo destas colônias 

solenemente publicamos e declaramos que estas colônias unidas são e de 

direito devem ser, Estados livres e Independentes, que estão desobrigados de 

qualquer vassalagem para com a Coroa Britânica, e que todo vínculo político 

entre elas e o Estado da Grã-Bretanha é, e deve ficar totalmente dissolvido, e 

que, como Estados livres e independentes48. 

                                                         
45 TOCQUEVILLE, Alexis de. A Democracia na América. Livro 1: Leis e Costumes. Martins Fontes: São Paulo: 

2005. p.38. 
46 TOCQUEVILLE, Alexis de. A Democracia na América. Livro 1: Leis e Costumes. Martins Fontes: São Paulo: 

2005. p.38. 
47 TOCQUEVILLE, Alexis de. A Democracia na América. Livro 1: Leis e Costumes. Martins Fontes: São Paulo: 

2005. p.39. 
48 DECLARATION OF INDEPENDENCE, JULY 4, 1776. The Avalon Project. Documents in Law, History 

and Diplomacy. Yale Law School: Lillian Goldman Law Library. Disponível em 

http://avalon.law.yale.edu/18th_century/const02.asp. Acessado em 11 de julho de 2013. Tradução Livre: “the 

representatives of the United States of America, in General Congress assembled, appealing to the Supreme Judge 



 27 

Por fim, os americanos emancipados impõem sua soberania e conferem a seu povo 

a forma democrática como regime para realização do poder estatal, direitos e deveres, em 

relação aos seus cidadãos e a outros Estados:  

 

(...) têm plenos poderes para declarar guerra, concluir paz, alianças de 

contrato, estabelecer comércio e praticar todos os atos e coisas que os Estados 

independentes podem de certo fazer49.  
 

O princípio da soberania rege-se pelo reconhecimento dos Costumes e das Leis pelo 

povo da nação e pelos outros Estados num cenário mundial. A soberania, portanto, traz 

inúmeras vantagens para os cidadãos do Estado, no entanto, arrastam, também seus perigos, 

por exemplo, o de não contar mais com a proteção dos seus colonizadores. Mas, os americanos 

estavam dispostos a colher os frutos e correr os riscos de se tornar independentes50.  

 

Importante, nesse passo, verificar a motivação do movimento revolucionário 

americano que se amparou fundamentalmente na busca da liberdade dos abusos da Coroa 

Britânica para com as treze colônias do novo mundo: 

 

(...) quando uma longa série de abusos e usurpações, perseguindo 

invariavelmente o mesmo objetivo, indica o desígnio de reduzi-los ao 

despotismo absoluto, é seu direito, é seu dever, de abolir tais governos e 

instituir novos guardas para o seu futuro e segurança. Tal tem sido o 

sofrimento paciente destas colônias e tal agora a necessidade que a força a 

alterar os sistemas anteriores de governo. A história do atual Rei da Grã-

Bretanha é uma história de repetidos danos e usurpações, tendo todos por 

objetivo direto o estabelecimento de uma tirania absoluta sobre estes Estados51 

(...). 
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Assim, os elementos que formaram o Estado americano, - soberano, independente 

e organizado -, para fins de harmonizar os atores políticos, Estado e cidadãos, foram a liberdade 

a igualdade e a Democracia. Ademais, o preâmbulo da Carta Emancipatória aponta para os 

rumos organizatórios que são amadurecidos, do ponto de vista do Estado e da sociedade.  

 

Pela primeira vez na história são reconhecidos, num texto oficial, a Declaração de 

Independência Americana, os direitos dos homens indistintamente52: 

 

(...) todos os homens são criados iguais, que são dotados pelo Criador de certos 

direitos inalienáveis, que entre estes estão a vida, a liberdade e a busca da 

felicidade (...).  

 

Tais direitos naturais, oriundos das leis da natureza e da natureza de Deus,53 são 

reconhecidos, finalmente, pelos americanos como direitos dos homens, destacando-se, 

principalmente, os direitos à liberdade e à igualdade. Por meio do Estado, o documento 

emancipatório também traça as linhas organizacionais que dirigirão o Estado americano pela 

modernidade, implicando inclusive uma escolha de modelo político, pautado pelo poder de 

origem popular, a Democracia: 

 

(...) para assegurar esses direitos, governos são instituídos entre os homens, 

derivando seus justos poderes do consentimento dos governados; que sempre 

que qualquer forma de governo se torne destrutiva de tais fins, é o direito do 

povo alterá-la ou aboli-la e instituir novo governo, baseando-o em tais 

princípios e organizando-lhe os poderes de tal forma, como lhe pareça mais 

provável para realizar sua segurança e felicidade54 (...).  
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Em conclusão, o mundo Ocidental, pelas mãos da América, inaugura a 

modernidade com a ideia política da Democracia, conforme Hans Kelsen: 

 

A ideia política do século XIX, nascida das Revoluções Americana e Francesa 

do século XVIII, foi a Democracia. Sem dúvida, também existiam na 

civilização Ocidental forças extraordinárias a serviço da manutenção do 

princípio autocrático. Seus representantes, porém, foram estigmatizados como 

reacionários. O futuro pertencia a um governo pelo povo. Essa era a esperança 

de todos os que acreditavam no progresso, que defendiam padrões mais 

elevados de vida social. Foi, sobretudo, a jovem e ascendente burguesia que 

lutou por essa ideia55. 

 

A construção da Democracia moderna tem, como vigas mestras, o postulado da 

soberania e os princípios da liberdade e igualdade, dos quais decorrem todos os outros 

princípios fundamentais da organização política americana. E apesar do movimento de 

independência dos Estados Unidos, ainda era necessário instituir uma Constituição. 

 

 

1.3.4 O Terceiro Estado Francês e a Democracia 

 

Na Europa Central, diferentemente das Colônias Inglesas da América do Norte, a 

nação francesa, no final do século XVIII, se organizava para se impor por meio do Terceiro 

Estado em face das ordens dominantes: Nobreza e Clero. 

 

Inicialmente, parece importante anotar a afirmação do constitucionalista francês 

Emmanuel Joseph Sieyès56 que, para que uma nação subsista e prospere, são necessárias duas 

classes de trabalhos: a dos particulares e das funções públicas. A primeira categoria de 

trabalhos, dos particulares é ordenada em quatro classes, da seguinte forma: 

 

A primeira classe está ligada às famílias que trabalham no campo, manipulando a 

terra e a água para extrair e fornecer a matéria-prima. Seguida a essa, está a segunda classe, a 

indústria humana que tem a responsabilidade de aperfeiçoar as matérias-primas beneficiando-

as para o consumo:   
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1a) como a água e a terra fornecem a matéria-prima das necessidades do 

homem, a primeira classe da ordem das ideias, são todas as famílias ligadas 

aos trabalhos do campo; 2a) a partir da venda de matérias-primas até o seu 

consumo ou sua utilização uma nova mão-de-obra multiplica e acrescenta a 

estas matérias segundo valor, mais ou menos composto: a indústria humana. 

Ela consegue aperfeiçoar os benefícios da natureza, e o produto dobra, 

decuplica, centuplica seu valor. Estes são os trabalhos da segunda classe57. 

 

A terceira classe dos particulares inclui os comerciantes que intermediavam os 

produtores de matérias-primas, a indústria humana e o consumo, atentos às necessidades 

ocasionais para especular com o depósito e o transporte: 

 

3a) Entre a produção e o consumo, assim como entre os diferentes graus de 

produção, se estabelece uma multidão de agentes intermediários, úteis, tanto 

aos produtores como aos consumidores, são os comerciantes e os negociantes. 

Os negociantes que, o tempo todo, comparam as necessidades ocasionais, 

especulam com o depósito e o transporte. São os comerciantes que se 

encarregam, em última análise, da venda no atacado e no varejo. Este tipo de 

atividade caracteriza a terceira classe58. 
 

Enquanto as três primeiras classes estão diretamente vinculadas aos objetos de 

consumo, a derradeira quarta classe inclui os trabalhos particulares e domésticos, serviços 

necessários e úteis ao indivíduo e as profissões liberais e científicas: 

 

4a) Além dessas três classes de cidadãos trabalhadores e úteis, que se ocupam 

do objeto próprio do consumo e do uso, é preciso ainda que haja em uma 

sociedade um grande número de trabalhos particulares e de serviços 

diretamente úteis ou necessários para o indivíduo. Esta quarta classe inclui 

desde as profissões científicas e liberais mais consideradas, até os serviços 

domésticos menos valorizados59.  

 

Os trabalhos particulares, descritos por Emmanuel Joseph Sieyès, são aqueles que 

recaem sobre o Terceiro Estado e sustentam a sociedade. As funções públicas, por seu turno, 

podem ser divididas em quatro - a Espada, a Toga, a Igreja e a Administração60- que, por 

conseguinte, recaem sobre a Nobreza e o Clero. 

 

Como se vê, o poder do comando estatal francês era dividido em três ordens, a 

ordem da Nobreza, a ordem Eclesiástica e a ordem do Terceiro Estado, dentro dos Estados 
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Gerais. No entanto, quando um determinado assunto político era deliberado, nos Estados Gerais 

a sua respectiva votação ocorria por ordem, vale dizer, eram tomados os três votos com o 

mesmo peso, sendo um da ordem da Nobreza, outro da ordem Eclesiástica e outro do Terceiro 

Estado. 

 

Ora, se o Terceiro Estado representava tudo o que foi exposto acima, ele deveria ter 

proporcionalmente, no mínimo, a mesma representatividade que as duas outras ordens, a 

Nobreza e a Eclesiástica61. E foi justamente por não dispor o Terceiro Estado de representação 

adequada nos Estados Gerais, que ele articulou três demandas, em busca do reconhecimento de 

direitos civis e políticos para os seus cidadãos62 ou, em outras palavras, em busca de uma 

representação democrática. 

 

A primeira petição, em síntese, pleiteava que os representantes do Terceiro Estado, 

fossem escolhidos apenas entre cidadãos que de fato pertencessem a essa ordem63, já que seus 

representantes vinham da velha nobreza. A segunda petição demandava um número igual de 

deputados representantes do Terceiro Estado, da Nobreza e do Clero. O pleito era no sentido de 

fazer com que os cidadãos fossem representados equitativamente, respeitados seus direitos 

políticos e direitos civis64. 

 

Importante, neste contexto, lembrar da proporção das pessoas integrantes de cada 

ordem, de forma estimativa, Emmanuel Joseph Sieyès indica que, na ordem Eclesiástica, havia 

cerca de oitenta mil e quatrocentas cabeças; na ordem da Nobreza, em torno de cento e dez mil 

cabeças nobres; e o restante correspondente ao Terceiro Estado aproximadamente entre vinte e 

cinco a vinte e seis milhões de cidadãos65. 

 

O número expressivo de integrantes do Terceiro Estado de cerca de vinte e seis 

milhões, em comparação com os duzentos mil privilegiados das outras ordens (a Nobreza e o 

Clero), forçou a criação da câmara dos comuns nos Estados Gerais66. A partir de então, a 
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servidão feudal desapareceu, ao passo que o campo ofereceu uma numerosa classe de novos 

cidadãos, multiplicando-se e formando cada vez mais cidades de boa política67.  

 

A última petição trazia a pendência das duas primeiras petições, em que a votação 

dos Estados Gerais deveria ocorrer por meio do número de cabeças e não pelas três ordens, 

visto o número de pessoas incluídas em cada uma delas68. A partir de então, o movimento 

constituinte de um novo poder estava formado, o poder representado pelo povo, no modelo de 

Democracia moderna representativa. 

 

O movimento constituinte francês foi construído com base nos princípios da 

soberania da nação francesa, e nos princípios da liberdade e da igualdade, para reconhecer a 

soberania do Terceiro Estado e inaugurar os Estados Gerais na França, em 05 de maio de 178969.  

Em 26 de agosto de 1789, os representantes do povo francês, na Assembleia Nacional, que 

reconhecem e declaram os “Direitos do Homem e do Cidadão”. 

 

 

1.3.5 Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão e Democracia 

 

O preâmbulo da carta dos Direitos do Homem e do Cidadão deixou nítida a 

insatisfação, até aquele momento, do povo francês, em especial, o chamado Terceiro Estado, 

quanto ao modo de governar dos privilegiados, a nobreza e os eclesiásticos e do desprezo pelos 

direitos dos governados: 

 

Os representantes do povo francês, organizados como uma Assembleia 

Nacional, acreditando que a ignorância, negligência, ou o desprezo dos 

direitos do homem são as únicas causas das calamidades públicas e da 

corrupção dos governos (...). 

 

Por este motivo, esses representantes franceses transformaram os direitos naturais 

e os declararam formalmente nos Direitos do Homem e do Cidadão: 

 

(...) que decidiram ter estabelecido em uma declaração solene os direitos 

naturais, inalienáveis e sagrados do homem, a fim de que essa declaração, 
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sendo diante de todos os membros do corpo social, deve lembrá-los 

constantemente de seus direitos e deveres(...)70. 

 

Assim como havia ocorrido na Independência Americana, os franceses fixaram 

como basilares os princípios da soberania, da igualdade e da liberdade, dentre outros que serão 

apontados à frente. 

 

Assevera o Artigo 1º da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão: “Os 

homens nascem e permanecem livres e iguais em direitos. As distinções sociais só podem ser 

fundadas sobre o bem geral71”. 

 

E fixa o Artigo 3º a soberania da nação: “O princípio de toda a soberania reside 

essencialmente na nação. Nenhum corpo, nenhum indivíduo pode exercer autoridade que não 

procede diretamente da nação72”. Claramente, a Declaração dos Direitos do Homem e do 

Cidadão emancipou o Terceiro Estado Francês, estabelecendo a Democracia como regime 

essencial para o exercício dos direitos dos homens trazidos nesse documento. 

 

Não obstante o movimento do Terceiro Estado Francês e a promulgação da Carta 

de Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que perfilhou a soberania do Estado e 

chancelou o reconhecimento dos direitos dos homens, como a igualdade e a liberdade, uma 

Constituição deveria ser erigida. 

 

O mundo Ocidental central, no final do século XVIII, por meio da Declaração de 

Independência dos Estados Unidos e da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, 
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alocam, de um lado, o Estado soberano independente interna e externamente e, de outro, os 

direitos de liberdade, de igualdade dos cidadãos.  

 

O poder político era outorgado ao povo e seria exercido por meio de uma 

Democracia moderna representativa, para o livre exercício dos direitos do homem 

reconhecidos.  Os Estados, destarte, deveriam escrever suas Constituições, contemplando todos 

os direitos alcançados, o que inauguraria o constitucionalismo moderno. 

 

 

1.4 Ordem Jurídica Moderna: Constituição jurídica e Constituição real 

 

A primeira Constituição Francesa foi objeto de muitos debates, especialmente, 

acerca da ordem jurídica e da realidade político-social. Então, Ferdinand Lassalle, em 16 de 

abril de 1862, numa conferência sobre a essência da Constituição, na associação liberal-

progressista, em Berlim, expôs sua tese fundamental, correlacionando as questões 

constitucionais com as questões políticas: 

 

(...) questões constitucionais não são questões jurídicas, mas sim questões 

políticas. É que a Constituição de um país expressa as relações de poder nele 

dominantes: o poder militar, representado pelas Forças Armadas, o poder 

social, representado pelos latifundiários, o poder econômico, representado 

pela grande indústria e pelo grande capital, e, finalmente, ainda que não se 

equipare ao significado dos demais, o poder intelectual, representado pela 

consciência e cultura gerais73. 

 

O autor prossegue afirmando que as relações fáticas da sociedade fundam a força 

normativa e institucional do Estado, estabelecendo a Constituição real de um país: 

 

As relações fáticas resultantes da conjugação desses fatores constituem a força 

ativa determinante das Leis e das instituições da sociedade, fazendo com que 

estas expressem, tão-somente, a correlação de forças que resulta dos fatores 

reais do poder; Esses fatores reais do poder formam a Constituição real do 

país74. 
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Por fim, Ferdinand Lassalle de forma contundente, afirma que a “Constituição 

jurídica” adquire capacidade regulatória na medida em que se compatibiliza com a 

“Constituição real” do país:  

 

Esse documento chamado Constituição – Constituição jurídica – não passa, 

de um pedaço de papel (ein Stück Papier). Sua capacidade de regular, de 

motivar está limitada à sua compatibilidade com a Constituição Real75. 

 

A Constituição, por si só, não é capaz de regular o poder político, pois que os 

preceitos jurídicos não se prestam de forma efetiva a controlar a divisão das forças políticas, 

uma vez que, possuem as suas próprias leis e atuam de forma independente das forças 

jurídicas76.  

 

Konrad Hesse, sobre a concepção do Direito Constitucional, sintetiza o conflito 

entre Constituição jurídica e Constituição real, dizendo: 

 

Para essa concepção do Direito Constitucional, está configurada 

permanentemente uma situação de conflito: a Constituição jurídica, no que 

tem de fundamental, isto é, nas disposições não propriamente de índole 

técnica, sucumbe cotidianamente em face da Constituição real77.  

 

Importante se faz mencionar, sobre o Direito Constitucional e a Constituição, um 

conhecido trecho que: “O Direito Constitucional está em contradição com a própria essência 

da Constituição 78 ”. A posição separatista, da qual Carl Schimtt 79  é adepto, com o seu 

positivismo sociológico, em que se analisa a Constituição real em separado da Constituição 

jurídica, para os fins do presente trabalho será desconsiderada, porque, justamente, o objetivo 

é verificar correlação entre Constituição jurídica e a realidade político-social.  

 

Por este motivo uma Constituição política amparada somente pela razão, estará   

fadada ao insucesso, a menos que considere o plano político e a racionalidade humana: 
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Nenhuma Constituição política completamente fundada num plano 

racionalmente elaborado pode lograr êxito; somente aquela Constituição que 

resulta da luta do acaso poderoso com a racionalidade que se lhe opõe 

consegue desenvolver-se80. 
 

Konrad Hesse reafirma a necessidade das Constituições considerarem as realidades 

das suas sociedades e exprime as seguintes reflexões: 

 

As Constituições pertencem àquelas coisas da vida cuja realidade se pode ver, 

mas cuja origem jamais poderá ser totalmente compreendida e, muito menos, 

reproduzida ou copiada. Toda Constituição, ainda que considerada como 

simples construção teórica, deve encontrar um germe material de sua força 

vital no tempo, nas circunstâncias, no caráter nacional, necessitando apenas 

do desenvolvimento81 

 

O autor conclui a sua reflexão sobre a Constituição dizendo que: “Afigura-se 

altamente precário pretender concebê-la com base, exclusivamente, nos princípios da razão e 

da experiência82” 

 

O que se verifica é que a vontade de Constituição deriva de três elementos 

diversos:83 a compreensão do Estado e de seus cidadãos e a necessidade e o valor de uma ordem 

normativa estável; tal Constituição deve proteger o Estado e seus cidadãos contra o arbítrio; e 

por fim, a legitimação da ordem constitucional deve estar acima de uma ordem legitimada pelos 

fatos, mas, sobretudo deve considerar os fatos e a história para manter-se em um constante 

processo de legitimação. 

 

Assim, imperioso certificar a necessidade de se considerar a ligação essencial da 

Constituição entre a realidade histórica e a realidade atual do povo: 

 

A Constituição jurídica está condicionada pela realidade histórica. Ela não 

pode ser separada da realidade concreta de seu tempo. A pretensão de eficácia 

da Constituição somente pode ser realizada se levar em conta essa realidade84. 
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Em arremate, uma Constituição deve ordenar as realidades político e social e ao 

mesmo tempo determinar as possibilidades e os limites da sua força normativa entre o ser e o 

dever ser: 

 

A Constituição jurídica não configura apenas a expressão de uma dada 

realidade. Graças ao elemento normativo, ela ordena e conforma a realidade 

política e social. As possibilidades, mas também os limites da força normativa 

da Constituição resultam da correlação entre ser (Sein) e dever ser (Sollen).85  

 

Assim, a ordenação jurídica constitucional deve se harmonizar com a realidade 

político-social, para fins de proteção estatal e de seus cidadãos, seus atores políticos. A 

Constituição de cada Estado moderno independente visa proteger e delimitar os poderes 

estatais, bem como descrever os direitos e deveres do Estado e de seus cidadãos. 

 

No final do século XVIII, americanos e franceses, fartos dos abusos de poder 

praticados - na América do Norte pela Coroa Inglesa e na França do Terceiro Estado pelos 

privilegiados, nobreza e clero -, declararam as suas independências, como visto, para proclamar 

a liberdade e para afastar os tenebrosos efeitos do poder absoluto de monarcas que se 

reconheciam como o próprio Estado. Lembra-se aqui da frase notavelmente conhecida, 

atribuída a Luís XIV:  

 

"L'État cést moi", em português, O Estado sou eu86.   

 

O mundo moderno, integrado por Estados modernos independentes constitucionais, 

não poderia mais conviver com a concentração de poder nas mãos de uma pessoa ou de poucas 

pessoas. Foi então que, em 1748, Montesquieu, em sua obra O Espírito das Leis, teorizou o 

princípio da Separação de Poderes, apontando para a existência de três poderes estatais. 

 

Montesquieu afirma haver três tipos de poder em cada Estado. Em primeiro lugar, 

o poder legislativo, exercido pelo príncipe ou magistrado, criando leis temporárias ou 

permanentes, corrigindo ou anulando as existentes87. Em seguida, o poder executivo do Estado, 

que dependia do direito das gentes, com a função de fazer a paz e a guerra, enviar ou receber 
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embaixadas, instaurar a segurança e prevenir invasões e, por fim, o poder executivo que 

depende do direito civil, ou seja o poder do Estado de julgar com o intuito de castigar os crimes 

e julgar as querelas particulares88. 

 

Não resta dúvida histórica, tampouco doutrinaria, que o grande oráculo,89 conforme 

Hamilton, Madison e Jay em “O Federalista”, é Montesquieu, o teorizador do princípio da 

separação dos três poderes. 

 

No entanto, importante destacar que a construção teórica quanto ao princípio da 

separação dos três poderes de Montesquieu foi sustentada pela análise da Constituição Inglesa 

e que, de forma sucinta, sabe-se que os três poderes, legislativo, executivo e judiciário, na 

Inglaterra não se encontravam completamente distintos e separados90. 

 

Vista sob a ótica dos direitos fundamentais, note-se que a separação dos poderes, 

num Estado, é essencial para a manutenção da liberdade, para tanto fazendo-se necessário que 

cada uns dos poderes tenha vontade própria de organização para impedir a influência exagerada 

de um poder sobre os depositários dos outros.91 

 

Para tanto, é imperativo que as nomeações às magistraturas legislativa, executiva e 

judiciária, sempre tenham um lastro na vontade popular, o povo que, por meio do princípio 

democrático, é a fonte primitiva da autoridade e, portanto, deve exercê-la, por canais que não 

sofram ingerência de qualquer um dos três poderes92. 

 

Os cidadãos emancipados, americanos e franceses, iriam exercer o poder que lhes 

foi atribuído pelas suas revoluções por meio da Democracia representativa, descartando as 

ideias da Democracia pura e da Democracia direta. 

 

Conceitos à parte Hamilton, Madison e Jay chamavam a atenção para os perigos da 

Democracia pura que se revelaram, na história, inconciliáveis com a segurança pessoal e com 

os direitos de propriedade individuais: 
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(...) as Democracias desse gênero têm sempre oferecido o espetáculo da 

dissensão e da desordem; porque esta forma de governo é incompatível com 

a segurança pessoal e com a conservação dos direitos de propriedade, e porque 

os Estados assim governados têm geralmente tido existência tão curta e 

morrido morte violenta93.  

 

Acrescentam, ainda, Hamilton, Madison e Jay, o interesse nevrálgico dos políticos 

especulativos, numa Democracia pura, apoiados no apaixonado e falso discurso de que a 

perfeita igualdade política traria a igualdade de propriedades: 

 

Os políticos especulativos, que têm sustentado essa espécie de governo, têm 

discorrido sobre o princípio falsíssimo de que a perfeita igualdade de direitos 

políticos pode trazer consigo igualdade de propriedades, de opiniões e de 

paixões. 

 

Assim, para evitar especulações de facções do povo, com interesses próprios e se 

aproveitando dessa forma de Democracia, Hamilton, Madison e Jay propõem a Democracia 

representativa, apontando dois pontos positivos: 1) um governo representativo oferece um 

ponto de vista diferente e promete o remédio que se deseja. Examinemos as suas diferenças 

com relação à uma pura Democracia e compreenderemos ao mesmo tempo a natureza do 

remédio proposto e a eficácia que ele deve tirar da União; 942) a República aparta-se da 

Democracia em dois pontos essenciais: não só a primeira é mais vasta e com um maior o número 

de cidadãos, e os poderes são nela delegados a um pequeno número de indivíduos escolhidos 

pelo povo95. 

 

E prosseguem Hamilton, Madison e Jay, descrevendo o segundo ponto positivo que 

calca-se na apuração do verdadeiro espirito público, representado por um corpo político de 

representantes do povo:  

 

O efeito dessa segunda diferença é de depurar e argumentar o espírito público, 

fazendo-o passar para um corpo escolhido de cidadãos, cuja prudência, saberá 

distinguir o verdadeiro interesse da sua pátria e que, pelo seu patriotismo e 

amor da justiça, estarão mais longe de o sacrificar a considerações 

momentâneas ou parciais96. 
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Por conseguinte, o povo, para exercer o seu poder democrático, deve ser 

representado por mandatários, nas esferas do poder executivo, legislativo e judiciário, na 

chamada Democracia representativa e vai se utilizar do princípio da maioria para a formação 

de um consenso geral, para alcançar decisões acerca de questões político-jurídicas que afetam 

toda a sociedade. Mas como os diferentes extratos da sociedade têm ideias, interesses e posições 

diversas, corre-se o risco de que a maioria, ao perseguir um interesse comum, ponha em perigo 

os direitos da minoria97. 

 

Para minimizar tal perigo, Hamilton, Madison e Jay apresentam dois métodos:  

 

O primeiro método é o que tem lugar num governo fundado no poder 

hereditário ou estabelecido pela força, mas o efeito desse primeiro expediente 

é, pelo menos, duvidoso: porque um poder independente da sociedade pode 

tão facilmente defender os direitos legítimos da minoria, como favorecer os 

projetos injustos da maioria, ou mesmo oprimir um partido e outro (...)98. 
 

O segundo método apresentado e utilizado pelos norte-americanos se identifica com 

a aplicação do princípio democrático da divisão em partidos que atendam tantos aos interesses 

distintos, quanto às classes existentes na sociedade, blindando, assim os interesses minoritários: 

 

Nesse governo, não só toda a autoridade vem da sociedade e é dependente 

dela, mas a sociedade é dividida em tão grande número de partidos, 

compreende tantos interesses diversos e tantas classes diferentes de cidadãos, 

que dificultosamente podem ser atacados pela maioria os interesses da minoria 

ou mesmo dos indivíduos99.  

 

Quanto ao tema, Hans Kelsen se refere ao princípio majoritário-minoritário a partir 

da ideia de colocação da sociedade em dois grupos, maioria e minoria, com o compromisso de 

compor a vontade geral: 

 

[...] seria melhor dar a tal princípio o nome de princípio majoritário-

minoritário, uma vez que ele organiza o conjunto dos indivíduos em apenas 

dois grupos essenciais, maioria e minoria, oferecendo a possibilidade de um 

compromisso na formação da vontade geral [...]100 
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E conclui Hans Kelsen que a ideia de Democracia, lastreada no princípio da 

maioria-minoria, sintetiza as ideias de liberdade e igualdades na era moderna, vale dizer, na de 

que todos nascem livres e iguais em direitos e é, neste sentido, que o princípio deve ser aplicado: 

 

O parecer de que o grau de liberdade na sociedade é proporcional ao número 

de indivíduos livres subentende que todos os indivíduos têm igual valor 

político e que todos têm o mesmo direito à liberdade, ou seja, o mesmo direito 

do que a vontade individual. Apenas caso seja irrelevante saber se um ou outro 

é livre nesse sentido (porque um é politicamente igual ao outro), é que se 

justifica o postulado de que tanto quanto possível deverão ser livres é decisivo. 

Assim, o princípio de maioria, e, portanto, a ideia de Democracia, é uma 

síntese das ideias de liberdade e igualdade101. 

 

Num Estado moderno democrático, todas as classes de cidadãos devem ter 

liberdade para se expressar, e igualdade na exposição dos seus interesses, para a formação de 

um consenso geral, em que a vontade da maioria prevalecerá sendo acatada por todos. 

 

Fabio Konder Comparato afirma e conclui que, se os americanos concentraram-se 

em estabelecer independência da Inglaterra, os franceses se preocuparam em difundir o modelo 

libertário para todo o resto do mundo, o que coincidiu com a introdução da máquina a vapor na 

produção, e com as primeiras etapas de desenvolvimento dos direitos humanos: 

 

Além disso, enquanto os norte-americanos mostraram-se mais interessados em 

firmar sua independência em relação à coroa britânica do que em estimular 

igual movimento em outras colônias europeias, os franceses consideram-se 

investidos de uma missão universal de libertação dos povos. E, efetivamente, 

o espirito da Revolução Francesa difundiu-se, em pouco tempo, a partir da 

Europa, a regiões tão distantes quanto o subcontinente indiano, a Ásia Menor 

e a América Latina. Foi justamente no sentido francês, e não na acepção 

inglesa, que a transformação radical na técnica de produção econômica, 

causada pela introdução da máquina a vapor em meados do século na 

Inglaterra, tomou o nome de Revolução Industrial. Ainda aqui, como se vê, as 

grandes etapas históricas de invenção dos direitos humanos coincidem com as 

mudanças nos princípios básicos da ciência e da técnica.102 

 

 

Assim, imperioso se faz observar o ocorrido na ordem econômica, no final do 

século XVIII, como elemento histórico, paralelo e correlato, às Revoluções Francesa e 
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Americana que promoveram a formação dos Estados constitucionais e democráticos, modelos 

hodiernamente perseguidos pelos países centrais do mundo. 

 

 

1.5 O Capitalismo Moderno 

 

Assim como o Estado, no plano jurídico-político, também o Capitalismo é um 

termo bastante controverso no campo econômico, uma vez que, ao longo de tempos, o termo 

ganhou as mais diversas significações. A escola econômica mais tradicional chega a afirmar 

que o termo Capitalismo foi pouco usado ou até que nunca surgiu. Sombart103 em seu artigo 

sobre o tema na “Encyclopaedia of the Social Science” afirma: 

 

Esse termo não se encontra em Gide, Cauwes, Marshall, Seligman ou Cassel, 

para mencionar apenas os textos mais conhecidos. Em outros tratados, como 

os de Schendler, Adolf Wagner, Richard Ehrenburg e Philipovich, há algum 

exame sobre o Capitalismo, mas o conceito é rejeitado em seguida. 
 

Neste aspecto, adverte Maurice Herbert Dobb que nem o “Palgrave’s Dictionary of 

Polítical Economy”, nem o “Dictionnaire de L’Économie Politique”, incluem o termo 

Capitalismo104. 

 

Assim, se o Capitalismo não existe como instituto histórico, conforme afirma parte 

dos doutrinadores econômicos, como poderia ser explicado, por exemplo, a luta de Karl Marx 

pela mudança no sistema Capitalista?105 

 

Maurice Herbert Dobb106 admite, no entanto, que esse termo é influente, conforme 

as opiniões predominantes dos estudiosos do desenvolvimento econômico nos tempos 

modernos, em prefácio à edição de 1937, do famoso “Religion and the Rise of Capitalism”: 

 

Após mais de mais de meio século de trabalho sobre o assunto, executado por 

estudiosos de meia dúzia de nacionalidades e com as mais diversas opiniões 

políticas, negar que o fenômeno exista, ou sugerir que se existe é coisa 

singular entre as instituições humanas por ter, como Melquisedeque, existido 
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por toda a eternidade, ou dar a entender que, se tem uma história, a decência 

impede que seja desenterrada, é incorrer voluntariamente em cegueira107. 

 

Em desfecho, registra que: “(...) Um autor (...) não deverá entender grande coisa 

da história europeia nos últimos três séculos se, além de evitar a palavra, ignorar o fato”. 108 

 

Por conseguinte, pode-se categoricamente apontar o Capitalismo moderno como 

componente do contexto histórico, o que é diferente de “Capitalista”, de cunho específico, por 

meio do qual os economistas identificam o modo de produção utilizado principalmente pelos 

partidários da escola austríaca. Assim, o Capitalismo moderno é um sistema histórico especial 

que surgiu a partir da quebra de paradigma entre o Feudalismo e o modelo atual109. 

 

 O termo Feudalismo é bastante controverso entre os doutrinadores, no entanto, o 

que importa para a presente discussão é a sua característica principal, que é a relação do homem 

com a terra. O mesmo Maurice Herbert Dobb110afirma como essência do Feudalismo o fato de 

que: “a posse da terra é a fonte do poder político”. E conclui: “o cultivo da terra pelo exercício 

de direitos sobre as pessoas”.  

 

De acordo com tal critério, aquele que possuía a terra era detentor do poder, que era 

exercido sobre aqueles que não tinham terras, gerando, assim, a prática da soberania pessoal 

sobre aqueles que serviam forçosamente à terra, consecutivamente chamados de príncipes, ou 

suseranos, e vassalos111. 

 

A partir desses elementos do sistema histórico feudal pode-se alcançar a seguinte 

definição112de Feudalismo: “um vínculo contratual, mas indissolúvel entre serviço e cessão de 

terras, entre obrigação pessoal e direito real”. O homem era ligado intensamente à terra, 

formando uma unidade única para produção da própria subsistência, e o senhor feudal era o 

proprietário dessa unidade senhorial. Nessa ótica, o senhor feudal era inteiramente responsável 

pela respectiva unidade, conforme se extrai do “Estatuto de Cambrige de 1388”, conhecida 

como a “Lei dos Pobres Velhos”, no que se refere à proibição dos vassalos de sair da área 
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senhorial sem autorização legal113. Tal alvará consistia num sistema de passaportes ou licenças 

para trabalhadores, contidas no Estatuto de Cambrige, o que recebeu de Maurice Herbert 

Dobb114a seguinte observação: 

 

(...) nenhum servo ou trabalhador, homem ou mulher, parta (...) para servir ou 

residir noutra parte a menos que tenha consigo uma carta-patente contando a 

causa da ida e a data de seu regresso, caso tenha que regressar, sob a 

autorização do rei.  

 

A “Commonwealth” da Inglaterra115, Escócia e Irlanda, outorgada em 19 de maio 

de 1649, impôs o fim da sujeição ao tribunal senhorial, e por consequência, decretou a quebra 

do próprio sistema feudal. Em síntese, o Feudalismo deu espaço ao Capitalismo, por um lado, 

pela ocupação de terras pelo capital e, por outro, pela remuneração pelo trabalho.116  

 

A partir de então, o Capitalismo passa a impor o seu modelo econômico pela 

dicotomia entre capital e trabalho. Da mesma maneira como ocorreu com o Estado Moderno, 

que separou o Estado, de um lado, e o homem cidadão, do outro. 
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2. DEMOCRACIA E DIREITOS HUMANOS FUNDAMENTAIS 

 

As exposições acerca do Estado moderno, da Democracia e do Capitalismo, no 

primeiro capítulo, foram basilares para a compreensão, no mundo jurídico, da evolução 

histórica dos direitos naturais do homem, direitos do homem, direitos humanos e direitos 

fundamentais. Inequivocamente, tais direitos se revelam de forma gradual117, uma vez que 

nascem de circunstâncias oriundas da luta pela busca da liberdade contra os poderes 

absolutistas, contra o feudalismo e pela construção de um sistema político que leve em conta a 

igualdade e a participação dos povos. 

 

Norberto Bobbio admite que, além da ocorrida dicotomia entre o Estado e o 

cidadão, ocorreu também a inversão da preferência dos deveres dos súditos à primazia dos 

direitos do povo. Portanto, a tônica, dada anteriormente aos soberanos, é voltada 

exclusivamente aos homens que constituem a teoria individualista da sociedade em face à visão 

organista tradicional. Por conseguinte, Norberto Bobbio afirma que os direitos naturais são 

direitos históricos e nascem no inaugurar da era moderna118. 

 

Karel Vasak considera essencial que os direitos humanos estejam protegidos pelo 

Estado de Direito para que o homem não seja obrigado a recorrer à rebelião contra a tirania e a 

opressão. Para tanto, o autor elenca três requisitos para que os direitos humanos tornem-se 

realidade jurídica, a saber: uma sociedade organizada deve existir na forma de um Estado de 

Direito; no interior do Estado os direitos humanos devem ser estabelecidos em um ordenamento 

jurídico pré-estabelecido; e, esses direitos precisam de garantias legais para que sejam 

cumpridos e respeitados119. 

  

Os direitos naturais do homem se tornam, primeiro direitos humanos, e, depois, 

direitos fundamentais quando estão protegidos pela Constituição e pela lei, dentro de um Estado 

de Direito em que as demandas sobre tais direitos são julgadas por órgãos judiciários 

                                                         
117 BOBBIO. Norberto. A Era dos Direitos. 8a reimpressão. Tradução de Carlos Nelson Coutinho; apresentação 

de Celso Lafer. Rio de Janeiro: Nova Editora, 2004. p. 5. 
118 BOBBIO. Norberto. A Era dos Direitos. 8a reimpressão. Tradução de Carlos Nelson Coutinho; apresentação 

de Celso Lafer. Rio de Janeiro: Nova Editora, 2004. p. 2. 
119  VASAK, Karel. The International Dimensions of Human Rights. Disponível em 

http://unesdoc.unesco.org/ulis/cgi-bin/ExtractPDF.pl?catno=38533&look=default&ll=1. Acessado em 07 de 

março de 2014. p.4. 
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independentes que aplicam procedimentos que garantem igualdade e justiça entre as partes 

envolvidas com base em leis estabelecidas pelo povo por meio da Democracia120. 

 

Assim, os direitos fundamentais se transformam na essência do ser humano, na 

medida em que são reconhecidos constitucionalmente por Estados de Direito, que num primeiro 

momento histórico são chamados de Estado de Direito Liberal, depois Estado de Direito Social 

e, por fim, Estado de Direito Social e Democrático. Na ordem econômica, de forma correlata, 

o liberalismo econômico clássico é seguido pelo intervencionismo econômico e, por fim, pelo 

neoliberalismo.  

 

 

2.1 Das Gerações ou Dimensões dos Direitos Humanos 

 

O lema revolucionário francês - Liberdade, Igualdade e Fraternidade - inspirou todo 

o conteúdo dos Direitos do Homem, dos Direitos Humanos e dos Direitos Fundamentais, numa 

sequência histórica-gradual, transformando-os em princípios cardeais121. 

 

Karel Vasak,122 colaborador na elaboração da Declaração Universal de Direitos 

Humanos - proclamada na Organização das Nações Unidas, em 10 de dezembro de 1948 - foi 

pioneiro no uso da terminologia “gerações” e na classificação dos direitos em três gerações dos 

                                                         
120 “Direitos do homem, Democracia e paz são três momentos necessários do mesmo movimento histórico: sem 

direitos do homem reconhecidos e protegidos, não há Democracia; sem Democracia, não existem as condições 

mínimas para a solução pacífica dos conflitos”. BOBBIO. Norberto. A Era dos Direitos. 8a reimpressão. 

Tradução de Carlos Nelson Coutinho; apresentação de Celso Lafer. Rio de Janeiro: Nova Editora, 2004. p. 2. 

“(...) a Democracia é a sociedade dos cidadãos, e os súditos se tornam cidadãos quando lhes são reconhecidos 

alguns direitos fundamentais; haverá paz estável, uma paz que não tenha guerra a como alternativa, somente 

quando existirem cidadãos não mais apenas deste ou daquele Estado, mas do mundo”. BOBBIO. Norberto. A Era 

dos Direitos. 8a reimpressão. Tradução de Carlos Nelson Coutinho; apresentação de Celso Lafer. Rio de Janeiro: 

Nova Editora, 2004. p. 3. 
121 BONAVIDES. Paulo. Curso de Direito Constitucional. 15a edição. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 562. 
122 Karel Vasak, jurista tcheco-francês, foi diretor da Divisão de Direitos Humanos e Paz da Unesco. Ele colaborou 

nominalmente com os principais autores da Declaração Universal dos Direitos Humanos, incluindo o falecido 

René Cassin com quem ele foi co-fundador da Revue des Droits de l'Homme: Human Rights Journal, um trimestre 

internacional na teoria e na evolução dos direitos humanos no direito internacional. Lecionou em The Hague 

Academy of International Law, da Faculdade de Direito da Universidade da Califórnia em Berkeley e em outras 

universidades (Cingapura, Bangkok, Besançon, Nairobi, etc.) Seu La Convention Européenne des Droits de 

l'Homme ("A Convenção Europeia dos Direitos Humanos"), publicado em  

1964, foi premiado pela Academia de Paris Ciências Morais e Políticas. VASAK, Karel. A 30-year struggle. The 

sustained efforts to give force of law to the Universal Declaration of Human Rights. Disponível em 

http://unesdoc.unesco.org/ulis/cgi-

bin/ExtractPDF.pl?catno=48063&look=default&ll=1&display=1&lang=so&from=&to=. Acessado em 27 de 

março de 2014. 
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direitos humanos, em seu artigo, “Uma luta de 30 anos. Os esforços sustentados para dar força 

de lei à Declaração Universal dos Direitos Humanos”, publicado em 1979, classificou estes 

direitos em duas categorias: “os direitos de primeira geração”, civis e políticos e, os “direitos 

de segunda geração”, econômicos, sociais e culturais123; e os “direitos de terceira geração” ou 

direitos de fraternidade. 

 

Quanto aos direitos de primeira geração, o autor os aponta como “direitos 

negativos", no sentido de que a sua proteção requer que o Estado não faça nada para interferir 

nas liberdades individuais dos cidadãos, correspondendo, assim, aos direitos civis e políticos. 

A segunda geração, por outra via, ou “direitos positivos”, requer uma ação positiva do Estado 

a ser implementada, como é o caso da maioria dos direitos sociais, econômicos e culturais124. 

Já a terceira categoria, baseada nos documentos internacionais, são os direitos de terceira 

geração de direitos humanos, que são chamados de "direitos de fraternidade, ou solidariedade", 

e, incluem o direito ao desenvolvimento, o direito a um meio ambiente ecologicamente saudável 

e equilibrado, o direito à paz e o direito à propriedade do patrimônio comum da humanidade.  

 

Esse último grupo de direitos, que reflete uma concepção universalizada da 

humanidade, só podem ser implementados pelos esforços combinados de todos os indivíduos, 

de todos os Estados, bem como de instituições públicas e privadas125. 

 

Também Norberto Bobbio defende o sistema histórico-gradual dos direitos, 

apontando como direitos de primeira geração, os direitos de liberdades, como direitos de 

segunda geração os direitos sociais, e como direitos de terceira geração, os direitos 

heterogêneos126. O autor ainda elenca como direitos de quarta geração os relacionados às 

pesquisas biológicas. 

                                                         
123 VASAK, Karel. A 30-year struggle. The sustained efforts to give force of law to the Universal Declaration 

of Human Rights. Disponível em http://unesdoc.unesco.org/ulis/cgi-

bin/ExtractPDF.pl?catno=48063&look=default&ll=1&display=1&lang=so&from=&to=. Acessado em 27 de 
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124 VASAK, Karel. A 30-year struggle. The sustained efforts to give force of law to the Universal Declaration 
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de Celso Lafer. Rio de Janeiro: Nova Editora, 2004. p. 5-6. 
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Hodiernamente, existem alguns autores que sustentam os direitos de quarta e quinta 

dimensão, mesmo que não haja consenso na comunidade científica a seu respeito, importante 

se faz mencionar, tal classificação.  

 

A quarta dimensão dos direitos humanos tem como principais defensores Paulo 

Bonavides127 e Marcelo Novelino128 que veem na “globalização política” o seu nascedouro e 

que os relaciona à Democracia, à informação e ao pluralismo: 

 

A globalização política na esfera da normatividade jurídica introduz os 

direitos de quarta dimensão, que, aliás, correspondem à derradeira fase de 

institucionalização do Estado social. É direito de quarta dimensão, o direito à 

Democracia, o direito à informação e o direito ao pluralismo. Deles depende 

a concretização da sociedade aberta do futuro, em sua dimensão de máxima 

universalidade, para a qual parece o mundo inclinar-se no plano de todas as 

relações de convivência 

 

A quinta dimensão dos direitos humanos, afirma Paulo Bonavides, ganhou 

viabilidade a partir dos acontecimentos datados de 11 de setembro de 2001, em solo americano, 

quando se passa a falar definitivamente de um direito à paz. Mas, explica o autor, que a paz a 

que se refere está ligada intrinsicamente à proteção dos direitos humanos e, não o direito à paz, 

já contemplado por ele, nos direitos de terceira dimensão. 

 

Quanto às expressões “gerações”  ou “dimensões ” dos direitos humanos, a doutrina 

apresenta divergência, no sentido de que “gerações” dos direitos humanos representam um 

processo cumulativo, quantitativo e sucessivo dentro de um contexto histórico-gradual,129ao 

passo que o termo “dimensões” ultrapassa tal caráter cumulativo, para alcançar a natureza 

complementar desses direitos, afirmando essa mesma doutrina a sua indivisibilidade dentro do 

contexto histórico da Declaração Universal dos Direitos Humanos, no direito internacional130, 

e, depois, no plano interno das Constituições nacionais. 

 

                                                         
127 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 15ª Edição. São Paulo: Editora Malheiros, 2004, 

p.572. 
128  NOVELINO, Marcelo.  Direito Constitucional. 2ª ed. Atualizada e ampliada.  São Paulo: Método, 2008. 

p.229. 
129 BONAVIDES. Paulo. Curso de Direito Constitucional. 15a edição. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 569. 
130  SCARLET. Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais: uma teoria geral dos direitos 

fundamentais na perspectiva constitucional. 10ª ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2011. p.49. 
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É o que constatam Dimitri Dimoulis e Leonardo Martins131 quando apontam para 

Paulo Bonavides que faz essa substituição do termo “gerações” pelo termo “dimensão” no 

desenrolar dos seus textos científicos, com a justificativa de que as gerações de direitos levam 

a uma ideia de sucessão cronológica, ou seja, uma possível caducidade dos direitos humanos, 

ao passo que as dimensões dos direitos não se apagam, não se excluem e, assim, se completam,  

tornando os direitos humanos uníssonos e indivisíveis. 

 

Inclusive, Karel Vazak, conforme dito, que foi o pioneiro do termo “gerações”, abre 

discussão em relação aos Pactos Internacionais de Direitos (Civis e Políticos e os Econômicos, 

Sociais e Culturais) e confere ter havido muita discussão sobre a necessidade desses 

documentos internacionais serem publicados em um Convênio, ou em dois Convênios, como 

de fato aconteceu. Os argumentos em prol da duplicidade fazem parte das anotações do 

Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas sobre o texto do projeto desses Pactos 

sobre direitos humanos132.  

 

Havia aqueles defensores que eram a favor da elaboração de uma única aliança, no 

sentido de que esses direitos humanos não poderiam ser divididos em categorias diferentes, 

nem poderiam ser assim classificados para representar uma hierarquia de valores. De modo que 

todos os direitos deveriam ser promovidos e protegidos ao mesmo tempo, pois que, sem direitos 

econômicos, sociais e culturais, os direitos civis e políticos poderiam se tornar puramente 

nominais; e, sem direitos civis e políticos, direitos econômicos, sociais e culturais não poderiam 

ser assegurados133. 

 

No entanto, o que favoreceu a elaboração de dois instrumentos distintos foi o fato 

de que os direitos civis e políticos eram exequíveis e de aplicação imediata, enquanto que os 

direitos econômicos, sociais e culturais deveriam ser progressivamente implementados. Os 

defensores da publicação desses direitos humanos em dois documentos alegaram que, em geral, 

os direitos civis e políticos eram direitos do indivíduo "contra" o Estado, contra a sua ação ilegal 

                                                         
131 DIMOULIS, Dimitri; MARTINS, Leonardo. Teoria Geral dos Direitos Fundamentais. São Paulo: Revista 

dos Tribunais, 2007, p. 35. 
132  VASAK, Karel. The International Dimensions of Human Rights. Disponível em 

http://unesdoc.unesco.org/ulis/cgi-bin/ExtractPDF.pl?catno=38533&look=default&ll=1. Acessado em 07 de 

março de 2014. p.50. 
133  VASAK, Karel. The International Dimensions of Human Rights. Disponível em 

http://unesdoc.unesco.org/ulis/cgi-bin/ExtractPDF.pl?catno=38533&look=default&ll=1. Acessado em 07 de 
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e injusta, enquanto que os direitos econômicos, sociais e culturais seriam os direitos em relação 

aos quais o Estado teria de tomar medidas positivas para promovê-los.134 

 

Outros salientaram a diferença entre as duas categorias de direitos e também 

chamaram a atenção para o fato que os direitos civis e políticos, sendo direitos "legais", os 

meios necessários para a sua defesa eram diferentes dos métodos de proteção dos direitos 

econômicos, sociais e culturais, que tinham caráter de "programas" de direitos e poderiam ser 

melhor implementados pela via de um sistema de relatórios periódicos135. 

 

Apesar de terem sido instrumentalizados em dois documentos separados, o Pacto 

Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional sobre Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais, houve um amplo acordo sobre o pronunciamento, na 

Resolução da Assembleia Geral 421 (V), e reafirmado na Resolução 543 (VI), no sentido de 

que o conteúdo desses direitos são interconectados e interdependentes, vedada qualquer 

supressão de direitos: 

 

O gozo dos direitos das liberdades civis e políticas e dos direitos econômicos, 

sociais e culturais são interconectadas e interdependentes "e que" quando 

privado de direitos econômicos, sociais e culturais do homem não representa 

a pessoa humana, o que a Declaração Universal dos Direitos Humanos 

considera como o ideal do homem livre136.   

 

Ademais, os terceiros parágrafos preambulares de ambos os Pactos refletem esse 

ideal do homem livre à luz da interligação e interdependência dos dois grupos de direitos e, o 

que leva à conclusão de que o termo “gerações” é facilmente aplicável na afirmação histórico-

gradual dos direitos humanos, mas, que a partir da Declaração Universal dos Direitos Humanos 

de 1948 - e a publicação dos dois Pactos Internacionais sobre Direitos Civis e Políticos, e sobre 

os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, ambos em 1976 -, o termo mais adequado é 

“dimensões”. 
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2.1.1 Autodeterminação e Estado de Direito 

 

O cidadão somente pode ser livre, dentro de um Estado livre, ou seja, um Estado de 

Direito composto por instituições políticas organizadas e um ordenamento jurídico 

determinado. Mas, para que isso ocorra, o povo deve ser capaz de decidir livremente o seu 

destino (autodeterminação) e deliberar livremente, por meio de Leis dentro de um sistema 

jurídico que rege os direitos humanos137. 

 

A autodeterminação, como direito humano, é contemplado nos documentos 

internacionais, desde a Carta das Nações Unidas - em vigor na ordem mundial desde 24 de 

outubro de 1945, assinada em 26 de junho de 1945 - no seu artigo primeiro, número dois, 

“Desenvolver relações de amizade entre as nações baseadas no respeito do princípio da 

igualdade de direitos e da autodeterminação dos povos138”.  

 

Na opinião de Flávia Piovesan139 e Valério de Oliveira Mazzuoli140, a Organização 

Internacional do Trabalho é o antecedente histórico que mais contribuiu para o processo de 

internacionalização de direitos, tanto sociais e econômicos (direito ao trabalho e direitos 

trabalhistas) quanto políticos (direito à greve e à sindicalização). 

    

O Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional de 

Direitos Econômicos, Sociais e Culturais141, em vigor na ordem internacional, desde 23 de 

março de 1976, no artigo primeiro, ratificam a autodeterminação dos povos como direito 

humano, “Todos os povos têm o direito a dispor deles mesmos. Em virtude deste direito, eles 

                                                         
137  VASAK, Karel. The International Dimensions of Human Rights. Disponível em 

http://unesdoc.unesco.org/ulis/cgi-bin/ExtractPDF.pl?catno=38533&look=default&ll=1. Acessado em 07 de 
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constituem o que é conhecido como a “Lei Internacional de Direitos Humanos”. LEI INTERNACIONAL DE 

DIREITOS HUMANOS. Disponível em http://www.humanrights.com/pt/what-are-human-rights/international-

human-rights-law-continued.html. Acessado em 07 de abril de 2014. 
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determinam livremente o seu estatuto político e dedicam-se livremente ao seu desenvolvimento 

econômico, social e cultural”142.  

 

Portanto, o direito humano à autodeterminação é um direito de todos, com a 

capacidade de ser exercido coletivamente pelas pessoas, na mesma medida que a liberdade, um 

direito individual, só pode ser demandado por um indivíduo143.  

 

Para que estes direitos humanos possam ser praticados por um homem ou um 

coletivo de pessoas, deve haver uma regulamentação estabelecida em lei. Conforme institui o 

artigo quarto da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789: 

 

Os exercícios dos direitos naturais de cada homem não têm limites senão os 

que asseguram aos outros membros da sociedade o desfrute desse mesmo 

direito; esses limites não podem ser determinados senão por lei144.  

 

O Estado de Direito é o meio mais eficaz para os cidadãos preservarem os direitos 

humanos em face ao executivo, por meio da sua atuação no corpo legislativo. Assim sendo, o 

parlamento eleito pelo seu povo torna-se a única base legal possível para a realização dos 

direitos humanos. Partindo desse ponto, pode-se afirmar que os direitos humanos são uma 

realidade em países que tenham tradição parlamentar. 

 

 Vale dizer, que o trabalho parlamentar faz a ligação entre os direitos humanos e o 

sistema político. Em última análise, os direitos humanos tornam-se prováveis e possíveis de 

serem alcançados em uma Democracia política, econômica e social145. Por esta via que pode-

se colocar o regime democrático como essencial para o exercício dos direitos humanos. 
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2.1.2 Quadro Jurídico Específico 

 

O quadro jurídico específico deve existir dentro do Estado de Direito para impor as 

partes envolvidas, os cidadãos e o Estado, limitações reais dos seus direitos e deveres. O 

ordenamento jurídico preestabelecido deve promover um equilíbrio entre os direitos humanos 

e o poder político146.  

 

A retidão humana precisa ser a base para a criação de um sistema legal para a sua 

proteção, tendo como finalidade social os direitos humanos, promovendo-os para o maior 

número de beneficiados. Há muitos direitos humanos que não existem, até o momento em que 

a sociedade, através de sua autoridade política, cria um lugar para eles na ordem social147.  

 

A exemplificar, o direito ao trabalho pode não ser diferente da permissão para 

morrer de fome, a menos que o Estado crie as condições propícias para o seu exercício, o direito 

à educação seria, mais o direito de ignorância para a grande maioria, se o Estado não fornecer 

as instalações reais necessárias para o gozo desse direito. Portanto, é manifesto que a finalidade 

social dos direitos humanos os torna, se não dependentes, pelo menos relacionados com poder 

político148. 

 

Por estas razões se faz necessária a criação de um sistema legal estabelecido por 

autoridade política para a proteção dos direitos humanos para os transformar em uma realidade 

jurídica.  

 

No entanto, é importante que o único propósito na concepção do corpo jurídico é 

de tornar-se um facilitador no exercício dos direitos humanos. Para tanto, deve se atentar a três 
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fatores: os direitos individuais de cada ser humano, a existência dos direitos coletivos dos mais 

variados grupos de pessoas e o direito de toda a humanidade149. 

 

 

2.1.3 Efetivas Garantias 

 

Os direitos humanos, mesmo quando deliberados em um Estado de Direito e 

resguardados por um ordenamento jurídico específico instituído por legisladores detentores do 

poder político competente, não necessariamente fornecem ao titular dos direitos humanos 

garantias eficazes para a busca da reparação dos danos por possíveis violações150. 

 

Karel Vasak apresenta duas classes em que essas garantias podem ser colocadas: as 

garantias organizadas, que são os procedimentos disponibilizados ao cidadão que permitam a 

obtenção ou a anulação de uma medida que constitua violação aos direitos humanos; e as 

garantias desorganizadas, por seu turno, que residam no direito do indivíduo em resistir a 

cumprir uma lei injusta, positivada no ordenamento jurídico do Estado de Direito151. 

 

A resistência à opressão 152  inserida nas garantias desorganizadas constitui a 

garantia suprema dos direitos humanos. Oficialmente consagrado na Declaração de 

Independência Americana: 

 

Mas quando uma longa série de abusos e usurpações, perseguindo 

invariavelmente o mesmo objeto, indica o desígnio de reduzi-los ao 

                                                         
149  VASAK, Karel. The International Dimensions of Human Rights. Disponível em 

http://unesdoc.unesco.org/ulis/cgi-bin/ExtractPDF.pl?catno=38533&look=default&ll=1. Acessado em 07 de 

março de 2014. p.8. 
150  VASAK, Karel. The International Dimensions of Human Rights. Disponível em 

http://unesdoc.unesco.org/ulis/cgi-bin/ExtractPDF.pl?catno=38533&look=default&ll=1. Acessado em 07 de 

março de 2014. p.8. 
151  VASAK, Karel. The International Dimensions of Human Rights. Disponível em 

http://unesdoc.unesco.org/ulis/cgi-bin/ExtractPDF.pl?catno=38533&look=default&ll=1. Acessado em 07 de 

março de 2014. p.8. 
152 O caso brasileiro com relação a resistência à opressão, ou direito à resistência, encontra-se implícito no texto 

constitucional de 1988, artigo 5º: Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-

se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes, parágrafo 2º: Os direitos e garantias expressos 

nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados 

internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte, e portanto, esse dispositivo constitucional 

possui aplicabilidade, validando a sua condição jurídica. 
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despotismo absoluto, assistem-lhes o direito, bem como o dever, de abolir tais 

governos e instituir novos Guardiães para sua futura segurança153 

 

Também na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, “Quando o governo 

viola os direitos do Povo, a revolta é para o Povo e para cada agrupamento do Povo o mais 

sagrado dos direitos e os mais indispensáveis dos deveres “, quando adquiriu o seu real 

significado.154  

 

Portanto, os direitos humanos para se tornarem uma realidade jurídica no plano 

interno do Estado-nação deve preceder o Estado de Direito e autodeterminação do seu povo, 

um ordenamento jurídico específico e garantias efetivas organizadas. No entanto, caso estes 

três requisitos não ocorram dentro do país, o cidadão buscará guarida na Organização das 

Nações Unidas com o status de “cidadão do mundo”. 

 

A Declaração de Independência dos Estados Unidos de 1776, a Declaração dos 

Direitos dos Homens Francesa de 1789 e Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, 

tiveram um imenso impacto global. A cédula francesa tem sido chamada de uma adição 

moderna ao Novo Testamento e o documento mundial de a Magna Carta da humanidade. Todos 

esses documentos tornaram-se uma fonte de inspiração para os governos, para os juízes e para 

os legisladores nacionais e internacionais155. 

 

As Constituições de muitos Estados expressam os direitos que foram consagrados 

nas Constituições Americana, Francesa e posteriormente na Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, o que em alguns casos, os países incorporaram essas disposições na íntegra. 

Inúmeras Leis ao redor do mundo foram elaborados ou modificados para combinar com 

cláusulas específicas ou para refletir o espírito destes documentos. Julgadores de todas as partes 

                                                         
153 DECLARATION OF INDEPENDENCE, JULY 4, 1776. The Avalon Project. Documents in Law, History 

and Diplomacy. Yale Law School: Lillian Goldman Law Library. Disponível em 

http://avalon.law.yale.edu/18th_century/const02.asp. Acessado em 07 de abril de 2014. 
154  VASAK, Karel. The International Dimensions of Human Rights. Disponível em 

http://unesdoc.unesco.org/ulis/cgi-bin/ExtractPDF.pl?catno=38533&look=default&ll=1. Acessado em 07 de 

março de 2014. p.9. 
155 VASAK, Karel. A 30-year struggle. The sustained efforts to give force of law to the Universal Declaration 

of Human Rights. Disponível em http://unesdoc.unesco.org/ulis/cgi-

bin/ExtractPDF.pl?catno=48063&look=default&ll=1&display=1&lang=so&from=&to=. Acessado em 7 de abril 

de 2014. 
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do globo terrestre reforçam os seus argumentos mais convincentes servidos destes 

apontamentos e inúmeros homens e mulheres lutaram e sofreram em seu nome156. 

 

Paulo Bonavides endossa: “foi para ensinar o mundo que os franceses escreveram; 

foi para o proveito da comunidade de seus concidadãos que os americanos redigiram suas 

declarações”157.  Assim, imperioso se faz analisar as gerações dos direitos humanos positivadas 

nas Constituições americana e francesa, que tem a alma de suas declarações e as dimensões dos 

direitos fundamentais promulgadas na Declaração Universal dos Direitos Humanos.  

 

 

2.2 Primeira Geração dos Direitos dos Humanos 

 

Os direitos dos homens, se identificavam com os próprios “direitos naturais, 

inalienáveis e sagrados158”, também tidos como imprescritíveis. Especial, por outro lado, 

historicamente, tais direitos às liberdades nascem com as lutas libertárias, no caso americano 

com a declaração independência da Coroa Inglesa em 1776, e na França em 1789, com o 

reconhecimento e a “Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão”. 

 

Os direitos de primeira geração referem-se às liberdades civis e às liberdades 

políticas, assim como escritas na Constituição Americana de 1787 e na Constituição Francesa 

de 1791. 

 

Karel Vasak registra, em relação aos direitos de primeira geração, que ao Estado 

foi imposto um “não fazer estatal”, no sentido de respeitar os direitos individuais dos homens, 

resguardar os direitos de liberdade dos seus cidadãos: 

 

O Estado foi obrigado a não intervir neste domínio dos "direitos civis " ou " 

direitos de liberdade", os direitos que tentam proteger a liberdade, a segurança 

                                                         
156 VASAK, Karel. A 30-year struggle. The sustained efforts to give force of law to the Universal Declaration 

of Human Rights. Disponível em http://unesdoc.unesco.org/ulis/cgi-

bin/ExtractPDF.pl?catno=48063&look=default&ll=1&display=1&lang=so&from=&to=. Acessado em 7 de abril 

de 2014. 
157 BONAVIDES. Paulo. Curso de Direito Constitucional. 15a edição. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 562.  
158 BONAVIDES. Paulo. Curso de Direito Constitucional. 15a edição. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 563. 
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e o físico e o espiritual da integridade da pessoa humana. Esses direitos são, 

em geral de caráter individualista159 

 

 

Afirma Paulo Bonavides, sobre os direitos de liberdade, que o povo é titular, e por 

sua vez, esses são oponíveis em face do Estado, destacando, assim, o caráter subjetivo dessa 

geração de direitos: 

 

Os direitos da primeira geração ou direito da liberdade têm por titular o 

indivíduo, são oponíveis ao Estado, traduzem como faculdades ou atributos 

da pessoa e ostentam uma subjetividade que é seu traço mais característico; 

enfim, são direitos de resistência ou de oposição perante o Estado160. 

 

O autor continua proferindo sobre os direitos de primeira geração que enfatiza o 

“status negativo” dos direitos de liberdade, ratificando a separação entre o Estado e seus 

cidadãos: 

 

Entram na categoria do status negativo da classificação de Jellinek e fazem 

também ressaltar na ordem dos valores políticos a nítida separação entre 

Sociedade e Estado. Sem o reconhecimento dessa separação, não se pode 

aquilatar o verdadeiro caráter antiestatal dos direitos de liberdade, conforme 

tem sido professado com tanto desvelo teórico pelas correntes do pensamento 

liberal de teor clássico161. 

 

Paulo Bonavides afiança sobre os direitos individuais, no sentido da valorização 

individualista do homem como ser singular inserido em uma sociedade mecanicista: 

 

São por igual direitos que valorizam primeiro o homem-singular, o homem 

das liberdades abstratas, o homem da sociedade mecanicista que compõe a 

chamada sociedade civil, da linguagem jurídica mais usual162. 

 

Os direitos de liberdade, colocam o homem no centro do mundo e à medida que as 

Revoluções Francesa e Americana acontecem, surge a necessidade de proteção do homem em 

relação ao Estado, dando margem aos chamados direitos negativos. Os primeiros modelos 

                                                         
159  VASAK, Karel. The International Dimensions of Human Rights. Disponível em 

http://unesdoc.unesco.org/ulis/cgi-bin/ExtractPDF.pl?catno=38533&look=default&ll=1. Acessado em 07 de 

março de 2014. p.49. 
160 BONAVIDES. Paulo. Curso de Direito Constitucional. 15a edição. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 564. 
161 BONAVIDES. Paulo. Curso de Direito Constitucional. 15a edição. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 564. 
162 BONAVIDES. Paulo. Curso de Direito Constitucional. 15a edição. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 564. 
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constitucionais, conforme será visto, positivam estes direitos ou as liberdades negativas, ou o 

poder de fazer até os limites da liberdade de terceiro, previstos exclusivamente pela lei163. 

  

Inauguram, portanto, os textos constitucionais dos Estados Centrais do Ocidente, 

especialmente Estados Unidos e França, os direitos do homem, os direitos individuais, os 

direitos de liberdades, que atualmente classifica-se como direitos de primeira geração. 

 

 

2.2.1 Direitos de Liberdade na Constituição Americana de 1787 

 

O preâmbulo da Constituição Americana, firmada em 17 de setembro de 1787, 

indica a efetivação e a perpetuação da liberdade ao povo: 

 

(...) assegurar as bênçãos da liberdade para nós mesmos e nossa posteridade, 

ordenamos e estabelecemos esta Constituição para os Estados Unidos da 

América.164  

 

Originalmente, a Constituição Americana continha sete artigos 165 , que foram 

ratificados pelos representantes 166  dos treze Estados constituídos. Dos sete artigos da 

Constituição, os artigos primeiro, segundo e terceiro fixam as estruturas, as regras e os limites 

dos poderes legislativo, executivo e judiciário. O artigo quarto se refere à organização dos 

Estados existentes e os que viriam a existir; o artigo seguinte sobre a forma das possíveis 

                                                         
163 FERRAZ. Anna Candida Cunha. Aspectos da positivação dos direitos fundamentais na Constituição de 1988. 

In: Direitos Humanos Fundamentais: positivação e concretização. Org. Eduardo C. B. Bittar e Anna Candida 

da Cunha Ferraz. Osasco: Edifieo, 2006. p. 118-119. 
164 CONSTITUTION OF THE UNITED STATES: PREAMBLE. The Avalon Project. Documents in Law, 

History and Diplomacy. Yale Law School: Lillian Goldman Law Library. Disponível em 

http://avalon.law.yale.edu/18th_century/preamble.asp. Acessado em 01 de agosto de 2013. Tradução Livre: 

“secure the blessings of liberty to ourselves and our posterity, do ordain and establish this Constitution for the 

United States of America”. 
165 CONSTITUTION OF THE UNITED STATES: ARTICLE I-VII. The Avalon Project. Documents in Law, 

History and Diplomacy. Yale Law School: Lillian Goldman Law Library. Disponível em 

http://avalon.law.yale.edu/18th_century/art1.asp. Acessado em 01 de agosto de 2013. 
166  Washington - O Presidente e vice da Virginia; New Hampshire - John Langdon, Nicholas Gilman; 

Massachusetts - Nathaniel Gorham, Rufus Rei; Connecticut - Wm Saml Johnson, Roger Sherman; Nova York - 

Alexander Hamilton; New Jersey - Wil Livingston, David Brearley, Wm Paterson, Jona. Dayton; Pensylvania - B 

Franklin, Thomas Mifflin, Robt Morris, Geo. Clymer, Thos FitzSimons, Jared Ingersoll, James Wilson, Gouv 

Morris; Delaware - Geo. Leia, Gunning Bedford junho, John Dickinson, Richard Bassett, Jaco. Vassoura; 

Maryland - James McHenry, Dan de São Tho Jenifer, Danl Carroll; Virginia - John Blair, James Madison Jr.; 

Carolina do Norte - Wm Blount, Richd Dobbs Spaight, Hu Williamson; Carolina do Sul - J. Rutledge, Charles 

Cotesworth Pinckney, Charles Pinckney, Pierce Butler; Georgia - William Poucos, Abr Baldwin. Disponível em 

http://www.usconstitution.net/xconst_Sigs.html. Acessado em 01 de agosto de 2013. 
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Emendas à Constituição então promulgadas, e os dois últimos artigos tratam, sucessivamente 

do respeito aos contratos já firmados e à ratificação dos estatutos estatais. 

 

No entanto, para o que interessa, serão verificadas as primeiras alterações da 

Constituição Americana, em especial as primeiras quatro alterações, das chamadas “Dez 

Emendas Constitucionais”, propostas em 25 de setembro de 1789 e ratificadas, conforme o 

artigo quinto, em 15 de dezembro de 1791. 

 

A primeira Emenda Constitucional contempla quatro liberdades individuais: à 

liberdade de expressão, à liberdade de imprensa, à liberdade de religião e à liberdade de petição. 

Importante se faz transcrever a emenda número I, da Constituição Americana: 

 

 I - A liberdade de expressão, imprensa, religião e petição: 
O Congresso não fará nenhuma lei que desrespeite um estabelecimento da 

religião, ou proibindo o livre exercício da mesma; ou cerceando a liberdade 

de expressão ou de imprensa, ou o direito do povo de se reunir pacificamente, 

e de petição ao Governo para reparação de injustiças167. 

 

O que se percebe é que a Constituição impõe ao poder legislativo americano, um 

“status negativo”, ou seja, determina uma prestação negativa do Estado, no que tange aos 

direitos individuais dos cidadãos, nessa linha veda a propositura de qualquer Lei que 

desrespeite, à liberdade religiosa e o seu livre exercício, à liberdade de expressão, à liberdade 

de imprensa e à liberdade do povo de se reunir pacificamente. Por fim, reconhece o direito do 

cidadão de peticionar ao Estado com o propósito de corrigir qualquer injustiça, vale dizer, 

qualquer ingerência indevida da Lei sobre os direitos individuais dos cidadãos. 

 

A segunda Emenda à Constituição Americana é bastante comentada, no mundo até 

os nossos dias, vez que, admite como direito fundamental a manutenção e o porte de armas 

pelos cidadãos americanos: 

 

 II - direito de manter e portar armas 

                                                         
167 CONSTITUTION OF THE UNITED STATES: RIGHTS I. The Avalon Project. Documents in Law, History 

and Diplomacy. Yale Law School: Lillian Goldman Law Library. Disponível em 

http://avalon.law.yale.edu/18th_century/rights1.asp#1. Acessado em 01 de agosto de 2013.Tradução Livre: “I - 

Freedom of Speech, Press, Religion and Petition: Congress shall make no law respecting an establishment of 

religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right 

of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances”. 
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Uma milícia bem regulamentada, sendo necessária à segurança de um Estado 

livre, o direito do povo de possuir e portar armas, não deve ser infringido.168  

 

Importante verificar que esta segunda alteração constitucional ainda vigora e impõe 

ao Estado uma prestação negativa, no momento em que o texto assevera que o direito dos 

cidadãos de manter e portar armas não deve ser infringido. Como se vê, o dispositivo 

constitucional autoriza, inclusive, a formação de milícias, desde que, regulamentada por meio 

de Lei e para a manutenção de um Estado livre.  

 

Transcreve-se norma constitucional, alteração de número III, no que tange o 

aquartelamento de soldados em tempo de guerra e de paz em qualquer casa, vale dizer, em 

qualquer propriedade em solo americano: 

 

III - Condições para aquartelamento dos soldados 

Nenhum soldado deve, em tempo de paz, instalar-se em qualquer casa, sem o 

consentimento do proprietário, nem em tempo de guerra, mas de uma forma a 

ser prescrita por lei.169   
 

Mais uma vez, o que se tem é uma proibição de: aquartelamento de qualquer 

soldado em tempo de guerra ou de paz, em qualquer casa sem o consentimento do proprietário, 

ressaltados os casos que se prescreverão em lei. Tal emenda constitui, por via indireta, uma 

proteção da propriedade privada: em tempos de guerra ou de paz, a força militar estatal deve 

respeitar os direitos de propriedade dos cidadãos americanos. 

 

A quarta Emenda Constitucional americana diz respeito a inviolabilidade de 

pessoas, domicílios e bens, assim como, regula a busca e apreensão a medida em que exige-se 

do poder judiciário a expedição de mandados para a sua execução:  

 

IV - Direito de busca e apreensão regulada 

O direito do povo à inviolabilidade dos direitos da pessoa e seus domicílios, 

documentos e bens, contra buscas e apreensões, não deve ser violado, e 

                                                         
168  CONSTITUTION OF THE UNITED STATES: RIGHTS II. The Avalon Project. Documents in Law, 

History and Diplomacy. Yale Law School: Lillian Goldman Law Library. Disponível em 

http://avalon.law.yale.edu/18th_century/rights2.asp#2. Acessado em 01 de agosto de 2013. Tradução Livre: “II - 

Right to keep and bear arms: A well-regulated militia, being necessary to the security of a free State, the right of 

the people to keep and bear arms, shall not be infringed”. 
169 CONSTITUTION OF THE UNITED STATES: RIGHTS III. The Avalon Project. Documents in Law, 

History and Diplomacy. Yale Law School: Lillian Goldman Law Library. Disponível em 

http://avalon.law.yale.edu/18th_century/rights3.asp#3. Acessado em 01 de agosto de 2013. Tradução Livre: “III - 

Conditions for quarters of soldiers: No soldier shall, in time of peace be quartered in any house, without the consent 

of the owner, nor in time of war, but in a manner to be prescribed by law”. 
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nenhum mandado será expedido, desde que seja, sobre a causa provável, 

apoiada por juramento ou afirmação, e particularmente descrevendo o lugar a 

ser pesquisado, e as pessoas ou coisas a serem apreendidas.170 

 

Os direitos de inviolabilidade da personalidade, do domicílio, dos documentos e 

dos bens, são direitos de primeira geração, ligados diretamente às liberdades individuais dos 

cidadãos. Trata-se, mais uma vez, da imposição de um não fazer do Estado, de uma prestação 

negativa do ente estatal sobre os direitos de liberdades do povo americano. 

 

Registre-se que a quarta emenda não torna o cidadão intocável, mas regula e 

prescreve a forma de ingerência sobre os direitos reconhecidos pela Emenda número IV, 

admitidos que sob uma causa provável, juramento ou afirmação, a descrição do lugar e a 

indicação das pessoas ou coisas, as apreensões sejam realizadas.  

 

 

2.2.2 Direitos de Liberdade na Constituição Francesa de 1791 

 

Como visto anteriormente, a Constituição Francesa, de 03 de setembro de 1791, 

expressou boa parte dos trabalhos produzidos pela Assembleia Constituinte Francesa, seu 

preâmbulo constitui171 a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, publicada em 26 de 

agosto de 1789, coroando os direitos do homem, os antecessores dos direitos humanos e direitos 

fundamentais, sob a ótica dos valores da liberdade, da igualdade e da fraternidade. 

 

Neste ponto, serão examinados apenas os direitos de primeira geração, trazidos pela 

primeira Constituição Francesa; os direitos de liberdade, que se encontram dedicados às 

disposições fundamentais garantidas no título primeiro, os direitos naturais e civis do povo 

francês.  

                                                         
170 CONSTITUTION OF THE UNITED STATES: RIGHTS IV. The Avalon Project. Documents in Law, 

History and Diplomacy. Yale Law School: Lillian Goldman Law Library. Disponível em 

http://avalon.law.yale.edu/18th_century/rights4.asp#4. Acessado em 01 de agosto de 2013. Tradução Livre: “IV - 

Right of search and seizure regulated: 

The right of the people to be secure in their persons, houses, papers, and effects, against unreasonable searches 

and seizures, shall not be violated, and no warrants shall issue, but upon probable cause, supported by oath or 

affirmation, and particularly describing the place to be searched, and the persons or things to be seized”. 
171 Constitution of 1791. Disponível em http://ic.ucsc.edu/~traugott/hist171/readings/1791-09ConstitutionOf1791. 

Acessado em 11 de agosto de 2013.  
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Sobre as liberdades civis e naturais, que englobam os direitos de ir, permanecer, 

partir, falar, escrever, imprimir, publicar, religião, reunião e petição, prescreve o título primeiro, 

das disposições fundamentais garantidas pela Constituição de 1791, no artigo 3o: 

 

 Os mesmos delitos serão punidos pelas mesmas penas sem distinção alguma 

de pessoas. A Constituição garante igualmente como direitos naturais e civis: 

a liberdade para todo homem ir, permanecer e partir sem poder ser impedido 

ou detido, senão em conformidade às formas determinadas pela Constituição; 

a liberdade para todo homem de falar, escrever, imprimir e publicar seus 

pensamentos, sem que os seus escritos possam ser submetidos a censura 

alguma ou inspeção antes de sua publicação, e exercer o culto religioso ao 

qual esteja ligado; a liberdade aos cidadãos de se reunirem pacificamente e 

sem armas, cumprindo as exigências das Leis de polícia; a liberdade de enviar, 

às autoridades constituídas, petições assinadas individualmente. O poder 

legislativo não poderá́ fazer nenhuma lei que possa prejudicar e obstaculizar 

o exercício dos direitos naturais e civis, consignados no presente título e 

garantidos pela Constituição”172. 
 

Esse artigo ordena uma série de liberdades individuais, impondo ao Estado um não 

fazer estatal, ao passo que afirma que o poder legislativo não poderá elaborar nenhuma lei que 

dificulte o exercício desses direitos naturais e civis positivados. 

 

O artigo terceiro encontra explicação na própria justificativa da Assembleia 

Nacional em estabelecer a Constituição deixando clara a situação do povo francês no final do 

século XVIII, sufocado pelo Feudalismo o que provocou a queda da nobreza e do próprio 

Sistema Feudal, destinando pela Constituição, o poder ao povo, em específico ao Terceiro 

Estado ascendente:173 

 

A Assembleia Nacional, desejando estabelecer a Constituição Francesa sobre 

a base dos princípios que ela acaba de reconhecer e declarar, abole 

irrevogavelmente as instituições que ferem a liberdade e a igualdade dos 

direitos. Não há mais nobreza, nem distinções hereditárias, nem distinções de 

ordens, nem regime feudal, nem justiças patrimoniais, nem qualquer dos 

títulos, denominações e prerrogativas que deles derivavam, nem qualquer 

ordem de cavalaria, de corporações ou condecorações para as quais se 

exigiram provas de nobreza, ou que supunham distinções de nascença, nem 

qualquer outra superioridade senão aquela de funcionários públicos no 

exercício de suas funções174. 

                                                         
172  CONSTITUTION OF 1791. Disponível em http://ic.ucsc.edu/~traugott/hist171/readings/1791-

09ConstitutionOf1791. Acessado em 11 de agosto de 2013. 
173  CONSTITUTION OF 1791. Disponível em http://ic.ucsc.edu/~traugott/hist171/readings/1791-

09ConstitutionOf1791. Acessado em 11 de agosto de 2013.  
174  CONSTITUTION OF 1791. Disponível em http://ic.ucsc.edu/~traugott/hist171/readings/1791-

09ConstitutionOf1791. Acessado em 11 de agosto de 2013. 
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Esse mesmo artigo do texto constitucional impôs ao Estado um “status negativo”, 

no sentido de obstaculizado de impor entraves ao direito do francês: de locomover-se com 

liberdade, salvo os casos constitucionalmente previstos; de expressar-se por meio de palavras, 

escritos, impressões e publicações de suas ideias, sem a censura ou inspeção estatal; de escolher 

sua religião e frequentar a casa religiosa a que estiver ligado, e também o direito de eleger os 

seus ministros; de reunirem-se pacificamente desarmados conforme as exigências legais; de 

propriedade exceto nos caso previstos em lei; e outorgou ao cidadão o direito de peticionar 

individualmente à autoridades constituídas. 

 

As liberdades examinadas encontram limites no Estado de Direito, construído a 

partir da ordem jurídica moderna e que o próprio artigo 3o, explica: 

 

Mas como a liberdade consiste em só́ fazer aquilo que não possa prejudicar os 

direitos de outrem e a segurança pública, a lei pode estabelecer penas contra 

os atos que, ao atacarem a segurança pública ou os direitos de outrem, sejam 

nocivos à sociedade175. 

 

Assim como, as restrições às liberdades individuais contidas nas Constituições, 

variam de um direito para o outro, mas existem três comuns a todos eles: as restrições devem 

ser previstas em lei; devem ser consideradas como necessárias em uma sociedade democrática; 

e devem ser aplicadas no interesse da segurança nacional, da segurança pública da ordem 

pública, para proteger a saúde, a moral pública ou a proteção dos direitos e liberdades de 

outrem176. O Estado Democrático de Direito, portanto, é o modelo político essencial para o 

exercício dos diretos humanos. 

  

No entanto, a partir do final do século XIX, os Estados Americanos e Francês, ainda 

deveriam corrigir uma das grandes injustiças históricas promovidas pelos homens, que foi a 

escravidão, patrocinando a libertação dos escravos em seus territórios e com esta ação 

contaminariam o mundo. A abolição da escravatura significou sem dúvida, o reconhecimento 

dos direitos de liberdade daqueles eram considerados escravos, mas, sob o aspecto da 

                                                         
175 CONSTITUTION OF 1791. Disponível em http://ic.ucsc.edu/~traugott/hist171/readings/1791-

09ConstitutionOf1791. Acessado em 11 de agosto de 2013. 
176 VASAK, Karel. The International Dimensions of Human Rights. Disponível em 

http://unesdoc.unesco.org/ulis/cgi-bin/ExtractPDF.pl?catno=38533&look=default&ll=1. Acessado em 07 de 

março de 2014. p.160. 
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sociedade, os colocou em condição da igualdade moderna, “todos os homens nascem e 

permanecem livres e iguais em direitos”.  

 

 

2.2.3 Liberdade dos Escravos na França e nos Estados Unidos 

 

Claramente, os textos, Declaração de Independência dos Estados Unidos da 

América, bem como, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão Francesa, traziam a 

enfática afirmação de que “todos os homens nascem e permanecem livres e iguais em direitos”. 

A consequência mais lógica e imediata seria a correção histórica representada pela libertação 

dos escravos que, não eram tratados como homens, mas como coisas, mercadorias ou insumos 

de produção. 

 

Importante destacar que a escravidão era uma instituição milenar e de importância 

ímpar para o desenvolvimento da história do mundo, de sorte que o movimento abolicionista, 

iniciado no fim do século XVIII, correspondeu a um marco, talvez sem precedente, na história 

dos direitos humanos. Como desses movimentos abolicionistas177 ao redor do mundo, é que, no 

                                                         
177THE AGE OF ABOLITION BEGINS. 1700-1900. Tradução Livre:  

1787 A Sociedade para a Abolição do Comércio de Escravos foi fundada na Grã-Bretanha.  

1789 Em 26 de agosto, durante a Revolução Francesa, a Assembleia Nacional aprova a Declaração dos Direitos 

do Homem, uma das Leis fundamentais das liberdades humanas. O primeiro dos 17 artigos afirma: "Os homens 

nascem e permanecem livres e iguais em direitos". 

1791 Toussaint Louverture liderou uma rebelião de escravos na colônia francesa de Saint Domingue. Em 1804, os 

franceses foram expulsos da colônia e da ilha é declarada independente sob o nome Arawak original "Haiti".  

1803 Dinamarca-Noruega se torna o primeiro país da Europa a proibir o comércio de escravos Africano. Uma Lei 

aprovada em 1792 entra em vigor em 1803 para proibir o comércio de escravos por sujeitos dinamarqueses e para 

acabar com a importação de escravos em domínios dinamarqueses.  

1807 Thomas Jefferson assinou a Lei que proíbe a importação de escravos em Lei, proibindo a importação de 

escravos africanos para os Estados Unidos.  

1807 Depois de lobbying prolongada por abolicionistas na Grã-Bretanha, liderada por William Wilberforce e 

Thomas Clarkson, o Parlamento britânico torna ilegal para navios britânicos para o transporte de escravos e para 

as colônias britânicas para importá-los.  

1811 - 1867 Operando na costa atlântica da África, da Marinha britânica Anti-Slavery Esquadrão liberta 160.000 

escravos.  

1813 na Suécia, uma nação que nunca autorizou o tráfego de escravos, autorizações para proibir o comércio de 

escravos Africano.  

1814 O Rei dos Países Baixos termina oficialmente a participação holandesa no comércio de escravos Africano.  

1814 Durante o Congresso de Viena, em grande parte graças aos esforços de Grã-Bretanha, os poderes reunidos 

proclamar que o comércio de escravos deve ser abolido o mais rápido possível. O Congresso deixa a data efetiva 

real de abolição de negociação entre as diversas nações.  

1820 O governo da Espanha, de acordo com um tratado com a Grã-Bretanha, abole o tráfico de escravos ao sul do 

Equador. Comércio de escravos em Cuba continua até 1888.  

1833 Lei de fábrica do Parlamento Britânico de 1833 estabelece um dia normal de trabalho na fabricação de têxteis. 

O ato proíbe o emprego de crianças com menos de 9 anos de idade e limita a jornada de trabalho das crianças entre 

as idades de 13 e 18 a 12 horas. A Lei também prevê a fiscalização das condições de trabalho do governo.  
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final do século XVIII, se concebem as Leis que proíbem o comércio, a importação e o transporte 

de escravos. 

 

 

2.2.4 Constituição Francesa de 1848 e a Abolição da Escravatura 

 

A França, após ter vivido na primeira metade do século XIX, em período de extrema 

conturbação, com a “Era Napoleônica”, é promulgada pela Assembleia Nacional178, em nome 

do povo Francês, da Constituição de 04 de novembro de 1848, que reafirma no seu preâmbulo 

do texto constitucional, inciso II, a República Democrática Francesa; no artigo 1, a soberania 

da França; e, no artigo 19 a separação dos poderes. Neste mesmo preâmbulo constitucional, no 

inciso IV é ratificado o lema da Revolucionária Francesa, os princípios de Liberdade, Igualdade 

e Fraternidade179. 

 

Ainda, nesse contexto, a carta constitucional de 1848, no inciso III, reitera os 

direitos positivados na Constituição Francesa, de 03 de setembro de 1791, quais sejam, os 

direitos do homem, ou como tem sido afirmado, os direitos de primeira geração.  

 

Por fim, no artigo sexto,180 da Constituição Francesa de 1848, decreta, atendendo o 

anseio dos movimentos abolicionistas do final do século XVIII, o fim da escravidão em solo 

                                                         
1834 Na Inglaterra, a Lei de Abolição da escravatura 1833 abole todo o Império Britânico, incluindo suas colônias 

na América do Norte. O projeto de Lei emancipa os escravos em todas as colônias britânicas e se apropria de um 

montante equivalente a cerca de US $ 100 milhões para compensar os proprietários de escravos para as suas perdas.  

1837 Thomas F. Buxton começa uma campanha para abolir o trabalho cule na Índia. Após a abolição da 

escravatura, este tipo de trabalho tornou-se uma fonte preferida de mão de obra barata. Buxton argumenta que 

verbas trabalhistas carregador para a escravidão, com os trabalhadores muitas vezes sequestrado, transportado para 

o Caribe e forçados a trabalhar em condições deploráveis.  

1840 O novo britânico e Anti-Slavery Society Exterior chama a primeira Convenção Anti-Slavery Mundial em 

Londres, para mobilizar os reformadores para monitorar e auxiliar abolição e pós-emancipação esforços em todo 

o mundo. Um grupo de abolicionistas dos Estados Unidos viaja para Londres para participar da Convenção, mas 

Elizabeth Cady Stanton e Lucretia Mott, bem como vários apoiantes masculinos, abandonar a reunião em protesto 

quando as mulheres estão excluídas de estar no salão de convenções. 

1845 Trinta e seis navios da Marinha britânica são atribuídos ao Esquadrão Anti-Slavery, tornando-se uma das 

maiores frotas do mundo. Disponível em http://www.freetheslaves.net/page.aspx?pid=303. Acessado em 07 de 

outubro de 2013. 
178 ASSEMBLÉE NATIONALE. Constitution du 4 novembre 1848. Disponível em http://www.assemblee-

nationale.fr/histoire/constitutions/constitution-deuxieme-republique.asp. Acessado em 07 de outubro de 2013.  
179 ASSEMBLÉE NATIONALE. Constitution du 4 novembre 1848. Disponível em http://www.assemblee-

nationale.fr/histoire/constitutions/constitution-deuxieme-republique.asp. Acessado em 07 de outubro de 2013. 
180 ASSEMBLÉE NATIONALE. Constitution du 4 novembre 1848. Disponível em http://www.assemblee-

nationale.fr/histoire/constitutions/constitution-deuxieme-republique.asp. Acessado em 07 de outubro de 2013. 

Tradução Livre: Lésclavage ne peut exister sur aucune terre française. 
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francês: “Artigo 6º - A escravidão não pode existir em qualquer tipo de solo francês.” A partir da 

abolição da escravatura ocorrida na França em 1848, os Estados Unidos da América iriam, 

também, constitucionalmente, por um fim, no regime escravocrata. 

 

 

2.2.5 Constituição Americana e a Décima Terceira Emenda 

 

A pressão imposta aos Estados Unidos pela Europa e pelo resto do mundo na ideia 

de abolir a escravidão se tornava cada vez maior sobre o congresso e consequentemente, sobre 

o país181. Assim, Abraham Lincoln simpatizou-se com a ideia abolicionista e em 22 de setembro 

de 1862, emitiu a seguinte proclamação de emancipação182: 

 

Isso no primeiro dia de Janeiro, depois de Cristo, 1863, todas as pessoas 

mantidas como escravos dentro de qualquer Estado ou de parte designada de 

um Estado do povo do qual será então em rebelião contra os Estados Unidos 

será então, daí por diante, e para sempre livre, e o governo executivo dos 

Estados Unidos, incluindo a autoridade militar e naval do mesmo, irão 

reconhecer e manter a liberdade de tais pessoas e não farão nenhum ato ou 

atos de reprimir tais pessoas, ou qualquer um deles, com todos os esforços que 

eles podem fazer para a sua real liberdade. 
 

No entanto, tal proclamação da emancipação, não libertou todos os escravos, uma 

vez que ela não se aplicava aos Estados fronteiriços que lutavam ao lado da União na guerra 

civil, nem aos Estados Sul183. Embora a proclamação da emancipação não tenha acabado com 

a escravidão, teve papel fundamental, pois que serviu para mostrar aos americanos e ao mundo 

que a guerra civil estava sendo travada para acabar ela184. A proclamação de Abram Lincoln 

                                                         
181  LINCOLN, ABRAHAM. A Proclamação da Emancipação 1863. Disponível em 

http://www.let.rug.nl/usa/presidents/abraham-lincoln/the-emancipation-proclamation-1863.php. Acessado em 07 

de outubro de 2013. 
182  LINCOLN, ABRAHAM. A Proclamação da Emancipação 1863. Disponível em 

http://www.let.rug.nl/usa/presidents/abraham-lincoln/the-emancipation-proclamation-1863.php. Acessado em 07 

de outubro de 2013. Tradução Livre: “That on the 1st day of January, AD 1863, all persons held as slaves within 

any State or designated part of a State the people whereof shall then be in rebellion against the United States shall 

be then, thenceforward, and forever free; and the executive government of the United States, including the military 

and naval authority thereof, will recognize and maintain the freedom of such persons and will do no act or acts to 

repress such persons, or any of them, in any efforts they may make for their actual freedom”. 
183  LINCOLN, ABRAHAM. A Proclamação da Emancipação 1863. Disponível em 

http://www.let.rug.nl/usa/presidents/abraham-lincoln/the-emancipation-proclamation-1863.php. Acessado em 07 

de outubro de 2013. 
184  LINCOLN, ABRAHAM. A Proclamação da Emancipação 1863. Disponível em 

http://www.let.rug.nl/usa/presidents/abraham-lincoln/the-emancipation-proclamation-1863.php. Acessado em 07 

de outubro de 2013. 
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levou o Congresso a aprovar e ratificar a décima terceira Emenda Constitucional americana, no 

ano de 1865.  

 

Das mãos do Congresso Americano surge, em 31 de janeiro de 1865 a décima 

terceira Emenda à Constituição que abolia a escravidão em solo estadunidense. Neste mesmo 

anos, em 06 de dezembro, esta emenda foi ratificada com a seguinte redação:  

 

XIII. Escravidão Abolida: 

Aprovada pelo Congresso 31 de janeiro de 1865. Ratificada 06 de dezembro 

de 1865.  

1 . Nem a escravidão nem a servidão involuntária, salvo como punição para o 

crime pelo qual o réu tenha sido devidamente condenado, deve existir dentro 

dos Estados Unidos, ou em qualquer lugar sujeito a sua jurisdição. 

2 . Congresso terá o poder de fazer cumprir este artigo por legislação 

adequada185. 

 

Como era esperado, a proclamação da emancipação semeou o germe abolicionista, 

que levou inúmeras outras nações a escrever em seus textos constitucionais o fim da escravidão. 

Quatro anos mais tarde, em 26 de fevereiro de 1869, foi aprovada pelo Congresso americano, 

a décima quinta Emenda à Constituição, que foi ratificada em 03 de fevereiro de 1870, e que 

assegurava a todo o cidadão americano, independentemente de raça, cor ou condição prévia de 

servidão o direito ao voto: 

 

XV - Corrida nenhuma barra de direito de voto 

Aprovada pelo Congresso 26 de fevereiro de 1869. Ratificada 03 de fevereiro 

de 1870. 

1 . O direito dos cidadãos dos Estados Unidos ao voto não será negado ou 

abreviada pelos Estados Unidos ou por qualquer Estado por motivo de raça, 

cor ou condição prévia de servidão. 

2 . O Congresso terá o poder de fazer cumprir este artigo por legislação 

adequada186. 

 

                                                         
185 U.S.CONSTITUTION: AMENDMENTS XI – XXVII. The Avalon Project. Documents in Law, History and 

Diplomacy. Yale Law School: Lillian Goldman Law Library. Disponível em 

http://avalon.law.yale.edu/18th_century/amend1.asp. Acessado em 07 de outubro de 2013. Tradução Livre: “1. 

Neither slavery nor involuntary servitude, except as a punishment for crime where of the party shall have been 

duly convicted, shall exist within the United States, or any place subject to their jurisdiction. 

2. Congress shall have power to enforce this article by appropriate legislation”. 
186 U.S.CONSTITUTION: AMENDMENTS XI – XXVII. The Avalon Project. Documents in Law, History and 

Diplomacy. Yale Law School: Lillian Goldman Law Library. Disponível em 

http://avalon.law.yale.edu/18th_century/amend1.asp. Acessado em 07 de outubro de 2013. Tradução Livre: “XV 

- Race no bar to voting rights 

Passed by Congress February 26, 1869. Ratified February 3, 1870. 

1. The right of citizens of the United States to vote shall not be denied or abridged by the United States or by any 

State on account of race, color, or previous condition of servitude. 

2. The Congress shall have the power to enforce this article by appropriate legislation”. 
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A Emenda Constitucional décima quinta deu, como se nota, inclusive ao escravo 

emancipado o direito ao voto, mas, não incluiu as mulheres. 

 

 

2.3 Liberdade Econômica 

 

A essa dicotomia que se justificava, no plano jurídico, entre Estado e cidadãos, no 

final do século XVIII, principalmente nos países centrais do Ocidente, também teve lugar na 

ordem econômica, na medida em que o capital era posto de um lado e o trabalho de outro. 

 

Conhecido como pai da economia moderna, Adam Smith publicou em 1776, a sua 

principal obra, “A Riqueza das Nações”, livro esse que constitui um marco na história da 

economia política. A economia é tida como moderna a partir de Adam Smith, no momento em 

que situa a economia como ciência econômica, assim como, quando identifica as leis naturais 

das relações econômicas e dos fenômenos que eclodiram no liberalismo econômico187. 

 

Dada a concepção interdisciplinar da presente dissertação, será feita referência, de 

forma sintética, ao ponto de vista de Adam Smith, que contribui para a quebra de paradigma 

entre o Sistemas Feudal e Capitalista, que promoveu a separação entre capital e trabalho.  

 

Observe-se, desde logo, que foi por essa via, que Adam Smith abandonou o viés 

analítico da produtividade agrícola que perdurou até o final do século XVIII, colocando como 

problema econômico central, o trabalho assistido pelo capital188.  

 

Na medida em que Adam Smith observa a riqueza de uma nação no trabalho do 

homem, ele quebra definitivamente a visão paradigmática dos mercantilistas, de que a 

prosperidade de um povo dependia do ouro e da terra189. De acordo com a sua visão, a economia 

moderna e o progresso geral da riqueza da nação se baseia no interesse privado, que tem por 

base os interesses particulares nas ações individuais do trabalho, que coincidirão com o 

interesse geral do capital190, segundo se nota:  

 

                                                         
187 HUGON. Paul. História das Doutrinas Econômicas. 8a ed. São Paulo: Editora Atlas, 1966. p. 119. 
188 HUGON. Paul. História das Doutrinas Econômicas. 8a ed. São Paulo: Editora Atlas, 1966. p. 121. 
189 HUGON. Paul. História das Doutrinas Econômicas. 8a ed. São Paulo: Editora Atlas, 1966. p. 120. 
190 HUGON. Paul. História das Doutrinas Econômicas. 8a ed. São Paulo: Editora Atlas, 1966. p. 123. 
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O liberalismo econômico assenta sobre esta base: uma vez que o interesse 

individual coincide com o interesse geral, deve-se, na prática, deixar plena 

liberdade de ação aos interesses privados. 191 

   

Assim como, na ordem jurídica, o homem estabeleceu para seu desenvolvimento, a 

partir do século XIX, Estados Modernos independentes constitucionalmente democráticos, na 

ordem econômica, a congruência entre interesses individuais do trabalho e os interesses gerais 

do capital, formando o interesse privado com plena liberdade para o crescimento econômico da 

nação. 

 

 

                  2.3.1 Liberalismo Econômico Clássico 

 

Alinhado com a ordem jurídica no tocante ao “status negativo” do Estado, na 

primeira geração dos direitos do homem, Adam Smith defendia a ideia de que as funções 

estatais deveriam ser reduzidas, de acordo com as teorias liberais do Estado, assim, rompendo 

com o intervencionismo mercantilista decadente. 

 

Em discurso pronunciado, em 1755, vinte e um anos antes da publicação do marco 

histórico econômico moderno representado pela “A Riqueza das Nações”, afirmava Adam 

Smith, três objetivos que o Estado deveria perseguir a fim de assegurar o seu desenvolvimento: 

 

Para arrancar um Estado do mais baixo grau de barbárie e elevá-lo à mais alta 

opulência, bastam três coisas: a paz, impostos módicos e uma tolerável 

administração da justiça. Tendo-se isso, tudo o mais virá com o decurso 

natural das coisas192. 
 

Dois desses três objetivos representavam por outro ponto de vista, a proposta de um 

não fazer estatal em relação à liberdade individual das pessoas, de um lado, e de outro, um fazer 

no sentido de garantir a soberania estatal pela promoção da paz social o que asseguraria, por 

consequência, a liberdade individual do cidadão.  

 

“Dê-se liberdade de ação (laissez-faire) que os capitais se multiplicam e afluem para onde 

mais livremente se pode dispor deles193”  

                                                         
191 HUGON. Paul. História das Doutrinas Econômicas. 8a ed. São Paulo: Editora Atlas, 1966. p. 123. 
192 HUGON. Paul. História das Doutrinas Econômicas. 8a ed. São Paulo: Editora Atlas, 1966. p. 125. 
193 HUGON. Paul. História das Doutrinas Econômicas. 8a ed. São Paulo: Editora Atlas, 1966. p. 125. 
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Em prosa, Adam Smith, expressa a sua inclinação pela liberdade desde que seja 

exercida com segurança para levar a sociedade à riqueza e a prosperidade:194 

 

O esforço natural de cada indivíduo para melhorar a sua própria condição 

constitui, quando lhe é permitido exercê-lo com liberdade e segurança, um 

princípio tão poderoso que, sozinho e sem ajuda, é não só capaz de levar a 

sociedade à riqueza e prosperidade, mas também de ultrapassar centenas de 

obstáculos inoportunos que a insensatez das Leis humanas demasiadas vezes 

opõe a sua atividade195.   

 

Adam Smith, além de inaugurar a economia moderna, com a publicação da “A 

Riqueza das Nações”, trouxe igualmente, a conotação industrialista da escola clássica, e deu a 

partida a Revolução Industrial, cujos resultados seriam observados por seus discípulos, 

Malthus, Ricardo e Stuart Mill196. 

 

Foi por conta disso que as grandes fábricas têxteis e as usinas metalúrgicas puderam 

se desenvolver rapidamente, dando curso à Revolução Industrial, fundada na descoberta da 

máquina a vapor197 que Watt, em 1769, pôs à disposição das indústrias, após as descobertas dos 

franceses Salomon de Caus e Denis Papin.198 

 

Surge, logo, a grande indústria moderna suplantando a manufatura, os industriais 

superando a burguesia manufatureira, criando um mercado mundial, impulsionado pela 

descoberta do novo mundo. O resultado foi o desenvolvimento da navegação, da comunicação 

por terra e do comércio que estimulou cada vez a multiplicação dos capitais pela indústria, 

relegando o trabalhador a segundo plano199.  

 

Nesse contexto, o século XIX vai colher os resultados do final do século anterior, 

com a divisão do trabalho, o progresso da técnica, a transformação dos processos produtivos, e 

a repartição200 das riquezas, o que ocorre em paralelo, na ordem jurídica, quando os Estados 

Centrais Europeus e os Estados Unidos, os recém-surgidos Estados Modernos independentes 

                                                         
194 SMITH, Adam. Riqueza das Nações. Volume I. 3a ed. Fundação Calouste Gulbenkian: Lisboa, 1993. p. 63. 

“Thus vice nursed ingenuity, Wich join’d with time and industry, had carry’d life’s conveniencies, it’s real 

pleasures, conforts, ease, to such a height, the very poor, lived better than the rich before” .  
195 SMITH, Adam. Riqueza das Nações. Volume I. 3a ed. Fundação Calouste Gulbenkian: Lisboa, 1993. p. 63. 
196 HUGON. Paul. História das Doutrinas Econômicas. 8a ed. São Paulo: Editora Atlas, 1966. p. 126. 
197 HUGON. Paul. História das Doutrinas Econômicas. 8a ed. São Paulo: Editora Atlas, 1966. p. 127. 
198 HUGON. Paul. História das Doutrinas Econômicas. 8a ed. São Paulo: Editora Atlas, 1966. p. 127. 
199 MARX. Karl, ENGELS. Friedrich. O Manifesto Comunista. Edição Eletrônica. Rocket edition de 1999, 

Disponível em html em www.jahr.org. Acessado em 27 de abril de 2014. 
200 HUGON. Paul. História das Doutrinas Econômicas. 8a ed. São Paulo: Editora Atlas, 1966. p. 127. 
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constitucionalmente democráticos começam a positivar os direitos individuais, os direitos 

chamados de primeira geração constitucionalmente. 

 

Seguindo, portanto, uma ordem histórico-gradual, pode-se afirmar que, entre o final 

do século XVIII e ao longo do século XIX, os Estados Centrais Europeus e os Estados Unidos 

tornaram-se Estados Modernos independentes constitucionalmente democráticos de cidadãos 

livres. 

 

 

2.4 Segunda Geração dos Direitos Humanos 

 

Os diretos de segunda geração representam um novo estágio da evolução histórica 

dos direitos humanos. Nessa etapa o cidadão não é colocado em oposição ao Estado, e sim, ele 

é membro participante da estrutura política da sociedade, feito por meio do exercício dos 

direitos políticos. O aparecimento dos direitos econômicos, sociais e culturais, como um grupo 

de direitos distintos é um acontecimento mais recente. Esses direitos devem ser realizados por 

meio do Estado, como promotor e protetor do bem-estar econômico e social dos cidadãos.201  

 

Estabelecendo, assim, os resultados da prestação negativa imposta ao Estado, no 

que tange à ingerência na vida de seus cidadãos no plano jurídico e o liberalismo clássico 

concernente ao trabalho e o capital, no plano econômico, a própria Revolução Industrial acabou 

adiantando uma crise parcial sem precedentes na história europeia, por conta justamente do 

exacerbado individualismo proporcionado pelos direitos de primeira geração, o que faria 

eclodir a exigência de outros direitos, agora de segunda geração, voltados a realização da ideia 

de igualdade.  

 

Para tal fim, o liberalismo clássico, haveria de ceder espaço ao intervencionismo 

estatal na economia e ao socialismo de Karl Marx, que serão referidos à frente. Tais direitos 

insurgem de uma consciência coletiva, no sentido de que, tão importante quanto os direitos 

                                                         
201  VASAK, Karel. The International Dimensions of Human Rights. Disponível em 

http://unesdoc.unesco.org/ulis/cgi-bin/ExtractPDF.pl?catno=38533&look=default&ll=1. Acessado em 07 de 

março de 2014. p.49. 
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estudados, são os direitos da coletividade dos trabalhadores, dos que serviam ao Capitalismo 

nas fábricas em troca de salários miseráveis e de desconsideração.202 

 

O Manifesto Comunista, publicado em 1848, escrito por Karl Marx e Friedrich 

Engels, representou um marco histórico no movimento operário mundial, onde os autores 

descrevem a transformação do burguês em Capitalista, do camponês em proletariado, do 

comércio regional em mercado mundial e apresentam propostas de intervenção estatal, um fazer 

do Estado, no sentido de buscar os direitos de igualdade entre todos. 

 

  Karl Marx e Friedrich Engels descrevem a evolução histórica que pôs o cidadão à 

frente do Estado Moderno, como produto das revoluções modernas: 

 

A própria burguesia moderna é o produto de um longo processo de 

desenvolvimento, de uma série de revoluções no modo de produção e troca. 

Cada etapa da evolução percorrida era acompanhada de um processo político 

correspondente. Classe oprimida pelo despotismo feudal, associação armada 

administrando-se a si a própria comuna; aqui a republica urbana independente, 

ali, Terceiro Estado, tributário da monarquia; depois, durante o período 

manufatureiro, contrapeso da nobreza na monarquia feudal ou absoluta; pedra 

angular das grandes monarquias, a burguesia, desde o estabelecimento da 

grande indústria e do mercado mundial, conquistou, finalmente, a soberania 

política exclusiva no Estado representativo moderno.203 

 

 A liberdade alcançada no século anterior promoveu profundas mudanças na 

sociedade como um todo, emigrando a burguesia para as cidades, esvaziando a população do 

campo e a subordinação do camponês ao burguês, do Oriente ao Ocidente, conforme narra o 

manifesto: 

 

A burguesia submeteu o campo à cidade. Criou grandes centros urbanos; 

aumentou prodigiosamente a população das cidades em relação à dos campos 

e, com isso, arrancou uma grande parte da população do embrutecimento da 

vida rural. Do mesmo modo que subordinou o campo à cidade, os países 

bárbaros ou semibárbaros aos países civilizados, subordinou os povos 

camponeses aos povos burgueses, o Oriente ao Ocidente.204  

 

                                                         
202 BONAVIDES. Paulo. Curso de Direito Constitucional. 15a edição. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 565. 
203 MARX. Karl, ENGELS. Friedrich. O Manifesto Comunista. Edição Eletrônica. Rocket edition de 1999, 

Disponível em html em www.jahr.org. Acessado em 27 de abril de 2014. p.9. 
204 MARX. Karl, ENGELS. Friedrich. O Manifesto Comunista. Edição Eletrônica. Rocket edition de 1999, 

Disponível em html em www.jahr.org. Acessado em 27 de abril de 2014. p.9. 
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Durante esse período foram criadas forças produtivas, máquinas, química 

empregada na indústria a na agricultura, navegação à vapor, estradas de ferro, telégrafo elétrico, 

canalização de rios e explosão da densidade demográfica, nunca antes relatados na história: 

 

A subjugação das forças da natureza, às maquinas, à aplicação da química à 

indústria e à agricultura, a navegação a vapor, as estradas de ferro, o telegrafo 

elétrico, a canalização dos rios, populações inteiras brotando na terra como 

por encanto – que século anterior teria suspeitado que semelhantes forças 

produtivas estivessem adormecidas no seio do trabalho social?205 

 

O desenvolvimento da burguesia o transformou em capital, bem como o 

proletariado em classes de operários modernos, que tornaram-se dependentes do trabalho para 

a sua existência, ao passo que o capital se acumularia cada vez mais. Essa relação entre capital 

e trabalho é descrita por Karl Marx e Friedrich Engels: 

 

Esses operários, constrangidos a vender-se diariamente, são mercadoria, artigo 

de comércio como qualquer outro; em consequência, estão sujeitos a todas as 

vicissitudes da concorrência, a todas as flutuações do mercado. O crescente 

emprego de maquinas e a divisão do trabalho, despojando o trabalho do 

operário de seu caráter autônomo, tiram-lhe odo o atrativo. O produtor passa 

a um simples apêndice da máquina e só se requer dele a operação mais 

simples, mais monótona, mais fácil de prender. Desse modo o custo do 

operário se reduz, quase exclusivamente, aos meios de manutenção que lhe 

são necessários para viver e perpetuar sua existência.206 
 

Esse processo de desenvolvimento da sociedade produz, cada vez mais, 

discordâncias entre os capitalistas e os trabalhadores, especialmente no que diz respeito aos 

salários, o que resultou: 

 

Os operários começam a formar uniões contra os burgueses e atuam em 

comum na defesa de seus salários; chegam a fundar associações permanentes 

a fim de se prepararem, na previsão daqueles choques eventuais. Aqui e ali a 

luta se transforma em motim. Os operários triunfam as vezes; mas é triunfo 

efêmero. O verdadeiro resultado de suas lutas não é o êxito imediato, mas a 

união cada vez mais ampla dos trabalhadores. Esta união é facilitada pelo 

crescimento dos meios de comunicação criados pela grande indústria e que 

permitem o contato entre operários de localidades diferentes.207 

 

                                                         
205 MARX. Karl, ENGELS. Friedrich. O Manifesto Comunista. Edição Eletrônica. Rocket edition de 1999, 

Disponível em html em www.jahr.org. Acessado em 27 de abril de 2014. p.15. 
206 MARX. Karl, ENGELS. Friedrich. O Manifesto Comunista. Edição Eletrônica. Rocket edition de 1999, 

Disponível em html em www.jahr.org. Acessado em 27 de abril de 2014. p.18. 
207 MARX. Karl, ENGELS. Friedrich. O Manifesto Comunista. Edição Eletrônica. Rocket edition de 1999, 

Disponível em html em www.jahr.org. Acessado em 27 de abril de 2014. p.21-22. 
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Por fim, “O Manifesto Comunista” propôs medidas a fim de promover igualdades, 

tais como intervenção direta nos direitos de propriedade, monopolização da indústria pelo 

Estado, trabalho obrigatório para todos, combinação do trabalho agrícola e industrial, abolição 

do trabalho infantil e educação gratuita para todas as crianças, em todos os países mais 

adiantados: 

 

Expropriação da propriedade latifundiária e emprego da renda da terra em 

proveito do Estado; Imposto fortemente progressivo; Abolição do direito de 

herança; Confiscação da propriedade de todas os emigrados e sediciosos; 

Centralização do credito nas mãos do Estado por meio de um banco nacional 

com capital do Estado e com monopólio exclusivo; Centralização, nas mãos 

do Estado, de todos os meios de transporte; Multiplicação das fabricas e dos 

instrumentos de produção pertencentes ao Estado, arroteamento das terras 

incultas e melhoramento das terras cultivadas, segundo um plano geral; 

trabalho obrigatório para todos, organização de exércitos industriais, 

particularmente para a agricultura; Combinação do trabalho agrícola e 

industrial, medidas tendentes a fazer desaparecer gradualmente a distinção 

entre a cidade e o campo; Educação pública e gratuita de todas as crianças, 

abolição do trabalho das crianças nas fabricas, tal como é praticado hoje. 

Combinação da educação com a produção material, etc.208 

 

Ainda sob o viés da igualdade, os novos direitos reivindicados colocam em 

evidência um lado institucional até então inexistente. É que tais direitos de segunda geração 

demandam a criação de instituições voltadas a um fazer do Estado, um agente ordenador para 

o cumprimento e concretização dos direitos de igualdade209, como os direitos ao trabalho, à 

dignidade no trabalho (direitos trabalhistas), o direito a previdência, o direito à saúde, o direito 

à educação, etc. 

 

Esclarece Norberto Bobbio, pois que os direitos de segunda geração impõem ao 

Estado um fazer estatal, à medida que deve proporcionar para a população o bem estar, uma 

igualdade substancial: 

 

Foram proclamados os direitos sociais, que expressam o amadurecimento de 

novas exigências, podemos dizer, de novos valores, como os de bem estar e 

da igualdade não apenas formal, e que poderíamos chamar de liberdade 

através ou por meio do Estado210.  

 

                                                         
208 MARX. Karl, ENGELS. Friedrich. O Manifesto Comunista. Edição Eletrônica. Rocket edition de 1999, 

Disponível em html em www.jahr.org. Acessado em 27 de abril de 2014. p.42-43. 
209 BONAVIDES. Paulo. Curso de Direito Constitucional. 15a edição. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 567. 
210 BOBBIO. Norberto. A Era dos Direitos. 8a reimpressão. Tradução de Carlos Nelson Coutinho; apresentação 

de Celso Lafer. Rio de Janeiro: Nova Editora, 2004. p. 20. 
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Nesta etapa geracional, aqui chamada de segunda geração passa-se a exigir do 

Estado uma prestação positiva, no sentido de intervir e atuar para que sejam implementados, 

resguardados os direitos de igualdade dos cidadãos211, como referidos acima. 

 

Enquanto que na fase anterior a ênfase eram os direitos dos indivíduos, no sentido 

de ser humano como único, os direitos de igualdade colocam aquele cidadão fazendo parte de 

várias relações sociais pertencentes de grupos ou de uma coletividade em situações ou 

condições específicas determinadas por fatores políticos, econômicos, sociais ou culturais. 

Assim, os direitos humanos de segunda geração visam tutelar estes coletivos212. 

 

Pode-se afirmar que os direitos coletivos são os direitos sociais, com vista a 

preservar e desenvolver as suas características e dos direitos dos povos à autodeterminação, o 

direito de determinar livremente seu estatuto político e ao livre exercício de seu 

desenvolvimento econômico, social e cultural213. Em outras palavras, o que vêm se afirmando 

na presente dissertação, a Democracia como regime essencial para o exercício dos direitos 

humanos.  

 

 

2.4.1 Direitos Políticos - Emancipação das Mulheres na França e nos Estados 

Unidos 

 

A Democracia pressupõe a participação do maior número de pessoas no jogo 

político. No entanto, mesmo com advento das Constituições libertárias, nos Estados Unidos e 

na França, as mulheres continuavam sem ter o direito de votar. O direito ao voto, se analisar do 

ponto de vista do cidadão, pode ser considerado um direito de liberdade, mas, à medida em que 

forma-se um coletivo de excluídos, as mulheres, que não possuem os mesmos direitos dos 

homens, trata-se, portanto, de um direito de igualdade e o Estado deve se impor no sentido de 

um fazer estatal e promover os direitos de segunda geração a este coletivo.  

                                                         
211 BOBBIO. Norberto. A Era dos Direitos. 8a reimpressão. Tradução de Carlos Nelson Coutinho; apresentação 

de Celso Lafer. Rio de Janeiro: Nova Editora, 2004. p. 9. 
212  VASAK, Karel. The International Dimensions of Human Rights. Disponível em 

http://unesdoc.unesco.org/ulis/cgi-bin/ExtractPDF.pl?catno=38533&look=default&ll=1. Acessado em 07 de 

março de 2014. p.55. 
213  VASAK, Karel. The International Dimensions of Human Rights. Disponível em 

http://unesdoc.unesco.org/ulis/cgi-bin/ExtractPDF.pl?catno=38533&look=default&ll=1. Acessado em 07 de 

março de 2014. p.55. 
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O Estado Francês, em 04 de novembro de 1848, por meio do artigo 24 e 25 da 

promulgada Constituição, instituiu o sufrágio universal direto de forma incondicional a todos 

os franceses aptos para as atividades da vida civil: 

 

Artigo 24 - O sufrágio é universal e direto. A votação é secreta.214 

Artigo 25 - Os eleitores incondicionalmente, todos os franceses com idade 

entre 21 anos e desfrutando de seus direitos civis e políticos215. 

 

A Constituição Francesa, por meio desses dois artigos, declarou o direito ao voto 

direto e secreto, a todos os cidadãos franceses, independentes de raça, cor, sexo com idade 

superior a vinte e um nos de idade e que estejam em gozo dos direitos civis e políticos. 

 

Interessante observar que os Estados Unidos demoraram para reconhecer o direito 

ao sufrágio universal, de modo que o direito ao voto era exclusividade dos homens. Somente 

no século XX, é que o Congresso americano aprovou, em 04 de junho de 1919 e ratificou em 

18 agosto de 1920, o sufrágio universal: 

 

XIX - Dar sufrágio nacional para mulheres 

Aprovada pelo Congresso 04 de junho de 1919. Ratificada 18 agosto de 1920. 

1. O direito dos cidadãos dos Estados Unidos ao voto não será negado ou 

abreviada pelos Estados Unidos ou por qualquer Estado em razão do sexo. 

2. Congresso terá o poder de fazer cumprir este artigo por legislação 

adequada.216  
 

O fato é que após trezentos anos de colonização Inglesa, os Estados Unidos da 

América corrigiram uma desigualdade secular e colocaram as mulheres em igualdade de 

direitos com os homens. 

 

                                                         
214 ASSEMBLÉE NATIONALE. Constitution du 4 novembre 1848. Disponível em http://www.assemblee-

nationale.fr/histoire/constitutions/constitution-deuxieme-republique.asp. Acessado em 07 de outubro de 2013. 

Tradução Livre: Article 24. – Le suffrage est direct et universel. Le scrutin est secret. 
215 ASSEMBLÉE NATIONALE. Constitution du 4 novembre 1848. Disponível em http://www.assemblee-

nationale.fr/histoire/constitutions/constitution-deuxieme-republique.asp. Acessado em 07 de outubro de 2013. 

Tradução Livre: Article 25. - Sont électeurs, sans condition de cens, tous les Français âgés de vingt et un ans, et 

jouissant de leurs droits civils et politiques. 
216 U.S.CONSTITUTION: AMENDMENTS XI – XXVII. The Avalon Project. Documents in Law, History and 

Diplomacy. Yale Law School: Lillian Goldman Law Library. Disponível em 

http://avalon.law.yale.edu/18th_century/amend1.asp. Acessado em 07 de outubro de 2013. Tradução Livre: XIX 

- Giving nationwide suffrage to women 

Passed by Congress June 4, 1919. Ratified August 18, 1920. 

1. The right of citizens of the United States to vote shall not be denied or abridged by the United States or by any 

State on account of sex. 

2. Congress shall have power to enforce this article by appropriate legislation. 
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2.4.2 Direitos Sociais 

 

Seguindo a trilha do exame dos direitos de segunda geração, veja-se agora os 

sociais, neles inseridos nos direitos de igualdade, cujo objeto corresponde a um fazer estatal, 

uma prestação positiva do Estado, no sentido de criar igualdade substancial, pela desigualdade 

jurídica dos desiguais. Uadi Lammêgo Bulos, afirma que os direitos sociais, além de buscarem 

a igualdade dos cidadãos, têm o objetivo de garantir a qualidade de vida das pessoas217.  

 

José Afonso da Silva enfatiza que este fazer estatal, ou estas prestações positivas, 

servem à realização e concretização dos direitos sociais pelo Estado em prol dos cidadãos218. 

Amparado por tal doutrina, serão destacados os grupos sociais na Constituição Francesa de 

1848. 

 

Afora a categoria de pessoas nas Constituições Francesa e Americana (mulheres), 

há alguns outros grupos sociais que não podem ser emancipados, mas, que devem ser tratados 

de forma diferenciada pelo Estado. Sujeitam-se a tal tratamento especial, certas categorias de 

pessoas hipossuficientes que demandam atenção especial do Estado para manter-se em 

condição igualitária com os demais atores da sociedade. 

 

A Constituição Francesa de 04 de novembro 1848, já tantas vezes mencionada, 

acolheu alguns desses coletivos hipossuficientes, para garantir equidade entre os cidadãos. 

Prevê o texto constitucional, item I, que o Estado se compromete: 

 

I. - França incorporou República. Ao adotar esta forma final de governo, 

propõe-se meta de caminhar mais livremente no caminho do progresso e da 

civilização, para garantir a distribuição de uma distribuição mais equitativa 

dos encargos e benefícios da sociedade, de aumentar a facilidade de cada 

cidadão, cortando gastos públicos e impostos, e enviar todos os cidadãos, sem 

mais comoção, pela ação sucessiva e constante das instituições e das Leis, a 

um grau cada vez mais elevado de moralidade, leveza e bem-estar.219  

                                                         
217 BULOS, Uadi Lammêgo. Curso de Direito Constitucional. 6ª ed. rev. e atual.  São Paulo: Saraiva, 2011, p. 

789. 
218 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 32ª ed. rev. e atual. – São Paulo: Malheiros 

Editores, 2009, p. 286-287. 
219 ASSEMBLÉE NATIONALE. Constitution du 4 novembre 1848. Disponível em http://www.assemblee-

nationale.fr/histoire/constitutions/constitution-deuxieme-republique.asp. Acessado em 07 de outubro de 2013. 

Tradução Livre: I. - La France sést constituée en République. En adoptant cette forme définitive de gouvernement, 

elle sést proposée pour but de marcher plus librement dans la voie du progrès et de la civilisation, d'assurer une 

répartition de plus en plus équitable des charges et des avantages de la société, d'augmenter l'aisance de chacun 

par la réduction graduée des dépenses publiques et des impôts, et de faire parvenir tous les citoyens, sans nouvelle 
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Claramente, tal item I apresenta uma a prestação positiva, no sentido de a França 

se caminhar para o progresso, garantir uma distribuição de renda justa, cortar gastos e impostos 

públicos, agir com moralidade e proporcionar o bem estar aos seus cidadãos. Ainda pelo 

preâmbulo constitucional francês, no item VIII, a Constituição indica as diretrizes sociais do 

texto descrevendo, direitos de segunda geração ou direitos de igualdade: 

 

VIII. A República deve proteger o cidadão em sua pessoa, sua família, sua 

religião, sua propriedade, seu trabalho, e ao alcance de cada instrução 

necessária para todos os homens, deve, por um apoio fraterno, garantindo a 

existência de cidadãos carentes, ou a aquisição de trabalho dentro dos limites 

dos seus recursos, quer dando, na ausência da família, ajudar aqueles que são 

incapazes de trabalhar. A fim de cumprir todos os seus deveres, e a garantia 

desses direitos, a Assembleia Nacional, fiel às tradições dos grandes 

Assembleias que inaugurou a Revolução Francesa, promulga a seguinte, a 

Constituição da República.220  

 

Este item VIII preambular reitera os direitos de primeira geração, direitos de 

liberdade: pessoa, família, religião e propriedade e abaliza os direitos sociais, direitos de 

segunda geração, direitos de igualdade: trabalho, proteção aos cidadãos carentes, pessoas 

incapazes de gerir os atos da vida civil. Como afirmado, a proteção mira certos grupos 

hipossuficientes, sejam, carentes, desempregados ou incapazes de trabalhar. 

 

O artigo 9º da Constituição de 1848, consagra o direito à educação gratuita, à 

liberdade acadêmica, à supervisão acadêmica pelo Estado Francês em todos os graus de 

educação e estabelecimentos de ensino, típico direito social: 

 

Artigo 9º. A educação é gratuita. A liberdade acadêmica deve ser exercida de 

acordo com as condições de capacidade e de moralidade determinadas pelas 

Leis, e sob a supervisão do Estado. Este monitoramento se estende a todos os 

níveis de educação e instituições de ensino, sem exceção221. 

                                                         
commotion, par l'action successive et constante des institutions et des lois, à un degré toujours plus élevé de 

moralité, de lumières et de bien-être. 
220 ASSEMBLÉE NATIONALE. Constitution du 4 novembre 1848. Disponível em http://www.assemblee-

nationale.fr/histoire/constitutions/constitution-deuxieme-republique.asp. Acessado em 07 de outubro de 2013. 

Tradução Livre: VIII. - La République doit protéger le citoyen dans sa personne, sa famille, sa religion, sa 

propriété, son travail, et mettre à la portée de chacun l'instruction indispensable à tous les hommes; elle doit, par 

une assistance fraternelle, assurer léxistence des citoyens nécessiteux, soit en leur procurant du travail dans les 

limites de ses ressources, soit en donnant, à défaut de la famille, des secours à ceux qui sont hors d'état de travailler. 

- En vue de l'accomplissement de tous ces devoirs, et pour la garantie de tous ces droits, l'Assemblée nationale, 

fidèle aux traditions des grandes Assemblées qui ont inauguré la Révolution française, décrète, ainsi qu'il suit, la 

Constitution de la République. 
221 ASSEMBLÉE NATIONALE. Constitution du 4 novembre 1848. Disponível em http://www.assemblee-

nationale.fr/histoire/constitutions/constitution-deuxieme-republique.asp. Acessado em 07 de outubro de 2013. 

Tradução Livre: Article 9. - Lénseignement est libre. - La liberté dénseignement séxerce selon les conditions de 
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Este comando constitucional educacional contempla a liberdade acadêmica dentro 

do espectro legal, para todos os níveis de educação, bem como, para todas as instituições de 

ensino. 

 

O artigo 10º trata da igualdade do emprego público, admitindo igualmente a todo 

cidadão acesso unicamente em razão do mérito e pelas condições estabelecidas em Lei, dessa 

forma, excluiu qualquer possibilidade de promover desigualdades: 

 

Artigo 10º. Todos os cidadãos são igualmente admissíveis a todas emprego 

público, de preferência por nenhuma outra razão do que o seu mérito, e de 

acordo com as condições estabelecidas pela lei. Sempre são abolidos todos os 

títulos de nobreza, distinção de nascimento, classe ou casta222. 

 

O dispositivo constitucional em questão reduziu a margem de desigualdade no 

tratamento da admissão ao serviço público, adotando o critério da meritocracia e aboliu 

conjuntamente a distinção fundada no nascimento ou na classe social ou na condição econômica 

do cidadão. 

 

Os direitos sociais, direitos de igualdade ou direitos de segunda geração, protegem 

coletivamente pessoas hipossuficientes na vida social. Nesta linha, obriga o Estado a “um fazer 

estatal”, no sentido de tutelar estes coletivos desiguais, a fim de promover a implementação dos 

direitos humanos, direitos de segunda geração. 

 

 

2.4.3 Direitos Econômicos e Efetivas Garantias 

 

O artigo 13º da carta constitucional francesa basicamente elenca os direitos 

econômicos, garante aos cidadãos liberdade de trabalho e a livre iniciativa da empresa, e propõe 

a promoção de incentivos por parte da indústria e dos municípios para a implementação dos 

direitos de igualdade: 

                                                         
capacité et de moralité déterminées par les lois, et sous la surveillance de l'État. - Cette surveillance s'étend à tous 

les établissements d'éducation et dénseignement, sans aucune exception. 
222 ASSEMBLÉE NATIONALE. Constitution du 4 novembre 1848. Disponível em http://www.assemblee-

nationale.fr/histoire/constitutions/constitution-deuxieme-republique.asp. Acessado em 07 de outubro de 2013. 

Tradução Livre: Article 10. - Tous les citoyens sont également admissibles à tous les emplois publics, sans autre 

motif de préférence que leur mérite, et suivant les conditions qui seront fixées par les lois. - Sont abolis à toujours 

tout titre nobiliaire, toute distinction de naissance, de classe ou de caste. 
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Artigo 13º. A Constituição garante aos cidadãos a liberdade de trabalho e da 

indústria. A empresa promove e incentiva o desenvolvimento da educação 

primária gratuita de trabalho, a formação profissional, a igualdade de relação 

entre o patrão e o trabalhador, fundos de pensão e de crédito, as instituições 

agrícolas, associações voluntárias e o estabelecimento pelo Estado, pelos 

municípios e municípios, específico para usar desocupação pública prestando 

assistência a crianças abandonadas, aos enfermos e idosos sem recursos e que 

suas famílias não podem prestar auxílio223. 

 

Este artigo regula o sistema econômico dicotômico entre capital e trabalho, ao passo 

que, a Constituição garante aos cidadãos a liberdade do trabalho e a liberdade da empresa, vale 

dizer a livre iniciativa privada. Permite, ainda,  o fomento  da empresa para a promoção do 

desenvolvimento da educação primária, da formação profissional, e a igualdade nas relações 

entre capital e trabalho, e para tanto indica como mecanismos, a formação de fundos de pensão 

e fundos de créditos, instituições agrícolas e associações voluntárias, além de  estabelecimentos 

estatais, pela via do município, funcionem para prestar assistência às crianças abandonadas, aos 

enfermos e aos idosos, em que as famílias não possam dar este auxílio. 

 

Em suma, o Estado Francês por meio deste mecanismo constitucional de número 

treze, cria um micro sistema econômico para a realização da igualdade, nos direitos 

econômicos, entre capital e trabalho, e suplementa, os direitos sociais, na última parte deste 

comando, contemplando o hipossuficiente abandonado. 

 

O Congresso americano, em 13 de junho de 1866, aprovou a Emenda 

Constitucional de número quatorze, que foi ratificada em 09 de julho de 1866, federalizando o 

devido processo legal: 

 

XIV - os direitos do cidadão não podem ser reduzidos. 

Aprovada pelo Congresso 13 de junho, 1866. Ratificada 9 de julho de 1868 

1 . Todas as pessoas nascidas ou naturalizadas nos Estados Unidos, e sujeitas 

à sua jurisdição, são cidadãos dos Estados Unidos e do Estado onde residem. 

Nenhum Estado poderá fazer ou executar qualquer lei que restrinja os 

privilégios ou imunidades dos cidadãos dos Estados Unidos; nem qualquer 

Estado privar qualquer pessoa da vida, liberdade ou propriedade, sem o devido 

                                                         
223 ASSEMBLÉE NATIONALE. Constitution du 4 novembre 1848. Disponível em http://www.assemblee-

nationale.fr/histoire/constitutions/constitution-deuxieme-republique.asp. Acessado em 07 de outubro de 2013. 

Tradução Livre: Article 13. - La Constitution garantit aux citoyens la liberté du travail et de l'industrie. La société 

favorise et encourage le développement du travail par lénseignement primaire gratuit, l'éducation professionnelle, 

l'égalité de rapports, entre le patron et l'ouvrier, les institutions de prévoyance et de crédit, les institutions agricoles, 

les associations volontaires, et l'établissement, par l'État, les départements et les communes, de travaux publics 

propres à employer les bras inoccupés ; elle fournit l'assistance aux enfants abandonnés, aux infirmes et aux 

vieillards sans ressources, et que leurs familles ne peuvent secourir. 
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processo legal, nem negar a qualquer pessoa dentro sua jurisdição a igual 

proteção das Leis.224 

 

O Estado por meio deste comando, prestou positivamente um fazer estatal, na 

medida que proibiu a redução dos direitos dos cidadãos natos ou naturalizados no Estados 

Unidos e universalizou em território americano a garantia do devido processo legal, antes 

restrito as legislações de cada Estado da confederação. 

 

Este mecanismo constitucional consagrado como direitos de segunda geração, 

deflagra dupla proteção ao cidadão, vez que, reafirma e tutela os direitos de primeira geração, 

vida, liberdade e propriedade, e no âmbito formal, da igualdade, assegura paridade total de 

condições do indivíduo em face do Estado225. 

  

Imperioso se faz destacar, que o devido processo legal, “due process of law 

(procedural due process)”, expressão em inglês cujo significado refere-se ao procedimento 

previsto em lei, aos litigantes, que acessam à justiça para deduzir suas pretensões ou defesas. 

 

Este supra princípio, o devido processo legal, garante, portanto, aos cidadãos 

litigantes, os direitos: à citação, à igualdade das partes, à proibição de prova ilícita, ao 

contraditório, à imparcialidade do juiz, à ampla defesa, ao duplo grau de jurisdição, ao 

julgamento rápido, bem como, todos os direitos para garantir o deslinde dos processos judicial 

e administrativo.226 

 

                                                         
224 U.S.CONSTITUTION: AMENDMENTS XI – XXVII. The Avalon Project. Documents in Law, History and 

Diplomacy. Yale Law School: Lillian Goldman Law Library. Disponível em 

http://avalon.law.yale.edu/18th_century/amend1.asp. Acessado em 27 de outubro de 2013. Tradução Livre: XIV 

- Citizen rights not to be abridged 

Passed by Congress June 13, 1866. Ratified July 9, 1868. 

1. All persons born or naturalized in the United States, and subject to the jurisdiction thereof, are citizens of the 

United States and of the State wherein they reside. No State shall make or enforce any law which shall abridge the 

privileges or immunities of citizens of the United States; nor shall any State deprive any person of life, liberty, or 

property, without due process of law; nor to deny to any person within its jurisdiction the equal protection of the 

laws. 
225 MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 10a ed. São Paulo: Atlas, 2001. p. 121. 
226 NERY JUNIOR, Nelson. Princípios do Processo na Constituição Federal. 9a ed. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2009. p.91. No Brasil, este supra princípio, devido processo legal, garante, portento, aos cidadãos 

litigantes, os direitos à citação, a igualdade das partes, a proibição de prova ilícita, ao contraditório, a 

imparcialidade do juiz, a ampla defesa, ao duplo grau de jurisdição, ao julgamento rápido, bem como, todos os 

direitos para garantir o deslinde dos processos judicial e administrativo. 
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Destarte, os direitos de segunda geração, a promoção dos direitos políticos, 

emanciparam a mulher na França e nos Estados Unidos, ao longo do século XIX e início do 

século XX, fixando os direitos de segunda geração. 

 

Ainda, nesta esteira, os direitos sociais e econômicos foram verificados na 

Constituição Francesa e os direitos de garantias institucionais, o processo como garantia dos 

exercícios dos direitos na Constituição Americana, direitos de igualdade. 

 

Conclui-se, portanto, na ordem jurídica, a presença do Estado, ou seja, o fazer 

estatal no sentido de garantir igualdade aos hipossuficientes, a prestação positiva estatal, 

conduzindo a Estados Modernos independentes constitucionalmente democráticos de cidadãos 

livres e iguais. 

 

Na ordem econômica, será verificado o mesmo movimento do fazer estatal, ou seja, 

de intervencionismo econômico, para equilibrar as desigualdades naturais geradas pela 

diferença entre capital e trabalho. 

 

 

2.5 Intervencionismo Econômico 

 

Karl Marx, considerado o pai do socialismo científico, e Friedrich Engels 

escreveram em 1844 a obra “a Sagrada Família”, seu primeiro livro publicado no início de 

1845 227 . Essa obra dá a conotação exata, da dicotomia, do coletivo hipossuficiente dos 

trabalhadores frente aos capitais industriais, na medida em que a esquerda hegeliana depositava 

as esperanças nas camadas cultas, aptas a alcançar uma consciência crítica que negava aos 

trabalhadores228. 

 

Karl Marx e Friedrich Engels enfatizavam a impotência da consciência crítica, que 

não se tornariam a consciência dos trabalhadores, assim, neste caso, só poderia ser uma 

consciência socialista229. Em 1847-1848, Karl Marx publicou folheto sob o título “Trabalho 

Assalariado e Capital”, resultado das conferências em que se torna o reivindicador salarial para 

                                                         
227 MARX, Karl. O CAPITAL. Ed. Os Economistas. São Paulo: Abril Cultural, 1983. p. XII. 
228 MARX, Karl. O CAPITAL. Ed. Os Economistas. São Paulo: Abril Cultural, 1983. p. XII. 
229 MARX, Karl. O CAPITAL. Ed. Os Economistas. São Paulo: Abril Cultural, 1983. p. XII. 
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o movimento operário230. A coletividade de trabalhadores sempre chamou muita atenção de 

Karl Marx e Friedrich Engels, que ingressaram na denominada “liga dos comunistas”, 

organização de emigrados alemães, e receberam a incumbência de redigir um manifesto que 

representasse os objetivos socialistas dos trabalhadores231. 

 

No começo de 1848, “O Manifesto Comunista”, já apontado, ficou um pouco 

ofuscado pelas revoluções ocorridas na Europa Central, naquele ano, em especial na França, 

Alemanha, Hungria, Bélgica, Áustria e Itália232. Mas, sem dúvida essa obra política tornou-se 

uma das mais conhecidas, em numerosas línguas, de tal maneira que o texto se tornou um marco 

histórico do movimento operário mundial233. 

 

O movimento reacionário de 1850, por meio das suas classes dirigentes, 

informavam ao mundo o tamanho e o poder das forças capitalistas234. No final do século XIX, 

verificam-se na ordem econômica, alterações drásticas, especialmente sobre o crescimento 

extraordinário e domínio das forças capitalistas (Capital) sobre as forças produtivas (Trabalho), 

ultrapassando as relações econômicas para interferir diretamente em todos os aspectos da vida 

social235. 

 

Nesta fase revelam-se os dois vetores da sociedade: de um lado, o capital, as forças 

industriais, comerciais e financeiras, conforme características preconizadas, especialmente pela 

figuração da separação entre propriedade jurídica e poder econômico:  

 

A concentração e centralização do capital industrial, comercial e financeiro, a 

proliferação de cartéis e monopólios, e a separação entre propriedade jurídica 

e poder econômico ilustram a extraordinária expansão do princípio de 

mercado, ao mesmo tempo que puseram fim ao mercado competitivo e auto 

equilibrável.236 

 

                                                         
230 MARX, Karl. O CAPITAL. Ed. Os Economistas. São Paulo: Abril Cultural, 1983. p. XVI. 
231 MARX, Karl. O CAPITAL. Ed. Os Economistas. São Paulo: Abril Cultural, 1983. p. XVI. 
232 MARX, Karl. O CAPITAL. Ed. Os Economistas. São Paulo: Abril Cultural, 1983. p. XVI. 
233 MARX, Karl. O CAPITAL. Ed. Os Economistas. São Paulo: Abril Cultural, 1983. p. XVI. 
234 BERMAN. Marshall. Tudo que é Sólido Desmancha no Ar. São Paulo: Editora Schwarcz, 1986. p. 18. 
235 SANTOS. Boaventura de Sousa. A Crítica da Razão Indolente: contra o desperdício da experiência. 4a ed. 

São Paulo: Cortez, 2002. p. 146. 
236 SANTOS. Boaventura de Sousa. A Crítica da Razão Indolente: contra o desperdício da experiência. 4a ed. 

São Paulo: Cortez, 2002. p. 147. 
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 Por outro lado, o trabalho, o atributo do homem, inserido na produção capitalista, 

passou a se organizar em sindicatos e partidos operários para fazer frente ao grande capital, por 

meio da política de classe, antes ocupados exclusivamente pela Oligarquia e pela Burguesia: 

 

(...) o alargamento do direito de voto e a organização dos interesses sociais 

setoriais (muitas vezes antagônicos) em organizações patronais e sindicatos 

evidenciaram ainda mais o caráter classista da dominação política. À medida 

que as práticas de classe se traduziram em política de classe, os sindicatos e 

os partidos operários entraram na cena política, até então exclusivamente 

ocupada pelos partidos oligárquicos e pelas organizações burguesas.237  

 

Neste contexto, o elemento principal da vida moderna, conforme observado na 

descritiva de Marshall Berman, é a contraditoriedade entre o homem e as forças industriais e 

científicas, em que às forças materiais dominam e banalizam a vida humana: 

 

De um lado, tiveram acesso à vida forças industriais e científicas que nenhuma 

época anterior, na história da humanidade, chegara a suspeitar. De outro lado, 

estamos diante de sintomas de decadência que ultrapassam em muito os 

horrores dos últimos tempos do Império Romano. Em nossos dias, tudo parece 

estar impregnado do seu contrário. O maquinado, dotado do maravilhoso 

poder de amenizar e aperfeiçoar o trabalho humano, só faz, como se observa, 

sacrificá-lo sobrecarregá-lo. As mais avançadas fontes de saúde, graças a uma 

misteriosa distorção, tornaram-se fontes de penúria. As conquistas da arte 

parecem ter sido conseguidas com a perda do caráter. Na mesma instância em 

que a humanidade domina a natureza, o homem parece escravizar-se a outros 

homens ou à sua própria infâmia. Até a pura luz da ciência parece incapaz de 

brilhar senão no escuro pano de fundo da ignorância. Todas as nossas 

invenções e progressos parecem dotar devida intelectual às forças materiais, 

estupidificando a vida humana ao nível da força material.238 

 

Em suma, o homem se emancipava como indivíduo, mas ao mesmo tempo era 

jogado na cova das poderosas forças industriais, calcada por abismos sociais e pessoais. 

Conclui, Marshall Berman:239 

 

Logo, a classe dos “novos homens”, homens que são legitimamente 

modernos, conseguirá absolver as contradições da modernidade, superar as 

pressões esmagadoras, os terremotos, as misteriosas distorções, os abismos 

sociais e pessoais, em cujo interior todos os homens e mulheres modernos são 

forçados a viver. 

 

                                                         
237 SANTOS. Boaventura de Sousa. A Crítica da Razão Indolente: contra o desperdício da experiência. 4a ed. 

São Paulo: Cortez, 2002. p. 147. 
238 BERMAN. Marshall. Tudo que é Sólido Desmancha no Ar. São Paulo: Editora Schwarcz, 1986. p. 19. 
239 BERMAN. Marshall. Tudo que é Sólido Desmancha no Ar. São Paulo: Editora Schwarcz, 1986. p. 19. 
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Paul Hugon 240  expõe suas ideias relativamente à economia nacional, narrando 

discurso da “Cours d’ économie politique”, proferido em 1878-1879, apoiado no método da 

observação em que reuniu uma série de fatos, na metade do século XIX, a terem recorrido com 

grande êxito, ao fortalecimento da economia nacional241. As palavras sobre a intervenção 

estatal: 

 

A Intervenção do Estado deveria existir, não apenas como auxílio suplementar 

às iniciativas do interesse privado, quer fomentando a atividade particular 

indispensável ao desenvolvimento complexo da nação, quer substituindo a 

iniciativa privada quando determinadas realizações não couberem dentro do 

seu campo de interesses, mas também sob a forma de tutela dos interesses das 

classes sociais economicamente fracas242. 

 

A economia, por meio da intervenção estatal deve estar a serviço do bem estar 

comum, objetivando, do lado do capital a multiplicação de riquezas e, do lado do trabalho a 

felicidade dos homens243. Por esta via, o Estado deve intervir na economia para que a dicotomia 

capital e trabalho sejam desenvolvida de forma paralela e harmoniosamente, sejam forças 

produtivas e forças humanas, para somente a partir daí, atingir o status de economia 

complexa244. 

 

E finaliza Paul Hugon sobre a riqueza de uma nação, no sentido de que todos na 

sociedade, tanto o capitalista, quanto o trabalhador, devem participar e se beneficiar da 

prosperidade: 

 

A riqueza de uma nação só existe quando todos os seus habitantes participam 

da sua prosperidade. O enriquecimento, no sentido amplo do termo, deve 

beneficiar, a um tempo, o industrial e o operário245. 

 

Na ordem jurídica, os Estados Centrais mundiais, Estados Modernos independentes 

constitucionalmente democráticos de cidadãos livres e iguais com a presença gerenciadora do 

Estado dos seus cidadãos, no sentido de dar tratamento igual aos desiguais, implementando, 

assim, os direitos de segunda geração. 

 

                                                         
240 HUGON. Paul. História das Doutrinas Econômicas. 8a ed. São Paulo: Editora Atlas, 1966. p.408. 
241 HUGON. Paul. História das Doutrinas Econômicas. 8a ed. São Paulo: Editora Atlas, 1966. p.408. 
242 HUGON. Paul. História das Doutrinas Econômicas. 8a ed. São Paulo: Editora Atlas, 1966. p.408. 
243 HUGON. Paul. História das Doutrinas Econômicas. 8a ed. São Paulo: Editora Atlas, 1966. P.409. 
244 HUGON. Paul. História das Doutrinas Econômicas. 8a ed. São Paulo: Editora Atlas, 1966. P.409. 
245 HUGON. Paul. História das Doutrinas Econômicas. 8a ed. São Paulo: Editora Atlas, 1966. P.409. 
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Na ordem econômica, o Estado intervém de forma severa na economia, 

especialmente no que tange à dicotomia capital e trabalho, no sentido de suplementar as forças 

produtivas, especialmente, na contribuição da construção da infraestrutura, e de igualizar os 

operários hipossuficientes 

 

 

2.6 Terceira Dimensão dos Direitos Humanos 

 

A terceira dimensão dos direitos fundamentais nasce a partir da “Grande Guerra”, 

dos extermínios em massa de pessoas, da “Grande Depressão Econômica”, do desemprego 

global, do início do século XX, que serão vistos no capítulo terceiro. O mundo percebe que 

somente por meio de medidas preventivas de caráter global direcionadas a todos os homens e 

a todos os Estados-nações do mundo, poderia se dar a preservação da humanidade. Os direitos 

de solidariedade implicam o reconhecimento de que todos os seres humanos, todo o gênero 

humano, toda a humanidade, enfim, merece respeito, ou seja, ninguém pode ser mais ou menos 

humano, deixar de ser humano, ou tampouco perder esta proteção246. 

 

O papel do Estado no século XX muda extraordinariamente, no que tange ao tema 

direitos humanos, além de garantir os direitos de primeira geração e promover os direitos de 

segunda geração, o Estado deve tutelar os direitos de todos contra as grandes potencialidades 

econômicas, tecnológicas e científicas, ou seja, o Estado além de proteger os direitos 

individuais e fomentar os direitos coletivos, deve ter como função principal a existência humana 

e a personalidade humana247. 

 

Escreve Karel Vasak a respeito da unidade dos direitos dos homens em sentido 

físico, intelectual e espiritual e a interligação entre os direitos de primeira geração e de segunda 

geração: 

 

A indivisibilidade ou a unidade da pessoa humana no sentido físico, intelectual 

e espiritual pode ser uma base mais sólida para abordar a questão da 

                                                         
246 DONNELLY. Jack. Universal Human Rights and Practice. Ithaca: Cornell University Press, 1989. p. 61. 
247  VASAK, Karel. The International Dimensions of Human Rights. Disponível em 

http://unesdoc.unesco.org/ulis/cgi-bin/ExtractPDF.pl?catno=38533&look=default&ll=1. Acessado em 07 de 

março de 2014. p.49. 
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interligação entre direitos civis e políticos e direitos econômicos, sociais e 

culturais248. 

 

Os direitos fundamentais de terceira dimensão têm características diferentes dos 

direitos de primeira e segunda gerações, que possuíam respectivamente, caráter subjetivo ligado 

intrinsecamente ao indivíduo, e caráter objetivo relacionado à coletividade, conforme 

amplamente exposto em capítulo anterior. Dada a titularidade dos direitos fundamentais 

reconhecida a própria humanidade, a natureza desses é de uma indivisibilidade jurídica e 

material249. 

 

O que marca o direito de solidariedade é a indeterminabilidade, os titulares desse 

direito transindividual são todos, não se identificam com um indivíduo, uma classe, um grupo, 

um coletivo, e sim, a tutela versará sobre todos250. 

 

Por este cenário traçado, os direitos fundamentais de terceira dimensão, ultrapassam 

a perspectiva subjetiva dos direitos individuais, extrapolam o caráter objetivo coletivo dos 

direitos institucionais para coexistirem reciprocamente, subjetiva e objetiva, alcançando os 

direitos de titularidade difusa, os direitos de todos, direitos transindividuais251. 

 

No momento em que os direitos humanos rompem fronteiras e internacionalizam-

se, e mecanismos supranacionais tem de ser criados, com o fim de preservação da raça 

humana252, que ao longo do início do século XX, mostrou-se capaz de se autodestruir, na ordem 

jurídica por meio da Grande Guerra e na ordem econômica com a grande depressão. 

 

 

 

 

 

                                                         
248  VASAK, Karel. The International Dimensions of Human Rights. Disponível em 
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249  SCARLET. Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais: uma teoria geral dos direitos 
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251 SILVA. Ovídio A. Baptista da. Direito Subjetivo. Pretensão de Direito Material e Ação. Ajuris n. 29, 
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2.7 Neoliberalismo 

 

O liberalismo, ao seu turno, teve uma dimensão libertadora porque permitiu a 

transformação de uma sociedade, na medida que dissolveu os vínculos monárquicos 

tradicionais impostos pelo monopólio, pelos confiscos, pelas arbitrariedades dos governantes, 

o deboche do exibicionismo, da tirania e do sacrifício daqueles que eram considerados 

inferiores253.  

 

Foi substituído pelo intervencionismo estatal, promoveu controle centralizado, 

minuciosa intervenção do Estado na economia, promoção de programas assistenciais, que 

eclodiram nos eventos globais da primeira metade do século XX, a “Grande Guerra Mundial” 

e a “Grande Depressão Mundial”, que serão analisados no capítulo três. 

 

 O mundo necessitava encontrar soluções visando toda a humanidade, uma vez que, 

o movimento de ativos financeiros, a partir da grande depressão, afetariam, positivamente ou 

negativamente, todas as pessoas do globo terrestre. É sob essa perspectiva econômica, que John 

Maynard Keynes, em 1936, publicou o livro “Teoria geral do emprego, do juro e da moeda”, 

que é considerado por muitos tão importante para a história da ciência econômica, como a 

“Riqueza das Nações”, de Adam Smith, de 1776. Pode-se ponderar este trabalho como o mais 

importante depois de “O Capital” de Karl Marx254. 

 

O Livro de John Maynard Keynes abre um novo período de evolução da ciência 

econômica mundial, promovendo uma verdadeira revolução, chamada de Keynesiana, na 

medida em que chama sua teoria de geral e a contrapõe com a teoria clássica, em três pontos: o 

primeiro, não parte da uma hipótese do pleno emprego; em segundo, elimina a moeda do 

raciocínio da sua teoria e; por fim, terceiro, examina o problema econômico em termos 

particulares e individuais255.  

 

Partindo da afirmação de Adam Smith, de que a força do trabalho é a riqueza das 

nações, John Maynard Keynes focaliza o emprego como o objeto fundamental da sua teoria. O 

emprego, porque este é o agente motor de todo o sistema econômico, pois que, o índice de 

                                                         
253 ATRIA. Fernando. Neoliberalismo con Rostro Humano. Santiago: Catalonia: 2013. p. 90-91. 
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emprego varia no mesmo sentido do rendimento global, que pode ser aplicado de três maneiras: 

entesourando, investindo ou consumindo256. 

 

 Assim, com base nesses três elementos (a preferência pela liquidez, o estimulo para 

investir e a propensão a consumir) e mais o volume monetário de cada Estado, vai explicar toda 

a sua teoria econômica257. 

 

A economia pela teoria Keynesiana, constitui um hibrido entre “mercado livre” 

(liberalismo) e “regulador estatal” (intervencionismo). Um Estado regulador, de maneira mais 

ou menos perene, estimulando os investimentos de forma eficaz para a política de construção 

de grandes obras públicas, com um intuito principal, buscar o pleno emprego, é considerado 

por John Maynard Keynes, a mola propulsora de toda a economia, com o objetivo final de 

aumentar o consumo.258 

 

Ademais, assim como no plano jurídico, o mundo passou a pensar em termos 

globais a humanidade a partir da metade do século XX, com a positivação e a tentativa de 

implementação dos direitos de terceira dimensão, na ordem econômica a teoria Keynesiana, e 

sua a busca pelo pleno emprego foi conduzida para a aplicação mundial, transformando o 

sistema Keynesiano de política nacional para política mundial.259 

 

Por seu turno a política Keynesiana de trocas globais (fomentar o investimento, 

aumentar o emprego para aumentar o consumo), por meio de uma política de investimentos 

internacionais, serviu de base para o “Plano Keynes”, de 1943 e o “Plano White”, elaborado 

pelo economista Harry Dexter White, norte-americano, apresentado na conferência de Bretton-

Woods, em 1944. Ademais, a teoria keynesiana serviu de inspiração para a criação do Fundo 

Monetário Internacional e o Banco internacional de Reconstrução e Desenvolvimento 

Econômico (Banco Mundial)260. 

 

A Conferencia Bretton-Woods tratava de criar regras e instituições formais a fim 

de que se ordenasse, por meio de um sistema internacional monetário, a ajuda mutua entre os 
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Estados, pela fixação de parâmetros macroeconômicos, a fim de verificar a estabilidade das 

economias, ao ponto que, o Estado próspero socorreria aqueles Estados que necessitassem, em 

prol do objetivo comum mundial, a estabilidade econômica entre os povos261.  

 

O grande objetivo deste pioneiro encontro mundial foi o de criar mecanismos para 

o controle da movimentação de ativos financeiros ao redor do mundo, e tentar evitar a volta da 

grande depressão, ocorrida nos anos trinta, e promover a busca pelo pleno emprego entre os 

povos, nas palavras de Adam Smith, a riqueza das nações.  

 

Do ponto de vista econômico o mundo perdeu as fronteiras, a partir da década de 

oitenta, houve um desenvolvimento acelerado das instituições financeiras e uma ampliação dos 

movimentos de ativos financeiros, ao ponto de poder afirmar-se que a globalização financeira 

tem ocorrido de uma forma bem mais rápida que a comercial, nos últimos trinta anos, uma era 

de hegemonia do que é financeiro sobre o que é real262. 

 

Hodiernamente, os atores do mercado mundial, coordenadamente produzem 

pressão sobre todos os Estados membros da Organização das Nações Unidas, para que 

neutralizem o que puder retardar, atrasar, impedir a liberdade do movimento de capitais, bem 

como, para poder receber apoio do Banco mundial e do Fundo monetário Internacional se 

necessitarem. O mundo econômico concretizou-se em uma aldeia global, desde o início do 

século XX, até os presentes dias, as crises ou as prosperidades econômicas de um Estado ou de 

outro são sentidas por toda a humanidades263. 

 

O Estado Democrático de Direito, a partir de 1948, vai harmonizar no plano jurídico 

as três dimensões dos direitos humanos: as liberdades (no plano individual), as igualdades (no 

plano coletivo) e a solidariedade (no plano transindividual), com o sistema econômico 

capitalista neoliberal, em que o Estado: dá liberdade ao capital para o investimento, regula a 

economia por meios pré-estabelecidos e através de incentivos fomenta o direcionamento do 

capital excedente para o terceiro setor para a promoção dos direitos humanos.   
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A correlação do sistema econômico com os direitos humanos aplicada inicialmente 

no âmbito do país (Estado-nação), funcionará como modelo a ser seguido pela maioria dos 

países do globo terrestre, na segunda metade do século XX até os presentes dias. A Organização 

das Nações Unidas, como será analisada em capítulo posterior, vai transformar esse micro 

sistema em um sistema e aplicação mundial por meio da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, e os Pactos Internacionais dos Direito Civis e Políticos e dos Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais e a formação do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial.  
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3. DEMOCRACIA COMO REGIME ESSENCIAL À REALIZAÇÃO DOS 

DIREITOS HUMANOS 

 

Na primeira metade do século XX, conforme mencionado em capítulo segundo, o 

mundo vai experimentar eventos que atingirão toda a humanidade: na Europa “As Duas 

Grandes Guerras Mundiais” e, na América do Norte, “A Grande Depressão”. 

 

De qualquer forma, o mundo passa a perceber a necessidade de implementação dos 

direitos de fraternidade, terceiro elemento da tríade francesa revolucionária, ou, simplesmente, 

conforme consagrada classificação de Karel Vasak, direitos fundamentais de terceira geração. 

Para o presente capítulo serão utilizadas as expressões “direitos fundamentais de 

solidariedade”, “direitos de terceira dimensão”, e serão analisados, ainda que de forma 

compendiada, os fatos relevantes do século XX, a doutrina e os documentos internacionais, 

para identificar na ordem jurídica a Democracia como regime essencial para a realização dos 

direitos humanos. 

 

Em Viena, Karl Kraus, indicado por Eric Hobsbawm, documentou e relatou, sob o 

título “Os Últimos Dias da Humanidade”, o conflito mundial que perdurou trinta e um anos 

desde a declaração de guerra austríaca à Servia, em 28 de julho de 1914, à rendição 

incondicional do Japão, em 14 de agosto de 1945, quatro dias após a explosão da primeira 

bomba nuclear, momento em que parecia que o fim da raça humana havia chegado264. 

 

Importante são as palavras de Edward Grey 265 , então secretário das Relações 

Exteriores da Grã-Bretanha, quando observava as luzes de Whitehall na noite em que a Grã-

Bretanha e a Alemanha foram a Guerra, “As Luzes se apagam em toda a Europa”, “Não 

voltaremos a vê-las acender-se em nosso tempo de vida”. Foram momentos em que os deuses 

em que a humanidade acreditava como criadores do mundo e de tudo que nele existe, durante 

esses trinta e uns anos, estivessem arrependidos de havê-lo feito266.   
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Mas o que aconteceu? O mundo Ocidental havia estabelecido o Estado 

Democrático de Direito como regime essencial para realização dos direitos humanos? Hannah 

Arendt explica este tenebroso hiato histórico sustentado pelo Totalitarismo, amparado pelos 

pilares da burocracia e do racismo, uma criação humana formada por um corpo político 

definitivamente inédito, planejado pelos homens e que respondeu as necessidades humanas 

daquele período.267 

 

A tirania política ocorrida especialmente na Alemanha Nazista (não obstante Stalin 

e Mussolini), não encontra precedentes históricos, no entanto, Hannah Arendt destaca dois 

elementos comuns das tiranias ao longo dos tempos: o poder arbitrário que no Estado Moderno 

ultrapassou a ordem jurídica pré-estabelecidas e suas efetivas garantias; o exercício do interesse 

do governante em face dos interesses dos governados, que na era moderna, extrapolou o Estado 

de Direito e a autodeterminação do seu povo; e o medo como princípio de ação, “o medo que o 

povo tem do governante e o medo do governante pelo povo”268. 

 

Por seu turno, Adolf Hitler aniquilou os direitos humanos dos alemães, à medida 

que impôs a missão principal do Estado Alemão de estancar a mistura de raças, atacando 

diretamente a um dos direitos mais sagrados e inalienáveis do homem, a vida, em face de um 

dever, que ele sustentava tão “sagrado” como, a pureza racial que considerava um 

aperfeiçoamento da raça humana. Na mesma linha, repudiou o casamento como mistura de 

raças para evitar a produção de “monstros” (meio homem, meio macaco) amparado na 

afirmação que o Estado Nacionalista deve promover a instituição da “raça pura”, para 

reproduzir a imagem de Deus.269 

 

Assim, o Estado Democrático de Direito estruturado desde as revoluções da 

modernidade, foi sem dúvida um regime essencial para a realização dos direitos humanos, mas, 

não pode impedir “A Grande Guerra Mundial”, uma vez que, a análise desse modelo era feita 

somente do ponto de vista formal, e que a partir do pós guerra com a criação oficial da 

Organização das Nações Unidas e com a publicação da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, o Estado Democrático de Direito passa a ser observado do ponto de vista substancial, 

                                                         
267 ARENDT, Hannah. Origens do totalitarismo. Tradução de Roberto Raposo. São Paulo: Companhia das 

Letras, 1989. p.41. 
268 ARENDT, Hannah. Origens do totalitarismo. Tradução de Roberto Raposo. São Paulo: Companhia das 

Letras, 1989. p.42. 
269 HITLER, Adolf. Minha luta. São Paulo: Editora Moraes, 1983. p.252. 



 94 

à medida que foram criados ao longo da segunda metade do século XX, índices de aferição para 

medir as liberdade e as igualdades dos povos dentro dos seus países, conforme serão destacados 

adiante. 

 

Completa Eric Hobsbawm sobre a “Grande Guerra”: “o grande edifício da 

civilização do século XX desmoronou nas chamas da guerra mundial, quando suas colunas 

ruíram”, mas a humanidade sobreviveu270. Da mesma forma que a estrutura da ordem jurídica 

entrou em uma situação de exceção, na ordem econômica, o mundo vai sentir os efeitos da 

grande depressão ocorrida no final da década de 1930, nos Estados Unidos.  

 

Nem mesmo os mais experientes economistas da época, tampouco historiadores, 

previam a extraordinária universalidade e profundidade da crise que começou com a “quebra 

da Bolsa de Nova York”, em 29 de outubro de 1929271.  

 

Esta crise desencadeou o colapso da economia mundial e levou pelos países centrais 

mundo a um ciclo vicioso, em que cada uma das quedas dos indicadores econômicos mundiais, 

reforçava o declínio de todos os outros, exceto o indicador do desemprego dos países que subia 

a níveis astronômicos272. 

  

Uma drástica recessão da economia industrial norte americana - cerca de queda de 

um terço entre 1929 e 1931 - contaminou o núcleo industrial Alemão, em Ohlin, 1931, na 

mesma proporção de declínio273. A grande empresa americana de eletricidade, Westinghouse, 

entre 1929 e 1933, perdeu dois terços de suas vendas, enquanto sua renda caiu setenta e cinco 

por cento em dois anos274.  
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Ainda nos Estados Unidos, houve uma crise de produção básica, no que tange a 

alimentos, bem como a matérias primas, vez que os preços não eram mantidos pela formação 

de estoques como anteriormente, unicamente, entravam em queda livre275.  

 

Países seguiram esse caminho de profunda prostração, para elencar apenas alguns 

vinculados à Liga das Nações Unidas, Argentina, Austrália, países balcânicos, Bolívia, Brasil, 

Chile, Colômbia, Cuba, Egito, Equador, Finlândia, Hungria, Índia, Malásia Britânica, México, 

Índias Holandesas (atual Indonésia), Nova Zelândia, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela. O 

problema estava no fato de que: o comércio internacional de todos eles dependia 

exclusivamente de determinados produtos primários276. 

 

Por esta via, a “Quinta-Feira Negra” que deflagrou a quebra da bolsa de Nova York, 

por todos os motivos expostos, transformou a depressão americana numa depressão global de 

largo espectro277. Essa “catástrofe” econômica mundial gerou desemprego generalizado com 

taxas altíssimas em toda a região do globo terrestre278, destruindo com a força de trabalho dos 

países, nas palavras de Adam Smith, arruinando a própria riqueza das nações.  

 

O jornal londrino Times, publicou em editorial - “O desemprego tem sido o mais 

insidioso, o mais corrosivo mal de nossa geração: é a doença social específica da civilização 

ocidental em nosso tempo279” 

 

O sistema mundial de comércio multilateral havia sido arruinado. O tema 

fundamental deste modelo de países interligado globalmente, que é “a cláusula da nação mais 
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favorecida280”, havia desaparecido de quase 60% de 510 acordos comerciais firmados entre 

1931 e 1939281. 

 

O cenário mundial descrito, tanto na ordem jurídica, quanto na ordem econômica, 

multiplicou a ideia de que se tornava essencial aos governos governar, suplantando o modelo 

que limitava os Estados a prover as regras básicas para o comércio e a sociedade, e oferecer 

polícia, prisões e Forças Armadas para manter afastado o perigo interno e externo282. 

 

No final do milênio, após as catástrofes que dominaram o século XX, (a Grande 

Guerra e a Grande Depressão Mundiais), renasce o modelo político que de fato não se previa, 

a Democracia. Foi essa a forma de governo que se disseminou por todo o globo terrestre, a 

partir de 1990283.  

 

Mas somente a partir da década de 50 do século XX, é que começa a existir a 

implementação dos direitos de terceira dimensão, dos direitos de solidariedade, vale dizer, os 

direitos de que é titular toda a humanidade. 

 

 

3.1 Organização das Nações Unidas 

 

Depois de anos de planejamento, surgiu a ideia de criar uma organização 

internacional e o nome sugerido pelo presidente americano Franklin Roosevelt foi Nações 

Unidas, utilizado pela primeira vez na Declaração das Nações Unidas, de 12 de janeiro de 1942, 

quando representantes de 26 países assumiram o compromisso de lutar pelo fim da guerra284. 
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A Carta das Nações Unidas foi elaborada por 50 mandatários aos países envolvidos, 

entre 25 de abril e 26 de junho de 1945, na Conferência sobre a Organização Internacional, em 

São Francisco nos Estados Unidos285. No entanto, as Nações Unidas somente passaram a existir 

oficialmente em 24 de outubro de 1945, após a ratificação da Carta pela China, Estados Unidos, 

França, Reino Unido e a ex-União Soviética e pela maioria dos seus signatários, com sede 

permanente em Nova York286. 

 

O total de membros fundadores da Organização das Nações Unidas é de 51 países, 

entre eles o Brasil, e atualmente esse órgão internacional possui 193 países membros287, que 

são regulados por propósitos básicos: 

 

Manter a paz e a segurança internacionais; Desenvolver relações amistosas 

entre as nações; Realizar a cooperação internacional para resolver os 

problemas mundiais de caráter econômico, social, cultural e humanitário, 

promovendo o respeito aos direitos humanos e às liberdades fundamentais; 

Ser um centro destinado a harmonizar a ação dos povos para a consecução 

desses objetivos comuns288. 

 

Os propósitos da Organização das Nações Unidas reafirmam e universalizam os 

direitos de primeira geração, as liberdades; os direitos de segunda geração, as igualdades, 

caráter cultural, social e econômico; e a implementação dos direitos de terceira dimensão, 

direitos da humanidade à paz e à segurança internacional e tudo isso na medida em que a 

Organização é o centro destinado a harmonizar a ação dos povos para o alcance de tais objetivos 

comuns.  

 

E os princípios são assim prestigiados, obrigando a todos os membros da 

Organização das Nações Unidas a cumprirem: 

 

A Organização se baseia no princípio da igualdade soberana de todos seus 

membros; Todos os membros se obrigam a cumprir de boa-fé os 

compromissos da Carta; Todos deverão resolver suas controvérsias 

internacionais por meios pacíficos, de modo que não sejam ameaçadas a paz, 

a segurança e a justiça internacionais; Todos deverão abster-se em suas 
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relações internacionais de recorrer à ameaça ou ao emprego da força contra 

outros Estados; Todos deverão dar assistência às Nações Unidas em qualquer 

medida que a Organização tomar em conformidade com os preceitos da Carta, 

abstendo-se de prestar auxílio a qualquer Estado contra o qual as Nações 

Unidas agirem de modo preventivo ou coercitivo; Cabe às Nações Unidas 

fazer com que os Estados que não são membros da Organização ajam de 

acordo com esses princípios em tudo quanto for necessário à manutenção da 

paz e da segurança internacionais; 

Nenhum preceito da Carta autoriza as Nações Unidas a intervir em assuntos 

que são essencialmente da alçada nacional de cada país289. 

 

Por via implícita, reafirmam o regime democrático essencial para a realização dos 

direitos humanos, ao passo que asseveram que todos os membros obrigam-se a cumprir de boa-

fé os compromissos da Carta Internacional. Observa-se que, não obstante a implementação dos 

direitos de primeira geração - os direitos de liberdade ou direitos dos homens, da primeira fase 

-  a afirmação dos direitos de segunda geração - os direitos de igualdade, direitos dos coletivos 

- o mundo começa reconhecer, a partir da segunda metade do século XX, os direitos de terceira 

dimensão, direitos difusos da humanidade, direitos de todo o gênero humano. 

 

Considerado, assim, como marco inicial ou o embrião dos direitos de terceira 

dimensão, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 10 de dezembro de 1948, de um 

longo processo de implementação dos direitos da humanidade, um ideal comum a ser alcançado 

por todos os povos e por todas as nações290”.  

 

Norberto Bobbio, acompanhando o sistema histórico-gradual, verifica que a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos dá início a terceira dimensão dos direitos, 

ratificando e universalizando os direitos históricos de primeira e segunda geração, tornando-se 

direitos de primeira e segunda dimensão, e a implementação dos direitos de terceira dimensão: 

 

Com a Declaração de 1948, tem início uma terceira e última fase, na qual a 

afirmação dos direitos é, ao mesmo tempo, universal e positiva: universal no 

sentido de que os destinatários dos princípios nela contidos não são mais 

apenas os cidadãos deste ou daquele Estado, mas todos os homens; positiva 

no sentido de que põe em movimento um processo em cujo final os direitos 

do homem deverão ser não mais apenas proclamados ou apenas idealmente 
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reconhecidos, porém efetivamente protegidos até mesmo contra o próprio 

Estado que os tenha violado291. 

 

                  A humanidade a partir de 1948 recebe um catálogo de direitos universais 

proveniente de uma organização mundial das nações que protegerá o cidadão do mundo, 

inclusive contra seu próprio Estado, em caso de violação do seu direito.  

 

Acrescenta Norberto Bobbio, que os direitos dos cidadãos rompem fronteiras e 

tornam-se direitos dos homens, compreendendo a todos como cidadãos do mundo: 

 

No final desse processo, os direitos dos cidadãos terão se transformado, 

realmente, positivamente, em direitos do homem. Ou, pelo menos, serão os 

direitos do cidadão daquela cidade que não tem fronteiras, porque compreende 

toda a humanidade; ou, em outras palavras, serão os direitos do homem 

enquanto direitos do cidadão do mundo292. 

 

Vale dizer, mesmo que um determinado Estado não tenha implementado, os direitos 

de primeira e ou de segunda geração, seu cidadão, enquanto cidadão do mundo estará sob a 

égide dos direitos de terceira dimensão reconhecidos durante a segunda metade do século XX 

e o início do século XXI. 

 

 

3.2 Declaração Universal dos Direitos Humanos 

 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos representa a consciência histórica 

da humanidade, dos seus valores fundamentais, que significam a síntese da trajetória do passado 

e uma inspiração para o futuro293. O preâmbulo da Declaração Universal reconhece os cidadãos 

do mundo como membros de uma família humana: 

 

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.294 

                                                         
291 BOBBIO. Norberto. A Era dos Direitos. 8ª reimpressão. Tradução de Carlos Nelson Coutinho; apresentação 

de Celso Lafer. Rio de Janeiro: Nova Editora, 2004. p. 49. 
292 BOBBIO. Norberto. A Era dos Direitos. 8ª reimpressão. Tradução de Carlos Nelson Coutinho; apresentação 

de Celso Lafer. Rio de Janeiro: Nova Editora, 2004. p. 49. 
293 BOBBIO. Norberto. A Era dos Direitos. 8ª reimpressão. Tradução de Carlos Nelson Coutinho; apresentação 

de Celso Lafer. Rio de Janeiro: Nova Editora, 2004. p. 53. 
294  DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS. Disponível em 

http://unicrio.org.br/img/DeclU_D_HumanosVersoInternet.pdf. Acessado em 27 de janeiro de 2014. 
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O que se pode extrair de uma universalidade jurídica é que, mesmo, que um Estado 

nação não venha protegendo os direitos de liberdade, ou realizando os direitos de igualdade, 

seu cidadão pode vislumbrar através do direito de solidariedade, direito de terceira dimensão, 

do qual todo ser humano é, de alguma forma titular. 

 

Como visto no segundo capítulo, os textos constitucionais americano e francês 

implementaram os direitos de primeira e segunda geração em seus territórios, o que tornou 

França e Estados Unidos, nestes dois últimos séculos, Estados Modernos, independentes e 

constitucionalmente democráticos de cidadãos livres e iguais. O texto internacional compilou 

os direitos de liberdade e os direitos de igualdade e os universalizou, na mesma medida em que 

implementou os direitos de terceira dimensão, conforme demonstra o artigo I: 

 

Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São 

dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com 

espírito de fraternidade.295 

  

Os direitos consagrados na Declaração Universal podem ser colocados em duas 

categorias: a primeira geração, os direitos civis e políticos e os direitos de segunda geração, 

econômicos, sociais e culturais.  

 

Como visto, diante das mudanças catastróficas ocorridas nos padrões da sociedade 

da primeira metade do século XX, foi imperativo o reconhecimento dos direitos de terceira 

dimensão, direitos de solidariedade, que incluem o direito ao desenvolvimento, a um meio 

ambiente ecologicamente saudável, direito à paz, direito à propriedade do patrimônio comum 

da humanidade, direitos que só podem ser implementados pelos esforços de todos.296 

 

Por conseguinte, o cidadão, inserido num contexto mundial, terá a sua disposição 

um leque de direitos universalizados, direitos de primeira e de segunda geração, muito embora, 

por vezes, não tenham tais direitos sido reconhecidos pelo seus Estados. Para tanto, a 

Organização das Nações Unidas criou um mecanismo para reclamações dos indivíduos, 

                                                         
295  DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS. Disponível em 
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cidadãos do mundo, por meio de um protocolo adicional, ao Tratado de Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais, em vigor desde 23 de março de 1976297.  

 

Uma constatação interessante, nesse contexto, é de que Estados que não 

concretizaram o Estado Democrático de Direito, essencial para a realização dos direitos 

humanos no âmbito interno de suas fronteiras, uma vez que, os direitos à liberdade e os direitos 

à igualdade, funcionam como base da concretização da Democracia, poderão usufruir dos 

direitos de solidariedade no domínio internacional. 

 

A medida que a Organização das Nações Unidas comtempla 193 países 

membros298, ou seja, a maioria dos Estados existentes no mundo, toda e qualquer medida 

direcionada à humanidade precisa passar pela aprovação da Organização das Nações Unidas 

que, por sua vez, também funciona de forma democrática. Os cidadãos de cada Estado Nação 

são representados por seus mandatários, chefes de Estados, no âmbito da Organização que 

decidem em prol da humanidade, a favor ou contra, obedecendo a regra da maioria, praticando 

uma verdadeira Democracia global. 

 

Observa-se que a minoria se submete as decisões como numa Democracia, bem 

como os Estados que não são membros da Organização das Nações Unidas, e alguma forma, 

usufruíram positiva ou negativamente de uma decisão democrática mundial tomada  no seio da 

organização pelos Estados-Membros, como a decisão de redução da poluição global; o 

levantamento do embargo econômico a algum país; a paz e a segurança; a aprovação de novos 

membros; as questões de orçamento; o desarmamento; a  cooperação em todas as áreas; os 

direitos humanos; dentre outros299. 

 

Importante ainda se faz mencionar que, além da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, conforme já referido, um conjunto de tratados de direitos humanos e outros 

                                                         
297 VASAK, Karel. A 30-year struggle. The sustained efforts to give force of law to the Universal Declaration 

of Human Rights. Disponível em http://unesdoc.unesco.org/ulis/cgi-
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documentos internacionais foram adotados desde 1945 até 2006, e submetem todos os países 

do mundo, a saber: 

 

A Convenção para a Prevenção e a Repressão do Crime de Genocídio (1948), 

a Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de 

Discriminação Racial (1965), a Convenção sobre a Eliminação de Todas as 

Formas de Discriminação contra as Mulheres (1979), a Convenção sobre os 

Direitos da Criança (1989) e a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência (2006), entre outras300. 

 

A Declaração Universal, de 1948, positivou os direitos de terceira dimensão, 

direitos de solidariedade, direitos de toda a humanidade, assim como reconheceu a Democracia 

como regime político a ser adotado por todos os países. O artigo XXI positivou a Democracia, 

que inicialmente foi adotada pela Constituição Americana e, em seguida, pela Constituição da 

França, e por fim por inúmeros outros países. 

 

Artigo XXI 

1. Toda pessoa tem o direito de tomar parte no governo de seu país, 

diretamente ou por intermédio de representantes livremente 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 equivalente que assegure a liberdade de voto.301 

 

  

Esse artigo, por meio dos seus três incisos, assegura a toda pessoa a participação 

direta, ou por meio de representação, nos governos, acesso ao serviço público e a Democracia 

representativa. 

 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi traduzida em mais de trezentos 

e sessenta idiomas, o que inspirou as Constituições de muitos Estados e as Democracias 

recentes, e em conjunto com o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos (e seus dois 

Protocolos Opcionais), sobre procedimento de queixa e sobre pena de morte; e com o Pacto 
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Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (e seu Protocolo Opcional), 

compõem a Carta Internacional dos Direitos Humanos302. 

 

 

3.3 A Democracia como Regime Essencial à Realização dos Direitos Humanos 

 

O Estado Democrático de Direito como ideal a ser buscado, deve ter a sua 

organização e seus valores adequadamente considerados, desde que sejam atendidos os 

pressupostos elencados por Dalmo de Abreu Dallari: eliminação da rigidez formal, supremacia 

da vontade do povo, a preservação da liberdade e a preservação da igualdade303. 

 

A eliminação da rigidez formal vai de encontro a uma forma preestabelecida de 

Estado, uma vez que, para que esse seja democrático, deve atender a concepção da sociedade 

em determinados lugar e época. A compreensão do povo varia de acordo com as inúmeras 

regiões distintas do mundo, as variações ocorrem de época à época. Portanto, deve haver a 

flexibilidade formal para que o Estado Democrático de Direito seja adaptado às exigências de 

cada circunstância, assim finaliza o autor:  

 

Embora a ideia de Estado Democrático seja universal quanto aos elementos 

substanciais, não é possível a fixação de uma forma de Democracia válida 

para todos os tempos e todos os lugares304.   

 

A supremacia da vontade do povo configura-se como um dos elementos 

substanciais da Democracia, que em outras palavras é a prevalência da vontade do povo. Logo, 

Democracia indica autogoverno, no sentido de que os próprios governados decidam sobre as 

políticas fundamentais do Estado.  

 

Para que isso ocorra, deve ser assegurado que a vontade do povo seja livremente 

formada, garantindo a amplitude de debates e ideias, livremente externadas. Por esta mesma 

esteira é preciso verificar a igualdade substancial do povo, para que esse possa exercer o direito 
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de divergir dos pontos de vista de quem os profira, para ao final chegar a um consenso com o 

predomínio da vontade da maioria305.  

 

A preservação da liberdade, por sua vez, está ligada ao ser humano social, do 

homem situado na sociedade detentor de deveres e responsabilidades no relacionamento de 

cada indivíduo com os demais. A preservação da igualdade, também como um valor 

fundamental do povo, por sua vez serve para nivelar o ser humano do individualismo 

exacerbado experimentado pelo liberalismo, para transformar em um direito, ao invés de uma 

possibilidade. Para tanto, a concepção de igualdade desenvolvida está ligada à liberdade de 

possibilidades, para a correção das desigualdades produzidas, sem desconsiderar as diferenças 

relativas aos méritos individuais de cada ser humano. 

 

Completa Dalmo de Abreu Dallari: 

 

Estão os pressupostos fundamentais do Estado Democrático possível. 

Dotando-se o Estado de uma organização flexível, que assegure permanente 

supremacia da vontade popular, buscando-se a preservação da igualdade de 

possibilidades, com liberdade, a Democracia deixa de ser um ideal utópico 

para se converter na expressão concreta de uma ordem social justa. 

 

 

Robert Dahl define Democracia como o “governo das minorias”, entendendo que o 

processo democrático é constituído pelo governo de “múltiplas oposições minoritárias” 

sobrepondo-se, inclusive a “soberania da maioria”. O autor apoia-se da competição entre grupos 

de interesses estruturalmente organizados, em que o governo é inteiramente responsável para 

reconhecer as preferências de seus cidadãos, considerando-os como politicamente iguais306. 

Assim, um regime democrático está amparado em pelo menos em dois vetores, contestação 

pública e direito de participação.  

 

O autor considera três condições essenciais à Democracia, duas promovidas pelos 

cidadãos, formulando e expressando suas preferências à sociedade e ao governo por meio da 

ação individual e da ação coletiva, e a terceira pelo Estado, a medida em que deve considerar 
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as preferências dos seus cidadãos de forma igual e sem as discriminar pelo seu conteúdo ou 

pela sua natureza de escolha307. 

 

Além dessas condições, Robert Dahal indica que as instituições da sociedade devem 

fornecer pelo menos oito garantias, para que as oportunidades alcancem o maior número de 

pessoas: liberdade de formar e aderir a organizações, liberdade de expressão, direito de voto, 

elegibilidade para cargos públicos, direito de líderes políticos disputarem apoio e disputarem 

votos, fontes alternativas de informação, eleições livres e idôneas, e instituições para fazer com 

que as políticas governamentais dependam de eleições e de outras manifestações308. 

 

A medida em que essas oito garantias institucionais são implementadas, abre-se a 

possibilidade de que parcela dos cidadãos queira contestar a conduta do governo, bem como da 

população habilitada a participar, de forma equilibrada entre o do controle e o da contestação 

na conduta do governo. Assim, quanto maior a parcela de cidadãos que participa desse direito, 

mais inclusivo e por consequência eficiente é a Democracia. Portanto, Robert Dahl define como 

Poliarquia “são regimes que foram substancialmente popularizados e liberalizados, isto é, 

fortemente inclusivos e amplamente abertos à contestação pública.” 309  

 

Ernst Wolfgand Bõckenfõrde especifica Democracia como princípio de 

organização da titularidade e exercício do poder do Estado e identifica características 

indispensáveis para o seu exercício: o povo como titular do Estado, autogoverno e 

autodeterminação dos indivíduos e do povo, igualdade dos direitos políticos de participação e 

exigência de decisões majoritárias qualificadas para proteção das minorias, pressupostos 

específicos de natureza sociocultural, políticos estruturais e éticos310. 

 

Na mesma linha, Reinhold Zippelius afirma imprescindível para a Democracia a 

autodeterminação dos indivíduos no campo político, uma vez que é titular originário do poder 

estatal, bem como, também emanam todos os poderes dos órgãos do Estado: “toda a forma de 
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308 DAHL, Robert. Poliarquia: participação e oposição. São Paulo: Edusp, 2005. p.26-27. 
309 DAHL, Robert. Poliarquia: participação e oposição. São Paulo: Edusp, 2005. p.26-27. 
310 BÕCKENFÕRDE, Ernst Wolfgand. Estudios sobre el Estado de Derecho y la Democracia. Madrid: Trotta, 

2000. p.53. 



 106 

exercício do poder estatal necessita – direta ou indiretamente – de legitimação 

democrática311”. 

 

Para Hans Kelsen, a Democracia é a forma de regime mais justa, uma vez que 

assegura o exercício da liberdade individual: 

 

A Democracia é uma forma de regime justa, pois assegura liberdade 

individual. Isso significa que a Democracia é um regime justo porque parte da 

premissa de que a preservação da liberdade individual deve ser o seu fim 

maior312. 

 

Acrescenta Hans Kelsen que a Democracia é regime essencial para os exercícios 

dos direitos fundamentais, direitos à liberdade e à igualdade: 

 

A liberdade e a igualdade são elementos essenciais do relativismo político, 

sua analogia com o relativismo político torna-se óbvia. Pois liberdade e 

igualdade são ideias fundamentais da Democracia e dois instintos primitivos 

do homem enquanto ser social; o desejo de liberdade e o sentimento de 

igualdade estão em sua base313. 

 

Os princípios de liberdade e de igualdade asseguram ao cidadão a participação no 

processo democrático. Destaca Alain Touraine que a igualdade política da sociedade serve para 

garantir o equilíbrio das pessoas dentro do Estado de Direito, à medida que o ente político 

atribui a todos os mesmos direitos, compensa as desigualdades sociais: 

 

Ainda mais profundo, a igualdade política, sem a qual a Democracia não pode 

existir, apenas a atribuição a todos os cidadãos direitos iguais, é um meio de 

compensar as desigualdades sociais em nome dos direitos morais. Então, no 

Estado os cidadãos democráticos devem reconhecer o direito de atuação dos 

desfavorecidos, nos termos da lei, contra uma ordem que o Estado desigual 

parte. O mesmo Estado formal não só limita o seu próprio poder, mas o faz 

porque reconhece que tem a função de ordem política de compensar as 

desigualdades sociais314.  
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Complementa Alaine Touraine que os cidadãos que têm igualdade política podem 

tomar decisões dentro da Democracia de forma livre: 

 

A igualdade política "implica que os membros mais fracos de uma 

comunidade política têm direito a cuidados e respeito por seus governantes 

igual aos membros mais poderosos que são investidos em si de modo se alguns 

indivíduos têm a liberdade para tomar decisões, sem qualquer efeito sobre o 

bem comum, todos os indivíduos devem ter a mesma liberdade.315 

 

Joseph A. Shumpeter define Democracia como um aparelhamento das instituições 

para tomar decisões políticas em prol do bem comum, em que o povo decide por meio de 

eleições dentre seus próprios cidadãos, para o cumprimento da vontade de todos, ou pelo menos 

da maioria316. 

 

Afirma Sartori, por outro lado, que o povo deve governar, no entanto, parece 

imperioso destacar que o termo “povo”, utilizado pelo escritor, quer dizer uma regra de 

contagem, considerando o princípio da maioria e por lógica dedutiva, o princípio da minoria. 

Assim sendo, a sociedade se divide em maiorias e minorias, de sorte que todo o poder não pode 

estar nas mãos somente de um grupo ou de outro317. 

 

É por essa razão que a Democracia é um pressuposto para a realização dos direitos 

de liberdade e de igualdade, para então, a sociedade tomar de forma solidária as decisões 

necessárias mediantes, consenso, de forma a poderem continuar a viver unidos e em harmonia 

democrática 318 . Para esse fenômeno T. H. Marshall dá o nome de “Estado Liberal 

Democrático”319.  
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Paulo, 1994. P 284-285. 
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 108 

Hodiernamente, o Estado de Direito não se limita somente ao caráter formal, o 

governo das Leis, mas, como “ordenação integral e livre da comunidade política”, ou seja, a 

aceitação do Estado material de direito, que além da garantia de determinadas formas e 

procedimentos da organização do poder, bem como, das competências estatais, são 

reconhecidas concomitantemente, metas, parâmetros e limites da atividade estatal, certos 

valores, direitos e liberdades fundamentais, ligados intrinsicamente ao Estado  e a legitimação 

da ordem constitucional. O poder estatal, portanto, se justifica pela concretização dos direitos 

do homem, como realização da justiça320.  

 

Luigi Ferrajoli afirma que a validade substancial das normas produzidas dentro do 

Estado possui vínculo material com os direitos fundamentais, porque orientam os fins do 

moderno Estado Constitucional de Direito321. Na mesma linha, Henrique Antônio e Pérez Luño 

apontam a correlação entre Estado de Direito e direitos fundamentais, uma vez que, para a sua 

existência são essenciais o reconhecimento e a garantia dos direitos fundamentais322. 

 

Os direitos fundamentais podem ser ponderados simultaneamente como: 

pressuposto, garantia e instrumento da Democracia por meio da autodeterminação do povo 

através de cada indivíduo com o reconhecimento do direito de igualdade – perante a lei e de 

oportunidades – em um espaço de liberdade real, assim o cidadão tem direito a participação – 

com liberdade e igualdade – no processo democrático, com a positivação dos direitos e garantias 

políticos como elementos fundamentais para o exercício da Democracia323. 

 

A liberdade de participação política dos cidadãos pelo voto e igual acesso aos 

cargos públicos, em outras palavras, o livre exercício dos direitos fundamentais, exerce função 

decisiva no regime democrático, uma vez que, garante o direito das minorias contra eventuais 

arbítrios perpetrados pela maioria no poder. Assim, ao lado da liberdade de participação, a 

efetiva garantia da liberdade-autonomia. Portanto, “Nesta perspectiva, a doutrina tem 
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reconhecido que entre os direitos fundamentais e a Democracia se verifica uma relação de 

interdependência e reciprocidade”324.  

 

O maior exemplo da história moderna é a Democracia liberal americana que se 

baseia num sistema representativo fundado no mais amplo direito de voto, mas provido de 

instituições fortes e indivíduos capazes de aprender a governar a si mesmos 325 . Trata-se 

historicamente da primeira geração, individual, de liberdade, mas que internacionalizados e 

universalizado pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, no pós-segunda guerra 

mundial se transformou num direito fundamental da humanidade.  

 

Os Estados Unidos, desde a independência, sempre praticaram políticas de consulta 

pública à sociedade para a tomada de decisões, participando o povo direta ou indiretamente. Já 

no Estado liberal democrático, tais características são reforçadas pela necessidade de tratamento 

igualitário dos indivíduos, bem como dos grupos sociais, por um Estado organizado em que o 

poder é exercido pelo povo alternada e eletivamente326. 

 

Observa-se, então, que a ideia política da Democracia nascida nas Revoluções 

Americana e Francesa do final do século XVIII , a de que o futuro pertenceria a um governo 

pelo povo, de todos que acreditavam num futuro próspero,327 se concretizou por meio da 

Democracia liberal, nos longos processos de democratização, ocorridos em especial após a 

metade do século XX, na Europa Continental e nas Américas,  transformando à Democracia 

em um bem fundamental das sociedades Ocidentais essencial para a realização dos direitos 

humanos328. 

 

Fabio Konder Comparato afirma que a proclamação “de que todos os seres 

humanos são essencialmente iguais, em dignidade e direitos”, provocou uma mudança de 

paradigma nos fundamentos da legitimação política.  
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Na própria Declaração de Direitos de Virginia, em que afirmou-se “Todo o poder 

pertence ao povo, e por conseguinte, dele deriva. Os governantes são seus fiduciários e 

servidores, responsáveis a todo o tempo perante a ele”, elegendo a Democracia moderna, 

reinventada pela América do Norte e França, como modelo político a ser buscado pelo 

mundo329. 

 

O regime democrático, essencial para a realização dos direitos humanos, é 

reforçado na medida em que os países pertencentes ao eixo comunista e ligados à União 

Soviética, no momento em que este bloco socialista começou a se dissolver, buscaram a solução 

política democrática, tornando como efeito imediato a universalização da Democracia, de 

matriz liberal, como sustentáculo político, para o exercício dos direitos humanos, um bem 

soberano a ser alcançado por toda a humanidade330.   

 

 

3.4 Democracias pelo Mundo 

 

Francis Fukuyama, em 1989, escreveu um artigo “O Fim da História”, para a 

revista “The National Interest” e que categoricamente concluiu pelo: “consenso sobre a 

legitimidade da Democracia liberal como sistema de governo”, assim, deslegitimando toda e 

qualquer ideologia contraria331.  

 

Em 1992, o autor publicou em Nova Iorque, o livro “O Fim da História e o Último 

Homem”, em que elaborou uma cronologia das Democracias liberais, com base em uma lista 

de Michael Doyle332, e adotou um padrão para essas Democracias: uma economia de mercado, 
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um governo representativo e a manutenção dos direitos jurídicos. Ademais, foram consideradas 

países com populações acima de um milhão de habitantes, entre os anos de 1790 à 1990333. 

 

Os países que adotaram o regime democrático em ordem cronológica foram: em 

1790, Estados Unidos, França e Suíça; em 1848, Grã-Bretanha, Bélgica e Holanda; em 1900, 

Canadá, Dinamarca, Itália, Suécia, Grécia, Chile e Argentina; em 1919, Noruega, Áustria, 

Alemanha Ocidental, Alemanha Oriental, Polônia, Tchecoslováquia, Estônia, Finlândia, 

Austrália, Nova Zelândia, Uruguai, Colômbia, Costa Rica; em 1940, México; em 1960, 

Turquia, Brasil, Bolívia, Venezuela, Peru, Equador, El Salvador, Trinidad & Tobago, Japão, 

Índia, Sri Lanka, Filipinas, Israel e Líbano; em 1975, Jamaica, República Dominicana, 

Cingapura, Senegal; em 1990, Espanha, Portugal, Hungria, Bulgária, Romênia, Látvia, 

Lituânia, Paraguai, Nicarágua, Honduras, Coréia do Sul, Tailândia, Maurício, Botswana, 

Namíbia e Papua Nova Guiné334.  

 

Importante se faz mencionar, que ao longo desses duzentos anos, os países 

elencados, em alguns momentos alternaram o regime político, inclusive abolindo a Democracia 

e depois retornando ao sistema, a exceção do Líbano, que aboliu definitivamente o regime 

democrático adotado na década de 1960. Deve se fazer ressalva às Democracias dos Estados 

Unidos e Suíça, como as duas mais antigas e duradouras Democracias liberais, assumidas na 

década de 1790 e em vigência até os presentes dias335. 

 

Samuel P. Huntingdon escreveu em 1991, em Londres o livro “A Terceira Onda: 

Democratização no final do século XX”, que corresponde ao resultado de palestras proferidas 

pelo autor na Universidade de Oklahoma, em que ele analisava a democratização do final dos 

anos de 1980, em uma perspectiva mais ampla, identificando ondas de democratização 

ocorridas no passado e “ondas reversas”, quando governos por tempo determinado se 

reverteram a governos autoritários e às vezes se redemocratizaram em momento posterior. 
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Inicialmente, utiliza o autor uma definição processual de Democracia, que 

reconhece como regime fundamental para a realização dos direitos humanos: 

 

Um sistema político do século XX é democrático na medida em que os seus 

mais poderosos tomadores de decisões coletivas são selecionados através de 

eleições livres e justas, honestas e periódicas em que os candidatos competem 

livremente por votos e em que praticamente toda a população adulta é elegível 

para votar. (...) Democracia também implica a existência dessas liberdades 

civis e políticas para falar, publicar, montar e organizar que são necessárias 

para o debate político e a realização de campanhas eleitorais336. 

 

Posteriormente, Samuel P. Huntingdon analisa as “ondas de democratização” que 

divide em três: a primeira onda longa entre 1828 à 1926, a segunda onda entre 1942 à 1962 e a 

terceira onda entre 1974 à 1991; e as “ondas reversas”, momento em que os Estados se revertem 

ao regime autoritário, também divide em três: primeiro reverso entre 1922 à 1942, segundo 

reverso entre 1958 à 1962 e terceiro reverso a partir de 1991. 

 

A Democracia é um regime político essencial para a realização dos direitos 

humanos, especialmente os direitos de liberdades civis e liberdades políticas. Portanto, um 

índice de medição da Democracia deve levar em conta à liberdade individual, a participação 

política do cidadão e o funcionamento do governo337.  

 

O índice de medição da Democracia da “Economist Intelligence Unit”, para 

aferição baseia-se em cinco categorias: processo eleitoral e pluralismo; liberdades civis; o 

funcionamento do governo; participação política; e cultura política. A condição de ter eleições 

competitivas livres e justas, e satisfazer aspectos relacionados com a liberdade política, é 

claramente o requisito básico de todas as definições338. 

 

O resultado desta medição demonstra o Estado atual da Democracia em todo o 

mundo, considerando 165 Estados independentes e dois territórios, em outras palavras, 

representa quase toda a população do mundo dos 192 Estados independentes. Assim, pode-se 

afirmar que mais da metade dos países do mundo podem ser considerados Democracias, embora 
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o número de "Democracias plenas" é relativamente baixo (apenas 28). Quase o dobro (54) são 

classificados como "Democracias imperfeitas". Dos restantes 85 Estados, 55 são autoritários e 

30 são considerados "regimes híbridos"339.  

 

Pode-se afirmar portanto, que a maioria da população do mundo vive em uma 

Democracia de algum tipo, embora apenas cerca de 13% residem em Democracias plenas. A 

despeito dos avanços na Democracia, nas últimas décadas, quase 40% da população mundial 

ainda vive sob um regime autoritário, a exemplo da China340. 

 

 

3.5 Apoio e Satisfação com a Democracia 

 

Para comprovar a democratização experimentada pelos países ao longo da segunda 

metade do século XX e início do XXI, apresenta-se alguns resultados obtidos em trinta e sete 

países que foram organizados em três grandes regiões, países da América Latina, países com 

Democracia avançada e países do Leste Europeu341.  

 

Às qualidades dessas Democracias são acrescentados dados relativos a índices 

variados de desenvolvimento econômico mensurados pelo seu P.I.B (produto interno bruto) e 

seu I.D.H (índice de desenvolvimento humano) que interferem na qualidade das respostas 

apuradas. Todas as informações aqui expostas têm origem no Banco Mundial entre os anos de 

1999 a 2002342. 

   

Os métodos de medir apoio à Democracia são inúmeros, mas serão destacados, 

inicialmente, o índice da preferência dos cidadãos por governos democráticos sobre outros não 

democráticos; o outro é confrontar à Democracia com outras formas de governo, seja, que 

tenham um líder forte ou um governo militar343. 
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Por meio dos dados colhidos dos estudos do Banco Mundial, entre 1999 a 2002, 

observou-se que sessenta por cento dos entrevistados preferiu a Democracia a qualquer outro 

tipo de regime político; outros quinze por cento apontaram a preferência por regime que não 

fosse democrático; e, por fim, os vinte e cinco por cento restante dos entrevistados optaram pela 

manutenção do mesmo regime político em uso em seu Estado-nação do que qualquer outro344. 

 

 A outra forma de medição de satisfação de apoio à Democracia é a confrontação 

com outras formas de governo, seja um regime político com um líder forte, ou com um governo 

militar. Nessa perspectiva o índice de apoio à Democracia no Leste Europeu é de oitenta e um 

por cento; na América Latina é de noventa por cento e nas Democracias avançadas é de noventa   

por cento. 

 

Importante se faz observar, em destaque, os países individualmente analisados que 

obtiveram mais de cinquenta por cento de apoio e satisfação à Democracia. Eles se apresentam 

de forma gradual e progressiva entre os índices de cinquenta e cinco por cento à oitenta por 

cento: França, Inglaterra, Finlândia, Chile, Suécia, Venezuela, Estados Unidos, Dinamarca, 

Canadá, Espanha, Holanda e Alemanha345.  

 

 No Brasil, o instituto de pesquisas Datafolha realizou pesquisa em setembro de 

1989, fazendo a comparação direta entre a Democracia e a Ditadura, e quarenta e três por cento 

dos brasileiros responderam que a Democracia é sempre a melhor forma de governo que 

qualquer outra. Esta pesquisa foi realizada novamente em dezembro de 2008, e que o percentual 

aumentou para sessenta e um por cento os que optaram pelo regime democrático. Repetida a 

pesquisa em fevereiro de 2014, o percentual subiu para sessenta e dois por cento daqueles que 

defendem a Democracia.346 
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3.6 A Aplicabilidade da Democracia como Regime Essencial à Realização dos 

Direitos Humanos 

 

Diante desse cenário traçado quanto aos índices de apoio e satisfação da 

Democracia, verificou-se uma democratização mundial generalizada, especialmente a partir de 

1990, e consequentemente, um aumento na liberdade assumida pelas pessoas para fazer 

escolhas347.  

 

Dentro dos Estados-nações nota-se a expansão da Democracia processual e formal 

verificando o aumento de processos locais e participativos sob diversas formas e com maiores 

possibilidades para a implementação e proteção dos direitos humanos. Os grupos 

hipossuficientes com base na sua identidade que historicamente, encontravam-se na exclusão e 

privação dos direitos humanos estão consideravelmente mais envolvidos em ações políticas e 

sociais, embora as desigualdades persistam348. 

 

Dados extraídos do Relatório de Desenvolvimento Humano de 2010, sugerem que 

a maior parte das pessoas do mundo se sente livre para fazer as suas escolhas e que estão 

satisfeitos com as suas liberdades. Importante destacar a variação do índice de satisfação por 

região: as pessoas estão mais satisfeitas nos países desenvolvidos com o índice de oitenta por 

cento, seguindo-se da Ásia Oriental e Pacífico com o índice de setenta e sete por cento, e 

finalmente, a Europa e a Ásia Central com o índice de cinquenta por cento. As intenções 

apontadas relativamente à liberdade de escolha, aferidas em sessenta e seis países, implicaram 

em uma melhoria geral ao longo dos tempos349. 

 

É de se anotar que, em 1970, cerca de trinta países não adotavam o sufrágio 

universal e os direitos políticos para participar em eleições, especialmente as mulheres eram 
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discriminadas. Ocorre que, atualmente essas exceções foram eliminadas em quase a sua 

totalidade, tornando o direito de voto praticamente universal.350 

 

O governo democrático e a proteção dos direitos humanos são pilares da liberdade 

política, como se verificou, o número de Democracias aumentou de menos de um terço dos 

países no início da década de 70, para mais da metade em 1996 e para três quintos em 2008 e 

quando incluímos os Estados que são formalmente democráticos, e que o partido do Governo 

ainda não perdeu eleições, o número ultrapassa os quatro quintos, em nível global351. 

 

A maioria dos países no grupo com um Índice de Desenvolvimento Humano muito 

alto consiste em países com Democracias. No entanto, os países com um baixo Índice de 

Desenvolvimento Humano registraram os avanços mais significativos de democratização e, 

vale ressaltar que nenhum país era democrático em 1991, já em 2008, cerca de um terço destes 

países já eram democratizados. Os avanços mais acentuados deram-se na Europa e na Ásia 

Central, seguidos pela América Latina e Caraíbas. Entre os países em desenvolvimento da 

Europa e da Ásia Central, o único país democrático em 1988 era a Turquia352. 

 

Na onda da mudança política que se seguiu, em 1990, quase oitenta por cento dos 

países eram democráticos. Em 2008, graças às mudanças dos regimes políticos do Equador e 

do Peru, a proporção chegou aos oitenta e sete por cento. A Ásia Oriental e Pacífico e a África 

Subsaariana também refletiram reformas, uma vez que, somente seis por cento dos governos 

dessas regiões eram democráticos em 1970, ao passo que, em 2008 a porcentagem subiu para 

quarenta e quatro por cento na Ásia Oriental e Pacífico e para trinta e oito por cento na África 

Subsaariana353. 
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A Noruega e os Estados Unidos de forma geral são bons países para uma pessoa 

nascer. O Índice de Desenvolvimento Humano demonstra claramente essa afirmação, 

classificados em 2010, em primeiro e em quarto lugar em nível global, compondo o índice: a 

esperança de vida; escolarização; e o rendimento das pessoas, bem como, algumas das outras 

dimensões do bem-estar. Esses países são democracias robustas, com uma separação de poderes 

eficaz, respeito pelo Estado de Direito e garantias dos direitos civis e políticos dos cidadãos, 

assim, confirmando a Democracia como regime essencial para a realização dos direitos 

humanos354. 

 

Conclui-se, portanto, que o Relatório de Desenvolvimento Humanos de 2010 

aponta claramente que os países do mundo que tenham desde um germe democrático, ao 

desenvolvimento formal e substancial das suas Democracias, funcionam inequivocamente para 

a prática dos direitos fundamentais dos seus povos, assim, ratificando a afirmação de que a 

Democracia é o regime político essencial para a realização dos direitos humanos.   

 

 

3.7 Democracia Brasileira e o Exercício dos Direitos Fundamentais 

 

Como visto anteriormente, a Democracia como pressuposto para a realização dos 

direitos humanos, direitos de liberdade, igualdade e solidariedade, só ganha contornos de 

realidade na medida em que está inserida dentro de uma Estado de Direito. 

 

No episódio brasileiro, o preâmbulo da Carta de 1988 aponta para um modelo 

democrático e a tríade geracional, conforme se vê: 

 

Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional 

Constituinte para instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o 

exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-

estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de 

uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia 

social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução 
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pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte 

Constituição Da República Federativa do Brasil355.  

 

Veja-se que a Assembleia Nacional Constituinte instituiu o Estado Democrático 

para garantir o exercício dos direitos de primeira geração (direitos individuais) e de segunda 

geração (direitos coletivos) e os direitos de terceira dimensão, direito de todos, direitos difusos, 

direitos transindividuais. 

 

A Constituição Federal de 1988, no seu texto principal, assenta o Estado Brasileiro 

em três pilares: a federação, a Democracia e o Estado Democrático de Direito, conforme 

preconiza o artigo primeiro: 

 

Art. 1o: A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel 

dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado 

Democrático de Direito356. 

 

A federação é garantida constitucionalmente por meio da indissolubilidade do pacto 

federativo brasileiro que garante a soberania da união, e assegura a autonomia dos Estados 

membros, do Distrito Federal e dos Municípios357. Ao povo brasileiro é dada a titularidade do 

poder político, para ser exercido de forma soberana, por meio direto ou de seus representantes, 

pelo regime político chamado de Democracia, objeto de um direito de todos358. 

 

No que tange ao Estado Democrático de Direito, o texto constitucional estabelece 

a separação dos três poderes - Executivo, Legislativo e Judiciário, bem como, organiza a relação 

entre eles e a sociedade, disponibilizando instrumentos, por meio de legislação 

infraconstitucional para a efetividade dos institutos criados pela Constituição.359 

 

Cumpre salientar, que o princípio democrático é um dos pilares da Constituição 

Federal de 1988, a Democracia positivada é substancial, material, (não é formal), uma vez que, 
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constituiu ação, missão e objetivos para o Estado e os Cidadãos brasileiros que por meio das 

políticas públicas deverão construir uma sociedade livre, justa e solidária. 

 

Ademais, a República Federativa do Brasil além dos três pilares apresentados, 

possui outros fundamentos que são a soberania: do Estado no plano interno, no plano 

internacional a de seu povo, os direitos de primeira, segunda e terceira dimensão, para a 

manutenção da harmonia entre Estado e sociedade, nos incisos do artigo 1o e seu parágrafo 

único, da Carta da República: 

 

I - a soberania; 

II - a cidadania; 

III - a dignidade da pessoa humana; 

IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; 

V - o pluralismo político. 

Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de 

representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição360. 

 

A Estado brasileiro segue os três aspectos doutrinários e históricos que foram 

apresentados no capítulo um da presente dissertação que são: ser soberano em relação a outros 

países, aos entes políticos da federação e a sociedade. Assim, o Brasil, no aspecto global 

identifica a existência de um Estado organizado jurídico e politicamente para a sua atuação na 

comunidade externa, e internamente perante aos seus Estados-membros, o Distrito Federal, os 

Municípios e ao povo361. 

 

A cidadania confere ao cidadão as condições igualitárias de participar direta ou 

indiretamente da vida civil e política do Estado. Propriamente, um conflito de direitos de 

primeira geração reconhecido e implementado constitucionalmente por este inciso II do Artigo 

1o: Vale apontar que este direito individual, está atrelado a pressupostos e requisitos contidos 
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no Artigo 14362 da mesma carta. Por fim a cidadania confere ao povo brasileiro a liberdade 

política de participar da Democracia na deliberação dos assuntos do Brasil363. 

 

O princípio da dignidade da pessoa humana é um valor único e individual do 

homem, que em hipótese alguma será sacrificado por interesses coletivos, talvez ele seja a fonte 

de todos os direitos fundamentais, pois que, confere ao cidadão a condição para a realização 

das necessidades individuais e sociais, identificando o homem político com capacidade de 

interagir e viver em harmonia com o Estado364.  
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§ 5º O Presidente da República, os Governadores de Estado e do Distrito Federal, os Prefeitos e quem os houver 

sucedido, ou substituído no curso dos mandatos poderão ser reeleitos para um único período subsequente. 

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 16, de 1997) 

§ 6º - Para concorrerem a outros cargos, o Presidente da República, os Governadores de Estado e do Distrito 

Federal e os Prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até seis meses antes do pleito. 

§ 7º - São inelegíveis, no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins, até o 

segundo grau ou por adoção, do Presidente da República, de Governador de Estado ou Território, do Distrito 

Federal, de Prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos seis meses anteriores ao pleito, salvo se já titular 

de mandato eletivo e candidato à reeleição. 

§ 8º - O militar alistável é elegível, atendidas as seguintes condições: I - se contar menos de dez anos de serviço, 

deverá afastar-se da atividade; II - se contar mais de dez anos de serviço, será agregado pela autoridade superior 

e, se eleito, passará automaticamente, no ato da diplomação, para a inatividade. 

§ 9º Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de proteger 

a probidade administrativa, a moralidade para exercício de mandato considerada vida pregressa do candidato, e a 

normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou o abuso do exercício de função, 

cargo ou emprego na administração direta ou indireta. (Redação dada pela Emenda Constitucional de Revisão nº 

4, de 1994) 

§ 10 - O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de quinze dias contados da 

diplomação, instruída a ação com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude. 

§ 11 - A ação de impugnação de mandato tramitará em segredo de justiça, respondendo o autor, na forma da Lei, 

se temerária ou de manifesta má-fé. 
363 MACHADO. Antônio Claudio da Costa (organizador), FERRAZ, Anna Candida da Cunha (coordenadora). 

Constituição Federal interpretada: artigo por artigo, parágrafo por parágrafo. Barueri: Manoele, 2010. p. 5. 
364 MACHADO. Antônio Claudio da Costa (organizador), FERRAZ, Anna Candida da Cunha (coordenadora). 

Constituição Federal interpretada: artigo por artigo, parágrafo por parágrafo. Barueri: Manoele, 2010. p. 5. 



 121 

O inciso IV do Artigo 1o que contempla os valores sociais do trabalho e da livre 

iniciativa propôs um equilíbrio entre o capital e trabalho, ou em termos mais modernos 

empresários e trabalhadores. Um direito de segunda geração implementado pela Constituição 

Federal. Estes coletivos, empregadores e empregados, devem interagir harmonicamente para o 

desenvolvimento de uma economia saudável do Estado brasileiro365. 

 

O pluralismo político veda constitucionalmente o Estado no estabelecimento de 

partido único, assim, possibilita aos cidadãos a criação de vários partidos políticos, permitindo 

a discussão de diversas ideologias, facilitando ao eleitor a escolha dos seus representantes no 

caminho do poder366. 

 

E, por fim, o parágrafo único deste artigo ratifica o preâmbulo da Constituição, o 

regime democrático essencial para a realização dos direitos humanos, em que o poder advém 

do povo, ou seja, os cidadãos brasileiros são titulares do poder, que é exercido por meio de seus 

representantes. Na mesma linha do inciso II que abarca o direito à cidadania, para o cidadão ter 

o status de povo, deve preencher os pressupostos e requisitos do Artigo 14367. 

 

Destarte, o artigo 1o da Constituição de 1988 traça os pilares do Estado brasileiro, 

a Federação, a Democracia e o Estado Democrático de Direito, e seus incisos os princípios e 

fundamentos da nação, a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores 

sociais do trabalho e da livre iniciativa, o pluralismo político e no seu parágrafo único, o direito 

à Democracia. Estes são direitos conforme elencados de primeira, segunda e terceira dimensão, 

e que deles decorrerão todos os outros espalhados pelo texto constitucional brasileiro368. 

 

A Democracia é um regime pressuposto para a efetivação e garantia dos direitos 

fundamentais, pois que, sem a organização do moderno Estado Constitucional de Direito 

Democrático não haverá condições mínimas para a solução pacifica no que tange a colisão de 
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direitos. Portanto, “a Democracia é a sociedade dos cidadãos, e os súditos se tornam cidadãos 

quando lhes são reconhecidos alguns direitos fundamentais.369”  

 

Jorge Miranda afirma que a organização do poder político, bem como toda a 

organização constitucional do país devem estar orientadas para a efetivação e garantia dos 

direitos humanos. Logo é essencial que o princípio democrático seja correlato entre a vontade 

política do Estado e a vontade da sociedade, estabelecida por um quadro institucional formada 

por meio da liberdade de cada cidadão370.  

 

 

3.7.1 Direitos Fundamentais na Constituição de 1988 

 

Os primeiros direitos a serem apresentados na Constituição Brasileira de 1988, são 

os direitos de primeira dimensão, “direitos de cunho negativo” porque exigem do Estado apenas 

o reconhecimento e uma atitude de abstenção, não interferência, os direitos das liberdades estão 

situados no núcleo básico do título II, no capítulo “Dos direitos e deveres individuais e 

coletivos”. Os direitos base de todos os cidadãos brasileiros são: a vida, a liberdade, a igualdade, 

a segurança, a propriedade que estão comtemplados no caput do artigo quinto e os seus 

desdobramentos ao longo dos setenta e oito incisos desse artigo371. 

 

Além desses, importantes direitos novos com garantias especificas estão aderidos a 

esse rol fundamental do artigo quinto: proteção ao culto (artigo 5o, VII), escusa de consciência 

(artigo 5o, VIII), indenização por dano material e moral (artigo 5o, X), gratuidade de ações e 

garantia de assistência jurídica visando assegurar o acesso à justiça (artigo 5o, LXXVII) e o 

direito à cidadania (artigo 5o, LXXIV)372. 

 

A proteção das liberdades públicas e dos direitos em geral são conferidos com os 

remédios constitucionais: habeas corpus, mandado de segurança, mandado de segurança 

coletivo, mandado de injunção, habeas data, ação popular (também proteção dos direitos de 

                                                         
369 BOBBIO. Norberto. A Era dos Direitos. 8a reimpressão. Tradução de Carlos Nelson Coutinho; apresentação 

de Celso Lafer. Rio de Janeiro: Nova Editora, 2004. p. 1. 
370 MIRANDA. Jorge. Manual de Direito Constitucional. Tomo 2a ed. Coimbra: Editora Limitada, 1983. p.177. 
371 FERRAZ. Anna Candida da Cunha. Direitos Humanos Fundamentais: positivação e concretização. Osasco: 

Edifieo, 2006. p. 161. 
372 FERRAZ. Anna Candida da Cunha. Direitos Humanos Fundamentais: positivação e concretização. Osasco: 

Edifieo, 2006. p. 161. 



 123 

segunda dimensão) e ação civil pública (artigo 5o, incisos LXVIII, LXXIII e artigo 129, III). 

Importante afirmar que o rol do artigo 5o não é taxativo, com base no princípio da cláusula 

aberta e porque há vários outros direitos fundamentais consagrados ao longo do texto 

constitucional, a citar: direito a legalidade tributária (artigo 150, I), direito a anterioridade 

tributária (artigo 150, II), proibição da censura (artigo 220, parágrafo 2o)373. 

 

Os direitos de segunda dimensão, direitos econômicos, culturais e sociais, ou 

unicamente “direitos sociais”, implicam a realização da justiça social, “direitos de cunho 

positivo”, o Estado e a sociedade devem trabalhar em conjunto para a concretização desses 

direitos. Os direitos sociais conglomeram uma noção mais ampla de liberdades, uma vez que, 

protegem a liberdade sindical, o direito de greve, o reconhecimento abrangente de direitos dos 

trabalhadores: salario, relação de emprego, limite de jornada de trabalho como exigência para 

o gozo do repouso necessário à dignidade da pessoa humana, ao lazer, cultura e a realização 

pessoal374. 

 

Esses direitos estão posicionados basicamente no artigo 6o – educação, saúde, 

trabalho, moradia, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade, proteção à 

infância, assistência aos desamparados. O artigo 7o e seus trinta e quatro incisos e seguintes 

garantem a relação de emprego, o salário, o respeito à legalidade e à igualdade (XXXII e 

XXXI), a proteção dos mais fracos ou portadores de necessidades especiais e direito de greve375.  

 

Por fim, no título VIII, “Da Ordem Social”, que tem como base o trabalho como 

objetivo do bem-estar e da justiça social (artigo 193), estão concretizados os direitos à saúde, à 

seguridade social, à previdência, à educação, à cultura, ao lazer, à qualidade de vida, à família, 

ao adolescente, à infância, ao idoso e aos índios.376  

 

Os direitos estabelecidos com base na fraternidade (solidariedade), ou direitos de 

terceira dimensão, são caracterizados pela sua natureza difusa e tendo como destinatário o 
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próprio gênero humano em que sua titularidade é indeterminada, indefinida. Na Constituição 

Federal incialmente aparecem como objetivos e princípios a serem perseguidos pelo Estado 

brasileiro nas suas relações internacionais, fundam-se no artigo 4o, incisos III, IV e VI, por 

exemplo. Aparecem expressamente os direitos de terceira dimensão quando se refere ao meio 

ambiente e à qualidade de vida, no artigo 225: “Todos têm direito ao meio ambiente 

equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida”. A proteção 

jurisdicional desse instituto encontra-se na ação civil pública, ação popular, além das sanções 

penais e administrativas do artigo 225, parágrafo 3o 377. 

 

 

3.7.2 Efetivas Garantias para Realização dos Direitos Humanos 

 

Depois da Declaração Universal dos Direitos Humanos, torna-se pacífico o 

entendimento do reconhecimento dos diretos fundamentais pelo Estado brasileiro por meio da 

Constituição Federal de 1988. O passo seguinte é a construção de um “sistema” de garantias 

constitucionais para assegurar a proteção e o livre exercício dos direitos fundamentais. Rui 

Barbosa dizia que uma coisa são os direitos e outra as garantias. Assim, os direitos são 

positivados por normas declaratórias, ao passo que a sua garantia por meio de disposições 

assecuratórias, que ao mesmo tempo defendem o direito e limitam o poder378. 

 

O texto constitucional brasileiro prevê garantias em sentido amplo e institucional 

através de técnicas e procedimentos para a defesa dos direitos fundamental, por exemplo: 

princípio da legalidade, a proteção jurisdicional dos direitos, os princípios constitucionais do 

processo e a separação dos poderes. Em sentido estrito a Constituição oferece garantias 

processuais e remédios constitucionais: habeas corpus, mandado de segurança, mandado de 

segurança coletivo, mandado de injunção, habeas data, ação popular (jurisdição das liberdades) 

em paralelo com o controle de constitucionalidade379 instrumento indispensável à Democracia 

para exercício dos direitos fundamentais.  
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O controle difuso de constitucionalidade tem como os principais instrumentos os 

remédios constitucionais, porque protegem os cidadãos individualmente contra atos ou 

omissões e contra abusos e atos ilegais do poder público em geral, lesivos à liberdade pessoal 

de ir e vir, bem como de vários outros direitos constitucionalmente positivados: privacidade, 

intimidade, qualidade de vida, entre outros380.  

 

Também servem para assegurar o preenchimento de lacunas legislativas, ou porque 

a norma constitucional não é autoaplicável ou a lei ainda não foi elaborada pelo poder 

competente. Importante ainda mencionar a ação civil pública (artigo 127, III) que visa a 

proteção do patrimônio público e social, o meio ambiente e outros interesses difusos e coletivos 

que impedem danos: ao meio ambiente, à qualidade de vida das pessoas, ao consumidor, aos 

bens e direitos de valor artísticos.381 

 

Em conclusão, no Brasil o controle de constitucionalidade é exercido por meio de 

duas vertentes: o controle difuso por meio dos remédios constitucionais e o controle 

concentrado através das ações constitucionais diretas: ação direta de inconstitucionalidade e a 

ação declaratória de constitucionalidade (artigos 102, I e 103)382. 

 

O conceito de direitos humanos foi produzido pela história e pela civilização 

humana suscetível a evolução e a mudança. Assim como o desenvolvimento dos direitos 

humanos passou por várias etapas, em que definiu-se direitos humanos como um conceito 

político, ou seja, significava respeito por uma esfera de liberdade da pessoa humana do Estado. 

Em outras palavras, o Estado foi obrigado a não intervir neste domínio dos "direitos civis" ou 

"direitos de liberdade", ou, como foi dito no capítulo segundo, os direitos que tentam proteger 

a liberdade, a segurança, o físico e o espiritual da integridade da pessoa humana, direitos de 

caráter individualista383.               

 

                                                         
380 FERRAZ. Anna Candida da Cunha. Direitos Humanos Fundamentais: positivação e concretização. 

Osasco: Edifieo, 2006. p. 167. 
381 FERRAZ. Anna Candida da Cunha. Direitos Humanos Fundamentais: positivação e concretização. Osasco: 

Edifieo, 2006. p. 167-168. 
382 FERRAZ. Anna Candida da Cunha. Direitos Humanos Fundamentais: positivação e concretização. Osasco: 

Edifieo, 2006. p. 159. 
383  VASAK, Karel. The International Dimensions of Human Rights. Disponível em 

http://unesdoc.unesco.org/ulis/cgi-bin/ExtractPDF.pl?catno=38533&look=default&ll=1. Acessado em 07 de 

março de 2014. p.50. 



 126 

Na próxima etapa o homem foi colocado em parceria com o Estado, ele é a pessoa 

que participa da estruturação política da sociedade da qual ele é membro. Isto foi feito por meio 

do exercício dos direitos políticos no Estado. Por fim, o surgimento da ideia dos direitos 

econômicos, sociais e culturais como um grupo distinto de direitos, um fenômeno mais recente. 

Esses direitos devem ser realizados através ou por meio do Estado. Neste conceito o Estado 

atua como promotor e protetor do bem- estar econômico e social384.  

 

Considerando que, em estágios iniciais o Estado era principalmente uma autoridade 

para a proteção e manutenção da ordem pública e segurança da sociedade, o Estado Moderno é 

um instrumento para o benefício de todas as pessoas sujeitas à sua jurisdição, a fim de capacitá-

los a desenvolver ao máximo suas faculdades, individual e coletivamente385.  

 

O papel do Estado em matéria de direitos humanos, especialmente após a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos mudou consideravelmente, e deve-se ter em conta 

que a função ampliada do Estado não é apenas relevante em relação aos direitos sociais, mas 

também em relação a todo o campo dos direitos humanos, na medida em que as autoridades 

públicas têm também o dever de garantir os direitos civis e políticos contra invasões por 

elementos de poder que podem ter grandes potencialidades econômicas, tecnológicas e 

científicas à sua disposição386.  

 

Pode se afirmar que, em vista dessa função alterada do Estado no que diz respeito 

à promoção e proteção dos direitos humanos, a diferença entre os "direitos sociais" e "direitos 

civis" está em processo de desaparecimento, uma vez que, em matéria de direitos humanos o 

foco principal não deve ser a função do Estado, mas sim, a existência humana e da 

personalidade humana em nível individual e coletivo. A indivisibilidade ou a unidade da pessoa 

humana no sentido físico, intelectual e espiritual pode ser uma base mais sólida para abordar a 
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questão da interligação entre direitos civis e políticos e direitos econômicos, sociais e 

culturais387. 
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CONCLUSÃO 

 

A Democracia como regime político foi criada pelos atenienses, pelas mãos de 

Clístenes que promoveu uma divisão territorial avançada (Tritía) por meio de uma Constituição 

que contemplava a liberdade (antiga) e a igualdade política (isagoria), mas, esse modelo 

democrático encontrava-se incompleto, pois que, foi suprimido pelo Império Romano e 

adormeceu até as revoluções da modernidade, que americanos e franceses iriam completar o 

modelo democrático com o Estado de Direito e autodeterminação, ordenamento jurídico pré-

estabelecido e efetivas garantias.  

 

O Estado Moderno aparece e cria a dicotomia entre cidadão e Estado e por 

conseguinte passa a ter os seus limites territoriais reconhecidos, internamente e externamente, 

a partir dos “tratados de Westephalia”, de 1648. As soberanias nacionais e internacionais vieram 

somente com as Declarações de independência, americana de 1776 e francesa de 1791.  

 

Durante este período os Estados em análise, Estados Unidos e França criaram os 

mecanismos do Estado de Direito: constitucionalismo moderno, separação de poderes, 

Democracia representativa, princípio majoritário, para escreverem as suas Constituições, 

requisito essencial para a implementação dos direitos humanos. O Capitalismo moderno, por 

sua vez, rompe com o Feudalismo e separa o capital do trabalho e inaugura o liberalismo 

clássico nas mãos de Adam Smith, afirmando que o homem como força produtiva é a riqueza 

das nações. 

 

Além do Estado de Direito, foram apresentados outros requisitos fundamentais para 

a implementação dos direitos humanos: autodeterminação, quadro jurídico específico e efetivas 

garantias para o livre exercício desses direitos. Assim, preenchidas essas exigências históricas 

e doutrinarias, os americanos em 1787 (a primeira Constituição do mundo) e os franceses em 

1791 (a Constituição Francesa teve como base a declaração de Direitos do Homem e do Cidadão 

de 1789) começaram a escrever em suas Constituições os primeiros direitos do homem.  

 

As primeiras gerações de direitos são relacionadas aos direitos individuais, direitos 

subjetivos e que os americanos descreveram como: direito à liberdade de manter e portar armas, 

direito à inviolabilidade dos direitos das pessoas, ao domicilio, aos documentos e aos bens. Os 

franceses positivaram em um grupo que trata das liberdades civis e naturais: as liberdades de 
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locomover, de expressão, de religião e de petição. De qualquer forma, nos dois casos, esses 

Estados por meio de uma prestação negativa estavam promovendo as liberdades aos seus 

cidadãos até o limite legal estabelecido dentro de um Estado de Direito, chamado por Estado 

de Direito Liberal. 

 

Ainda, na seara dos direitos de liberdade, uma injustiça histórica foi corrigida com 

a libertação dos escravos pelos franceses por meio da Constituição de 1848 e pelos americanos 

através da 13ª emenda constitucional de 1862. A abolição da escravidão significou uma 

extraordinária promoção dos direitos de primeira geração da era moderna, e ao mesmo tempo, 

fomentou a igualdade de oportunidades entre as pessoas. 

 

O liberalismo econômico promovido pelas mãos de Adam Smith partiu da premissa 

que os interesses individuais (o Trabalho) coincidiam com o interesse geral (o Estado), assim, 

deveria se dar plena liberdade para os interesses privados (o Capital) atuar na economia, 

proporcionando o crescimento econômico da nação. 

 

Por seu turno, o Manifesto Comunista de 1848, deflagrou os resultados obtidos da 

implementação dos direitos de liberdade, que exigiu uma mudança na postura estatal, no sentido 

de atuar positivamente para salvaguardar grupos hipossuficientes e implementou os direitos de 

segunda geração. Os franceses por meio da Constituição de 1848, emanciparam as mulheres 

por meio do sufrágio universal, e reconheceram direitos sociais e econômicos. Os americanos 

promoveram os direitos políticos dando o direito ao voto paras mulheres, através da emenda 

19a, em 1919 e também, positivaram a garantia do devido processo legal, em 1866, emenda 

14a.. 

 

O Estado foi de fato presente nas relações dos cidadãos, que por meio da criação de 

um aparato social, conhecido com Estado do bem estar social, ou Estado de Direito Social, 

promoveu a implementação dos direitos de igualdades, por meio do intervencionismo estatal 

concebido por Karl Marx, no momento que o Estado se pôs no centro da economia para 

harmonizar as forças capital e trabalho e promover a felicidade de todos. 

 

O mundo na primeira metade do século XX experimentou os horrores da Grande 

Guerra (evento inevitável diante a tirania única presente na história da humanidade, promovida, 

especialmente por Adolf Hitler) e da grande depressão que afetou toda a humanidade. O 
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resultado dessa experiência foi a criação da Organização das Nações Unidas e a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, em 1948, com a implementação dos direitos de solidariedade, 

direitos de terceira geração, bem como, esse documento ratificou os direitos de primeira e 

segunda geração, que a partir de então, foram chamados de dimensões dos direitos 

fundamentais. 

 

Portanto, a positivação histórica gradual dos direitos humanos, especialmente nas 

Constituições americana e francesa foi decisiva e revolucionária, motivo pelo qual pode-se 

utilizar a expressão “gerações” dos direitos humanos. Após a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, as declarações de direitos que em regra prefaciam as Constituições se tornaram cada 

vez mais uma fonte de direito, contendo as três “dimensões” de direitos, sendo a primeira 

dimensão, dos direitos civis e políticos; a segunda dimensão dos direitos coletivos, culturais, 

sociais e econômicos; e, a terceira dimensão os direitos difusos, direitos de todos, direitos 

transindividuais. 

 

No mundo, atualmente, a Democracia é adotada pela maior parte dos países 

existentes, também, a maioria dos países apoiam e estão satisfeitos com a Democracia e no 

Brasil, mais de sessenta por cento das pessoas preferem a Democracia a qualquer outro regime 

político. Por esta esteira esses países que possuem Democracias, formais ou substancias, 

encontram-se o maior índice de respeito aos direitos humanos (os direitos das liberdades civis 

e políticas e os direitos coletivos culturais, sociais e econômicos). 

 

Cumpre salientar, que pouco importa o estágio em que a Democracia se encontra 

instalada em um determinado país (desenvolvida, em desenvolvimento, formal, substancial, 

híbrida), desde que esteja, dentro de um Estado de Direito, com respeito as soberanias interna 

e externa, com um ordenamento jurídico específico e efetivas garantias, o que ficou 

demonstrado, é que a Democracia é um regime político essencial para a realização dos direitos 

humanos. 

 

No Brasil, a partir da Constituição Federal de 1988, o Estado brasileiro adotou a 

Democracia com regime político dentro de um Estado de Direito pré-estabelecido, um 

ordenamento jurídico repleto de direitos fundamentais, direitos de primeira, segunda e terceira 

dimensão e efetivas garantias para a realização desses direitos. Assim, a Democracia brasileira 

se mostra essencial para a realização dos diretos humanos. 
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A Democracia foi inventada a mais de dois mil anos, no entanto, os mecanismos 

que puderam assegurar os cidadãos à realização dos direitos humanos  foram promovidos a 

partir das Revoluções Americana e Francesa, com a criação do Estado de Direito e a Declaração 

dos Direitos do Homem e do Cidadão e a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o Estado 

de Direito, ordenamento jurídico pré-estabelecido e efetivas garantias, esses três elementos 

fazem da Democracia um regime fundamental para a realização dos direitos fundamentais.  

 

Junto aos direitos de solidariedade, percebidos a partir da Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, a economia por meio da teoria Keynesiana,  que constituiu um hibrido entre 

“mercado livre” (liberalismo) e regulador estatal (intervencionismo), vai reduzir o Estado do 

bem estar social, direcionando os investimentos pesados à iniciativa privada (concessões), 

promover políticas públicas para direcionar fundos do setor privado para o apoio aos 

necessitados (terceiro setor), mas, o Estado vai funcionar como um regulador do mercado, entre 

as forças de empresarias e forças de trabalhadores. 

 

A Democracia como regime essencial para a realização dos direitos humanos 

funcionará em harmonia com um sistema econômico equilibrado, em que, o Estado indica e 

regula a atividade do capital dentro da economia à medida que deixa o a iniciativa privada 

promover os investimentos e fomenta o deslocamento do excedente para o Terceiro Setor 

patrocinar a realização e a efetivação dos direitos dos fundamentais. 

 

Esse sistema de interligação entre direitos humanos e economia ganha escala 

mundial a partir da Declaração Universal dos Direitos Humanos e o Pactos Internacionais de 

Direitos Civis e Políticos e dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, e da consolidação dos 

Órgãos de Proteção dos Direitos Humanos, do Fundo Monetário Internacional e do Banco 

Mundial na Organização das Nações Unidas. 
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