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Eterna Harmonia 

John MacArthur. 

Recontada por Casandra Lindell. 

Séculos atrás, correu pelo mundo a história do chefe de uma determinada 

tribo que era superior aos chefes de todas as outras tribos. Na época em que 0 

poder era medido pela superioridade da força física, a tribo mais poderosa de todas 

era a que possuía o chefe mais forte. 

Mas o chefe tribal de que estamos falando também era conhecido por sua 

sabedoria. No intuito de ajudar seu povo a viver em segurança e em paz, ele emitiu 

leis abrangendo todos os aspectos da vida tribal. Fazia cumprir essas leis 

rigorosamente e adquiriu a fama de ser um juiz imparcial. 

Apesar das leis, havia problemas na tribo. Um dia, chegou ao 

conhecimento do chefe que alguém da tribo estava cometendo pequenos furtos. Ele 

reuniu o grupo. 

- Todos aqui sabem que as leis foram feitas para proteger vocês, para 

ajudar vocês a viverem em segurança e em paz - ele os fez lembrar, com grande 

tristeza no olhar por causa do amor que Ihes dedicava. - Esses furtos precisam 

parar. Todos nós temos tudo aquilo de que necessitamos. O castigo será aumentado 

de 10 para 20 chibatadas em quem for surpreendido furtando. 

Os furtos, porém, continuaram. O chefe voltou a reunir o grupo. 

- Por favor, ouçam-me - ele pediu. - Esses furtos precisam parar. 0 

ambiente entre nós está ficando cada vez pior. O castigo será aumentado para 30 

chibatadas. 

Apesar disso, os furtos não cessaram. E o chefe reuniu mais uma vez O 

grupo. 

- Por favor, eu estou suplicando. Para o bem de vocês, os furtos precisam 

parar. Eles estão causando muito sofrimento entre nós. O castigo será aumentado 

para 40 chibatadas. 

O povo conhecia o grande amor do chefe pela tribo, mas apenas os que 

estavam mais próximos dele viram uma lágrima correr por seu rosto quando ele 

dispersou o grupo. 



Finalmente, um homem disse que a pessoa havia sido identificada. 

A notícia espalhou-se. Todos se reuniram para ver quem era. 

Um murmúrio de espanto foi dado por todos quando a pessoa foi 

apresentada entre dois guardas. O rosto do chefe empalideceu de susto e 

sofrimento. 

A ladra era sua mãe, uma senhora idosa e frágil. 

O que ele vai fazer? - pensou o povo em voz alta. Será que ele faria 

cumprir a lei, ou o amor por sua mãe o impediria de cumpri-la? 

O povo aguardou, conversando em voz baixa, com a respiração ofegante. 

Finalmente, o chefe falou. 

- Meu amado povo. - Sua voz ficou embargada. Quase que sussurrando 

as palavras, ele prosseguiu. - Estou fazendo isto pela nossa segurança e paz. 

Devem ser aplicadas 40 chibatadas; o sofrimento que este delito nos causou foi 

grande demais. 

Ele fez um movimento afirmativo com a cabeça, e os guardas fizeram sua 

mãe dar um passo a frente. Um deles retirou cuidadosamente o manto dela, 

deixando a mostra as costas ossudas e arqueadas. O homem designado para 

aplicar o castigo começou a desenrolar o chicote. 

Nesse momento, o chefe deu um passo à frente e também retirou seu 

manto, deixando a mostra os ombros largos, bronzeados e firmes. Carinhosamente, 

ele passou os braços ao redor de sua querida mãe, protegendo-a com o próprio 

corpo. 

Enquanto ele murmurava algumas palavras com o rosto encostado ao da 

mãe, suas lágrimas misturavam-se as dela. Ele fez outro movimento afirmativo Com 

a cabeça, recebendo uma chibatada após outra. 

Foi um momento singular. Mas, nele, o amor e a justiça entraram em 

eterna harmonia. 

Alice Gray. 

(Gray, Alice. Histórias para o coração 2. l0 edição brasileira. Tradução de 

Maria Emília de Oliveira. Campinas, SP: Editora United Press, 2002. p. 44145). 



"Ne pudeat, quae nescieris, te velle doceri. Scire aliquid laus est, culpa est nil 

discere velle." 

Não te envergonhes de querer saber que te ensinem o que não sabes. Saber algo é 

motivo de louvor, mas indesculpável é nada querer aprender" 

Dístico de Catão. 



RESUMO 

A dissertação tem por objetivo informar ao leitor que é através do exercício 
da cidadania que se pode efetivar os Direitos Fundamentais na atualidade. Usou-se 
o termo efetivar, pois este apresenta sentido dinâmico, sendo que efetivar exige 
atividade e esta é o que garante um exercício ativo de cidadania. 

Este trabalho destaca a cidadania como um processo de luta constante, 
onde a pessoa é responsável pelo Estado em que vive. Pretende demonstrar que 
somente as ações positivas, obviamente, é que podem corrigir as desigualdades e 
incluir grupos que se mantêm em constante situação de vitimização e 
consequentemente acomodação em conseqüência da permanência neste estado 
apático de vida. 

Foi estruturada em cinco capítulos, quais sejam: Relato histórico da 
cidadania na evolução do direito; Revoluções históricas, constituições e a 
consagração dos direitos humanos; Constituições Brasileiras e sua importância 
histórica para a conquista dos Direitos Fundamentais; Direitos Fundamentais, 
Democracia e cidadania e por ultimo um capítulo dedicado ao Exercício da cidadania 
através de instrumentos processuais constitucionais: Ação Popular e Ação Civil 
Pública. 

NO capitulo primeiro procura trazer uma abordagem histórica da cidadania 
enfatizando que esta significa a participação ativa do homem em sociedade e 
demonstrando sua importância na Grécia e em Roma. 

No capítulo segundo pretende demonstrar o quanto as lutas de pessoas 
revolucionárias modificaram o direito gerando conquistas mundiais no âmbito 
jurídico. 

No capítulo terceiro traz momentos históricos nacionais que ao final 
tornaram-se conquistas embasando toda a estrutura da atual Constituição brasileira. 

No capítulo quarto pretende demonstrar a importância de aliar os direitos 
fundamentais, a democracia e a cidadania para conquistar de fato um sistema 
jurídico participativo onde as pessoas não são meros receptores das leis do Estado 
pretendendo demonstrar que ser cidadão é participar e não ser vitima de um sistema 
seja ele político ou jurídico. 

Por fim, no ultimo capítulo descreve alguns instrumentos processuais que 
podem efetivar realmente os Direitos Fundamentais. 

Destaca em todos os capítulos que a vitimização e o paternalismo Estatal 
geram a involução dos sistemas, seja político, legislativo ou jurídico, por este motivo 
traz informações históricas que demonstram as grandes conquistas dos povos que 
concretizaram seus interesses, isto com o fito de demonstrar que somente cidadãos 
ativos podem garantir a efetivação dos direitos dispostos na Constituição atual. 



ABSTRACT 

The dissertation has for objective to inform the reader who the exercise of 
the citizenship can accomplish the Basic Rights in the present time. The term was 
used to accomplish, therefore this presents dynamic direction, being that to 
accomplish it demands activity and this is what guarantees an active exercise of 
citizenship. It detaches the citizenship as a process of constant fight, where the 
person is responsible for the State where he lives. It intends to demonstrate that oníy 
the positive actions, obviously, are that they can correct the inaqualities and include 
groups that if consequently keep in constant situation of vitimizacion and room in 
consequence of the permanence in this apathy state of life. It was structuralized in 
six chapters, which are: Historical story of the citizenship in the evolution of the right; 
Historical revolutions, constitutions and the consecration of the human rights; 
Brazilian constitutions and its historical irnportance for the conquest of the Basic 
Rights; Basic rights, Democracy and citizenship and finally a dedicated chapter 
exclusively to the Public interest action, Public Civil action and Citizenship as 
warranting Instruments Constitutional of the Basic Rights. In the first chapter search 
to bring a historical boarding of the citizenship being emphasized that this is the 
active participation and demonstrating its irnportance in Greece and Rome. In the 
chapter as it intends to demonstrate how much the fights of revolutionary people had 
modified the right generating world-wide conquests in the legal scope. In the chapter 
third it brings national historical moments that to the end had become conquests 
basing all the structure of the current Constitution. In the chapter room it intends to 
demonstrate the irnportance to unite the basic rights, the democracy and the 
citizenship to conquer of fact a participation legal system where the people are not 
mere receivers of the laws of the State and it intends to demonstrate that to be 
citizen it is to participate and to be victim of a system is not it legal politician. Finally, 
in the last chapter it describes some instruments that can really accomplish the Basic 
Rights. It detaches in all the chapters that the vitimizacion and State paternalism 
generate the involution of the systems, either politician, legislative or legal, for this 
reason brings historical information that demonstrate the great conquests of the 
peoples who had materialize its interests, this with look it to demonstrate that active 
citizens 0nly can guarantee the effective the rights made use in the current 
Constitution. 
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O contato com o tema aqui abordado surgiu devido à observação de 

comportamentos apáticos frente a um Estado Democrático de Direito, garantido em 

nossa Constituição, que dá as pessoas riquíssimas possibilidades de efetivar seus 

direitos e melhorar sua qualidade de vida, seja social, política, jurídica ou legislativa. 

O tema surgiu da preocupação em demonstrar que ser cidadão não 8 

simplesmente votar, não é simplesmente ter direitos políticos, é antes de tudo 

fiscalizar as pessoas a quem se deu o poder de governar, pois na verdade 0 

governo, ou seja, o direcionamento da Nação cabe ao povo, e é por este motivo que 

se vota. 

A grande preocupação que nos levou a abordar o tema foi perceber que o 

simples gesto de votar tem causado apatia, pois o delegar a outrem o poder de 

governar têm sido um "depositar" em mãos alheias a culpa pelo fracasso do 

desenvolvimento dos sistemas adotados em nosso país. 

A intenção aqui é demonstrar que ao transferir a culpa do fracasso a 

outrem, se desenvolve um processo de vitimização e quando esse comportamento 

impera, ocorre então uma involução do Estado Democrático - e de sua finalidade - e 

também a impressão que os Direitos Fundamentais existem somente com0 meras 

palavras escritas em um ordenamento sem valor. 

Queremos demonstrar que é imprescindível a luta pelos direitos e que 

somente desta maneira é que o Direito e o Estado Democrático de Direito têm valia 

e consequentemente são efetivados. 

Pretendemos demonstrar que a democracia e a cidadania são elementos 

que embasam verdadeiramente o Estado Democrático de Direito de modo a 

o~eracionalizar esta fórmula política descrita no texto constitucional. Pretendemos 

~en~onstrar que os cidadãos devem ser protagonistas do programa de a ~ a o  que 

dispõe a Constituição de 1988. 

Eis aqui a importância do tema, pois a verdadeira garantia dos Direitos 

Fundamentais é a participação das pessoas e então, isso sim é que deve 

denominar-se cidadania, não apenas um voto, mas a fiscalização, a participação no 

' GUERRA FILHO, Willis Santiago. Processo Constitucional e Direitos Fundamentais. 4" Edição. São Paulo: Celso Bastos 
Editor, 2005. 



poder que é concebido através do ato de votar e mais a responsabilidade na 

condução dos sistemas político, jurídico, legislativo. 

Para isso e necessário conhecer o direito, a ética, o outro. 

É preciso também conhecer a história e sua perspectiva e as conquistas 

que ocorreram no caminhar não só da nação brasileira, mas nas nações do mundo e 

no decorrer do tempo, desde os tempos mais remotos, para que se tenha o 

conhecimento da força das pessoas e assim a possibilidade da construçao conjunta, 

pois como bem ensina Marcio Augusto de Vasconcelos Diniz, Procurador do 

Município de Fortaleza e Professor de Direito Constitucional na Universidade de 

Fortaleza, talvez tenha chegado a "hora de, humildes, examinarmos mais a fundo O 

nosso próprio passado e, daí, quem sabe, poder melhor compreender o presente e 

tornar mais humano o nosso futuro." * E neste mesmo sentido valha-nos a lição de 

Willis Santiago Guerra Filho "é para entender o presente, cada vez mais complexo, 

em vista de pensar e, assim, preparar (-nos) o futuro, que nos vemos levados a 

recuar cada vez mais no estudo do passado". 

Desta forma pretende-se aqui demonstrar que ser cidadão é compreender 

a dimensão da responsabilidade individual que se tem sobre o Estado, ser cidadão é 

na verdade ser a extensão do Estado, principalmente do Estado Democrático e 

rejeitar esta força é excluir-se, excluir-se é tornar-se vítima de um sistema e ser 

vitima é rejeitar-se a si próprio, é rejeitar a responsabilidade e a possibilidade de 

crescer, de viver e de transformar. 

Apreender a significação do que é ser cidadão é a base de construção do 

Estado Democrático de Direito e é também forma de garantir a efetivaçao dos 

Direitos Fundamentais. 

e Por este motivo também que utilizamos no titulo a palavra efetivação, 

pois esta exige a atividade e ser cidadão é estar permanentemente em atividade. 

Vitimizar-se é afrontar toda a conquista do direito, principahente as 

conquistas C~nstitucionais, é acreditar que os direitos fundamentais sã0 dogmas que 

podem se perder com o tempo. 

~.pgm.fOrtaie~a.ce.gov.br/revistaPGM/~O6/11DireRoRomano.htm, acesso em 22/12/2005. Artigo: A Interpretaç80 no 
Direito Romano, redigido por Marcio Augusto de Vasconcelos Diniz. 

GUERRA FILHO, Willis Santiago. Texto: Lei, direito e poder em Guilherme de Ockham. Direito e poder: nas instituiçbes e nos 
valores do público e do privado contemporaneos. Heleno Taveira TBrres, (coordenador). Barueri, SP: Manole, 2005. p.188. 



A riqueza humana encontra-se na conquista e a conquista é a essência da 

cidadania. Já o seu contrário é a vitimização, esta leva à exclusão, exploração, à 

dominação permitida, que acarreta prejuízo social. 

Desta forma encontramos na cidadania a possibilidade de endireitar os 

alicerces estruturais dos Direitos Fundamentais. 

Para estruturar a dissertação seguimos o presente percurso: 1) Relato 

histórico da cidadania na evolução do direito; 2) Revoluções históricas, constituições 

e a consagração dos direitos humanos; 3) Constituições Brasileiras e sua 

importância histórica para a conquista dos Direitos Fundamentais; 4) Direitos 

Fundamentais, Democracia e cidadania; e 5) Exercício da cidadania através de 

instrumentos processuais constitucionais: Ação Popular e Ação Civil Pública. 

No capítulo primeiro abordamos o processo histórico da cidadania e sua 

importância, com o fito de demonstrar ao leitor que há a possibilidade de garantir 

seus direitos, que isso já foi possível um dia e que por mais populoso que seja um 

pais a participação das pessoas como cidadãos ativos é de suma importância. 

No capítulo segundo analisamos as revoluções como conquistas na 

consagração dos direitos humanos, base dos direitos fundamentais uma vez que 

acreditamos primeiro no surgimento deste e posteriormente na conquista dos direitos 

fundamentais. 

No capítulo terceiro focalizamos a história das constituiç6es brasileiras 

para que o leitor conheça a importância do passado de seu pais e como se deram as 

conquistas dos direitos fundamentais. 

No capítulo quarto, apresentamos os Direitos Fundamentais, a Democracia 

e a Cidadania como pontos fundamentais e férteis na estrutura da evolução de uma 

nação e tamb6m neste capitulo, pretendemos ousar ao abordar e aceitar a cidadania 

Como um permanente processo de luta social e destacar a responsabilidade 

individual sobre o Estado a que se pertence. 

No capítulo quinto, procuramos abordar instrumentos con~t i tu~i~nais que 

auxiliam as pessoas na conquista de seus direitos. 

Ressaltamos que os três primeiros capítulos não são menos importantes 

por trazer aspectos históricos, pois um homem sem história, um país sem história é 

um pais sem aprendizado é por este motivo que a pesquisa histórica é de suma 

importância para esta obra, pois podemos lembrar que Aristóteles já demonstrava 



que um povo que não aprende com a história está fadado a repeti-la, o que acarreta 

ainda na repetição de erros, o que não nos parece saudável. 

Por fim, ressaltamos que o que nos interessa através deste estudo é 

demonstrar que a atualidade exige transformação e esta somente ocorre com a 

participação das pessoas, ainda mais quando a própria Constituição a garante 

previamente e tem em sua essência a participação também previamente fixada e 

garantida, portanto não se pode permitir que exista em nosso pais um processo de 

vitimização. 

A cidadania, portanto, deve ser abordada profundamente de forma a 

demonstrar que a conduta cidadã é a conduta transformadora e garantidora da 

efetivação dos Direitos Fundamentais, é por este motivo que pesquisamos este tema 

e também por acreditar na luta, na garra, no aprendizado, na correção política e 

ética, que trazemos a luz tema tão edificante e também por acreditar que Se 

levarmos o conhecimento Aqueles que crêem que são vítimas, então 

impulsionaremos a mudança de comportamento que garantir& a efetivação dos 

direitos aqui abordados. 

Portanto, pelo fato de acreditarmos na educação para a cidadania 

(participação social) e que realizamos esta pesquisa e é com o objetivo de alcançar e 

estimular os reais destinatários desta obra, que são os cidadãos - todos e não 

somente os estudiosos da ciência jurídica -, que se procurou utilizar uma linguagem 

acessível, uma linguagem didática, clara, pois desta forma pode-se alcançar quem 

quer que seja. 

Daí o motivo da abordagem histórica, para demonstrar erros e acertos Com 

0 fito de estimular e motivar a educação e conseqüente renovação do espírito 

moderno do cidadão brasileiro. 



1- Relato histórico sobre a cidadania na evolução do direito 

"Crescit eundo" 

I .I - Grécia 

Renunciar a abordagem histórica sobre a cidadania revelaria imprudência 

de nossa parte, pois acredita - se que a cidadania, entendida como um processo de 

luta do ser humano é a grande precursora das transformações sociais e políticas das 

sociedades, sendo ainda revolucionária para a ciência jurídica e para a efetivação 

dos direitos fundamentais. 

Antes de abordarmos a cidadania na atualidade é de relevante importância 

levar o leitor a uma viagem histórica, em um primeiro momento conhecer um pouco 

da história da Grécia, onde houve um grande desenvolvimento da cidadania e 

consequentemente das pessoas e do Estado, portanto deve-se conhecer seu direito, 

seus filósofos e posteriormente o desenvolvimento da cidadania neste país. 

Na obra, Introdução histórica ao direito, John Gilissen observa que, não se 

pode falar em direito grego, mas em uma multidão de direitos na Grécia. 

Cada cidade Grega possuía seu próprio direito, tanto público como 

privado, tendo caracteres específicos e evolução única. Não havia leis aplichveis a 

todos 0s gregos, mas a cada cidade - Estado. 

O mesmo autor nos traz um esquema da evolução jurídica da Grécia, 

como se observa: 

a) A civilização cretense (do século XX ao XV a. C.), depois micenica (do 
séculos XVI a XII a. C.), destruida pelos invasores dórios; por falta de 
documentos escritos, as instituiçbes e o direito desta época sAo muito mal 
conhecidos; 
b) A época dos clãs (genos = clAs), comunidades clanicas, depois aldeas, 
assentando num parentesco real ou fictício; o rei, chefe do clA, é ao mesmo 
tempo juiz e sacerdote, presidindo ao culto, familiar. O sistema assenta em 

Expressao latina que significa: cresce caminhando. TOZI, Renso. Dicionário de sentenças latinas e gregas. 2 O  ed. SP: Mattins 
Fontes. p. 357. 



uma forte solidariedade ativa e passiva dos membros do clã. Encontra-se 
descrito na Odisseia de Homero; 
c) A formação das cidades @olis = cidades), pelo agrupamento de clãs, 
primeiro sob a autoridade do chefe de um deles. As cidades conheceram 
formas políticas variadas; umas permaneceram monocrdticas, como por 
exemplo, a Macedonia, noutras, a aristocracia exerceu o poder; noutras 
ainda, sobretudo nas cidades comerciais, um tirano conseguiu impor-se, 
quer pela escolha de seus cidadãos, quer por um golpe de força. A cidade é 
geralmente um grupo social bastante limitado, instalado em um território 
pouco extenso, compreendendo a maior parte das vezes uma cidade, um 
porto e certo número de aldeias. Houve assim dezenas de cidades na 
Grécia e também nas regibes do Mediterraneo que os Gregos colonizaram, 
designadamente na Sicilia e no sul da Itália; 
d) Em algumas cidades estabeleceu-se, entre os séculos VIII a.C. e IV a.C. 
um regime democrático, o mais conhecido é o de Atenas, graças aos 
escritos dos oradores e dos filósofos. As leis de Drácon, de 621, pbem fim à 
solidariedade familiar e tornam obrigatório o recurso aos tribunais para os 
conflitos entre os clãs. As de Sólon, de 593 -594 instauram a igualdade 
civil, suprimem a propriedade coletiva dos clãs e a servidão por dívidas, 
limitam o poder paternal, estabelecem o testamento e a adoção. Sól0n 
instaura uma democracia moderada que fard a grandeza de Atenas. (...) Na 
época clássica da democracia ateniense (por volta de 580 a 338), OS 
cidadãos governam diretamente, no seio de sua assembWa (ecclesia); 
exprimem sua vontade votando a lei (nomos), em principio igual para todos 
(içonomia). (...) Na cidade de Atenas haveria cerca de 40.000 cidadaos, 
outros dizem 6.000; 
e) No fim do seculo IV a.C. Alexandre unificou a Grécia, a Asia Anterior e o 
Egito sob sua autoridade. O império que fundou não conseguiu, todavia 
manter-se; substituem-se nele múltiplas monarquias, nas quais, a partir do 
século 111, o poder é exercido por reis absolutos. "A sua vontade é 'a lei 
viva', fórmula que será retomada pelos imperadores romanos e depois, 
mais tarde, pelos monarcas da Europa Ocidental. 

6 também entre os gregos que encontraremos alguns dos melhores 

filósofos, entre os quais Sócrates, Platão e Aristóteles. Isto porque, a participaçao 

exige o pensar constante, a atividade, o exercício ético, político, O que gera 

Pensadores e estes por serem cidadãos gregos divulgaram grandes ideias sobre 

Justiça, ética e conhecimento do homem como ser social, ser político, tal fato Ocorre, 

pois se verifica que na Grécia, principalmente na cidade - Estado denominada 

Atenas, 0s homens eram estimulados a pensar, a estudar, devido A possibilidade de 

participar das decisões desta Cidade-Estado. 

Sócrates (469 - 399 a. C.) presenteou a ciência jurídica com um legado 

sobre a ética. Entendia a ignorância como um dos piores vícios humanos e via no 

conhecimento a base de um agir ético. TambBm "via na prudência (phrónesis) a 

virtude de caráter fundamental para o alcance da harmonia social. E a prudência 

GILISSEN, John. Introduç8o histórica ao direito. p. 73/74. 



estava incorporada a seu método de ensinar e ditar idéias, com vistas à realização 

de uma educação (paidéia) cidadã". 

Platão (427 - 347 a.C.) segue o exemplo de Sócrates, mas afasta-se da 

política, de forma a rebelar-se contra o sistema que puniu seu mestre - Sócrates - 
condenando-o a pena de morte por envenenamento com cicuta. 

Traz em suas obras os diálogos de Sócrates de forma a elucidar seu 

pensamento, mas uma das mais belas passagens que enriquece nossa história e 

literatura encontra-se no livro "A República" e diz: 

A educação é, pois, a arte que se propde este objetivo, a conversao da alma, 
e que procura os meios mais fdceis e mais eficazes de o conseguir. Na0 
consiste em dar visão ao 6rgão da alma, visto que jB a tem; mas, como ele 
está mal orientado e não olha para onde deveria, ela esforça-se por 
encaminhd-lo na boa direção. 

Platão, tanto quanto seu mestre acreditava que o homem traz um 

conhecimento com sua alma, por isto sua obra baseia-se em conceitos metafisicos. 

Mas o que nos importa de suas lições é que o conhecimento é virtude e a 

ignorância é vicio, na mesma esteira dos ensinamentos de Sócrates - lembrando 

mais uma vez que este foi seu mestre e nada escreveu e que todos os registros de 

que temos conhecimento foram realizados através de Platão. 

Assim, oportuno ressaltar que suas contribuições para o alcance do 

exercício ativo da cidadania é a educação das pessoas, responsabilizando-as por 

seus prdprios atos. 

Já Aristóteles (384 - 322 a.C.) traz em sua obra "ttica a Nicômaco" o 

significado de justiça. 

Entende a justiça como um meio termo, um justo meio (mesótes). 

Visto a importância de alguns filósofos gregos, importa trazer a0 

conhecimento como se organizavam os cidadãos na Grécia Antiga. 

A idéia de cidadania tem origem com a participação popular nas cidades - 
Estado que foram surgindo na região do MediterrAneo. 

BITTAR, Eduardo Carlos Bianca. Curso de Filosofia do direito. 4"ediçSo. São Paulo: Atlas, 2005. p. 78. 

' PLATAO. A República. Traduçao de Enrico Corvisieri. Coleçgo Os Pensadores. Sao Paulo: Editora Nova Cultural Ltda. 2004. 
p. 229. 

8 i, 0 termo "cidade-estado" nao se refere ao que hoje entendemos por "cidade", mas a um território agrícola Composto por uma 
ou mais planícies de variada extensao, ocupado e explorado por populaç6es essencialmente camponesas, que assim 
permaneceram mesmo nos períodos de mais intensa urbanizaçao no mundo antigo". Norberto Luiz Guarinello, texto: Cidades- 
estado na Antiguidade clhssica, p.32. PINSKY, Jaime; PINSKY, Carla Bassanezi (orgs.). Hist6ria da cidadania. Sao Paulo: 
Contexto, 2003. 



Nos anos 400 a 600 a.C. - isto aproximadamente segundo historiadores - 
na Grécia, em sua cidade - Estado, Atenas, consolidaram-se as primeiras instituições 

democr8ticas e consequentemente a participação do homem, contribuindo para o 

exercicio do poder público e exercendo sua função de cidadão (Cantú,1967). 

E neste mesmo local, que a cidadania se desenvolveu com maior 

intensidade e cientes de que esta obra se trata de um estudo sobre a cidadania, nos 

restringiremos a estudar neste capítulo a cidade - Estado de Atenas. 

Em Atenas a participação do povo era ampla e aberta, propiciando O 

desenvolvimento da democracia que perdurará quase por dois s6culos. 

Afirma Norbetto Luiz Guarinello, que 

pertencer a comunidade da cidade - estado nClo era, portanto, algo de pouca 
monta, mas um privilegio guardado com zelo, cuidadosamente vigiado por 
meio de registros escritos e conferido com rigor. Como já ressaltava o fil6sofo 
grego Arist6teles, fora da cidade - Estado não havia indivlduos plenos e 
livres, com direitos e garantias sobre sua pessoa e seus bens. Pertencer à 
comunidade era participar de todo um ciclo próprio da vida cotidiana, com 
Seus ritos, costumes, regras, festividades, crenças e reiaçbes pessoais. 

O mesmo autor continua seu ensinamento afirmando que os conflitos que 

surgiam nas cidades - Estado 

tinham que ser resolvidos comunitariamente, por mecanismos públicos, 
abertos ao conjunto dos proprietClrios. Aqui reside a origem mais remota da 
política, como instrumento de tomada de decisões coletivas e de resolução de 
conflitos, e do Estado, que nIio se distinguia da comunidade, mas era Sua 
pr6pria express80. 'O 

Desta forma percebe-se que os gregos contribulram de forma relevante 

Para a cultura jurídica de um modo geral, mas em particular, demonstraram Que na0 

há bom governo sem o exercício ativo da cidadania, sem a chamada do povo para a 

participação no governo, sem a demonstração de que a responsabilidade estd nas 

mãos de todos e não nas máos de poucos. De que na verdade, O povo é a 

expressão clara do Estado e deve ser responsável por este e não O contrário. 

Foi na cidade - Estado de Atenas, que a democracia e a cidadania se 

desenvolveram amplamente, proporcionando trabalho e ação conjunta. 

GUARINELLO, Norberto Luiz. Texto: Cidades-estado na Antiguidade clássica, p.35. PINSKY, Jaime; PINSKY, Carla 
Bassanezi (orgs.). Hist6ria da cidadania. Sao Paulo: Contexto, 2003. 

10 GUARINELLO, Norberto Luiz. Texto: Cidades-estado na Antiguidade cldssica. PINSKY, Jaime; PINSKY, Carla Bassanezi 
(0rgs.). Histbia da cidadania. S6o Paulo: Contexto, 2003. p. .33. 



Atenas teve como arconte" o primeiro grande nome da história da 

democracia: Sólon (594 a.C.). Reformador social e político, homem de ação, 

pensador e racionalista, acreditava que o governo e os estadistas poderiam mudar 

as relações sociais e econômicas (Cantú, 1967). 

Acreditava ainda que ao eliminar o conflito de classes, Atenas progrediria, 

bastando para o progresso o respeito a igualdade. 

Seu pensamento revolucionário teve como base as lições e os debates 

com os denominados sábios da Grécia, são eles: Quílon, 6foro12 de Esparta; Pítaco, 

ditador de Lesbos; Bias, magistrado em Jônia; Periandro, de Corinto; Cleóbulo, tirano 

de Lindos e Tales. 13 

Incluindo Sólon, teremos os sete sábios da Grécia. 

Quando se reuniam exprimiam seus pensamentos sobre o melhor governo 

e com o fito de informar ao leitor os transcrevemos: 

Sblon dizia que era aquele em que a injúria feita a um particular se reputava 
como feita a todos; Bias, aquele em que a lei reinava em lugar do tirano; 
Tales, aquele em que os habitantes não eram muito ricos nem muito pobres; 
Pltaco aquele em que as dignidades se concediam somente 8s pessoas de 
bem; Cleóbulo, aquele em que os cidadaos temiam mais a censura do que O 
castigo; Quílon, aquele em que as leis eram mais ouvidas e tinham mais 
autoridade do que os oradores; Periandro, disse que o melhor de todos, era O 
governo popular que se aproximasse mais da aristocracf?, visto que a 
autoridade residia num pequeno número de homens de bem. 

A cada um destes é atribuída uma sentença de cunho filosófico, que na 

época eram formas proverbiais de exprimir valores morais e colocá-los ao alcance de 

todos, demonstrando seus pensamentos. 

A S6lon atribuiu-se: "Conhece-te a ti mesmo"; a Quílon: " V6 o fim de uma 

longa vida"; a Pítaco: " Aproveita o momento oportuno"; a Bias: " 0 s  maus 

constituem o maior número"; a Periandt-o: "Tudo é possível a habilidade"; Cleóbulo: 

"Não coisa melhor que a moderação1'; a Tales: "Promete, se o perigo 6 iminente". 
15 

" Magistrado Grego, com poder de legislar. 

12 
Magistrado eletivo de Esparta, que contrabalanceava a autoridade dos reis e era agente da classe aristocrbtica. 

13 www.greciantiga.org , acesso em 08/12/2005. 
14 CANTO, Cesare. Hist6ria Universal. SBo Paulo: Editora das Ambricas,1967. Volume 4, p.37. 

15 
CANTU, Cesare. História Universal. SBo Paulo: Editora das Ambricas,1967. Volume 4, p.36. 



Nas lições de história de Cesare Cantu 16, encontramos que S61on 

apresentou várias reformas políticas e legislativas, amparou um partido do povo e 

para o povo e Ihes ensinou "conhecer-se a si mesmo" o que alicerçou a democracia 

em Atenas, organizando assim a liberdade e a participação popular. 

Aliviou a severidade de algumas leis, entre elas a que dispunha sobre a 

relação entre credor e devedor. 

0 s  lotes de terra que anteriormente haviam sido hipotecados para os ricos, 

foram restituídos aos que os haviam perdido pelo não pagamento da divida. 

A servidão e a escravatura por divida foram abolidas. 

Fixou definitivamente a extensão de terra que um indivíduo poderia ter. 

Mas, tais reformas não agradaram nem pobres nem ricos. Os pobres 

queriam a redistribuição de todas as terras e 0s ricos, ou seja, a aristocracia sofreu 

grandes perdas econômicas, tendo que procurar novas formas de investimento para 

seu capital. 

Sólon acreditava na igualdade como base de um sistema democrático e 

lutava para alcançá-la. 

Com base nestas reformas elaborou uma Constituição, nesta a principal 

inovação foi a admissão da classe mais baixa, denominada thetes, na assembléia 

popular. Percebe-se em todo momento de seu governo a luta para o alcance da 

igualdade. 

Instituiu a Heliaea, um tribunal de justiça onde qualquer cidadão poderia 

Ser juiz, a filiação era determinada por sorteio, onde toda classe de cidadãos poderia 

participar. 

Dessa forma três funções governamentais de suma importância foram 

atribuidas a todo o corpo de cidadãos, quais sejam: a eleição de magistrados, 

legislação e consequentemente o controle do comportamento social. 

Isto independentemente da classe a que pertenciam fato que gerava 

inclusão e participação responsável de todos, propiciando a igualdade social. 

Outra figura ateniense que acreditava no valor da cidadania, foi Clístenes, 

estadista ateniense, que sobreveio a Sólon. 

16 CANTU, CBsare. História Universal. Sao Paulo: Editora das ArnBricas,1967. Vol~rfIe 4, p.36 e segs. 



Este acreditava na criação de um Estado bem proporcionado e 

completamente coordenado, baseado na igualdade política de todos os cidadãos e 

na participação de todos no funcionamento da máquina governamental. 

Clístenes introduziu o principio da representatividade na Constituição de 

Atenas. 

Criou distritos eleitorais onde conferia o direito de voto a toda pessoa 

pertencente a um demo.17 

Os demos eram divididos conforme sua localização: a cidade de Atenas, a 

costa, a planície da Atica e suas Colinas. 

Cada demo possuía atividade local própria, com administração eleita. 

Havia um burgo mestre 18, um conselho local e um orçamento. 

OS demos e tribos eram assim organizados com o fito de garantir uma 

representação exata de cidadãos no Conselho dos Quinhentos, Órgão 

governamental de todo O pais. 

Este foi um dos primeiros modos de se governar através de uma Câmara 

de Deputados. 

A Câmara existente examinava as qualificações morais dos novos 

membros e rejeitava os indignos. Fato que deveria ser preservado no decorrer da 

história e trazido ao nosso pais. 

0 poder legislativo era exercido por uma assembléia popular, onde as leis 

eram estudadas e posteriormente aprovadas. 

Fato importante é que o Estado não remunerava os cidadãos pelo 

desempenho de seus deveres públicos, nem mesmo os reembolsava por Suas 

eventuais despesas, pois o que era feito em prol de seu Estado era tido como dever, 

Portanto não havia porque remunerar os cidadãos, visto que esses acabavam Por 

trabalhar em prol de seus próprios interesses. 

As reformas de Clístenes complementaram a criação de um Estado forte e 

1 solidamente organizado. 

Atenas tinha como princípio básico atrair todo o grupo de cidadãos Para 0s 

assuntos governamentais, excluindo os escravos e os estrangeiros, mesmo que 
I 

17 
Demos refere-se a populaçao, diferentemente de daimon que se refere a dembnio. 

18 "Antigamente, dava-se o nome de burgo, derivado do vocAbulo germano burger (castelao), a todo povoado, arrabalde ou 
lugar pequeno, fundado junto de uma cidade, desde que tivesse leis próprias para o reger e fosse administrado por sua própria 
autoridade, o burgomestre (cidadao protetor)". SILVA, De Placido e.Vocabulario Jurldico. AtuaPzadores: Nagibi Slaibi Filho e 
Gláucia Carvalho. Rio de Janeiro: Editora Forense. 2003. p.232. 
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residentes no Estado - o que nos dá margem a pensar na imperfeição deste 

sistema, muito embora não se deva menosprezá-lo. 

Esses princípios Atenienses formaram cidadãos de fato e de direito, pois 

estes é que foram verdadeiros governantes, propiciando a soberania como 

fundamento do Estado Democrático, gerando a igualdade. 

Através das presentes considerações históricas pode-se perceber a 

importância de se considerar o governo como algo intrínseco ao grupo de cidadãos, 

ao grupo de pessoas, onde cada um deve se considerar como parte atuante da 

máquina estatal e não como pessoa alheia ao Estado. 

Os atenienses eram orgulhosos de sua cidade e em parte alguma da 

Grécia a consciência de cidadania e o sentimento de patriotismo se desenvolveram 

tão fortemente. (Cantú, 1967) 

É a partir da história da Grécia, principalmente de Atenas que se consegue 

observar que tanto os filósofos daquela época, como os governadores e também OS 

governados - O que é de suma importância ressaltar - tinham como base de seus 

Pensamentos a importância da participação de todos na formação de uma cidade - 
Estado, exemplo que deve ser seguido na atualidade. 

Educar as pessoas para que percebam que são a essência própria da 

sociedade e não sua margem. 

Devemos tirar como lição da história antiga que somente a participação 

ativa das pessoas é que pode gerar o progresso, pois quando as pessoas entendem 

0 valor de suas responsabilidades e o valor de sua força é que Se tem um 

aprimoramento social. 

Também é relevante observar aqui que o paternalismo gera estagnação, 

fato que os cidadaos gregos não aceitavam. 

Um governo paternalista produz pessoas dependentes, e uma Pessoa 

dependente não pensa e se não pensa não transforma e definha, causando então a 

involução do sistema. 

Assim, visto a época antiga, observamos que a cidadania gera a 

participação e a responsabilidade, elementos de inclusão dos indivíduos que 

proporciona a igualdade. 

Visto isso, avançaremos na história estudando as lições que os romanos 

nos deixaram. 



1.2 - Roma 

A história de Roma se divide em: Monarquia (753 - 509 a.C.), República 

(509 - 27 a.C.) e Império (27 a.C. - 476 d.C.). 

O período do Imperio é subdividido em Alto Império (27 a.C. - 235 d.C.) e 

Baixo Império (235-476). l9 

Durante o período da Monarquia em Roma, observa-se uma forma de 

governo arbitrário e intolerante, onde não houve espaço para o desenvolvimento da 

cidadania, a história era apenas guerra: derrotas e conquistas. 

Assim que Roma conquistava um país, entregava seu governo aos 

príncipes nacionais ou a outros, para posteriormente demiti-los e reduzir o país a 

uma província. 

Seu primeiro cuidado consistia em consolidar a escravidão, retirando da 

província toda sua força pública, toda liberdade constituída até aquele momento. 

Eram os decretos dos senatus - consulto20 que determinavam as 

administrações das províncias conquistadas por Roma, retirando destas toda a forma 

de controle por seus próprios cidadãos, os modos de administração poderiam ser 

diferidos, mas todas estavam reduzidas ao domínio absoluto do Império Romano. 

Desta forma o direito público dos locais tomados, cediam lugar à nova 

legislação, concebida obviamente de forma arbitrária. 

Pertenciam a um magistrado romano a jurisdição, a administração e 

muitas vezes o comando militar. 

Os provincianos pagavam um tributo sobre as propriedades e um imposto 

pessoal. 

Para governar as províncias, o senado impunha atravbs de um edita1 - 
fixado nestas mesmas províncias - a forma com que iria governar, renovavam e 

introduziam o que Ihes era oportuno. 

19 GILISSEN, John. Introduç80 histórica ao direito. p. 81. 

20 "Do latim senatus-consultum era a expressa0 usada para designar os decretos ou as detenninaçbes emanadas do Senado 
Romano" SILVA, De Plácido e.Vocabulario Jurldico. Atualizadores: Nagibi Slaibi Filho e Glaucia Carvalho. Rio de Janeiro: 
Editora Forense. 2003. p.1276. 



Assim, Roma tentava destruir todos os costumes do local, pois queria 

introduzir seus costumes e o uso da língua latina; tentava ainda impor sua religião e 

proibir reuniões religiosas do povo local. 

Ao invés de conquistar sentimentos nobres, governavam através do medo. 

Na época da República, no entanto, pode-se começar a observar alguns 

indícios de cidadania. 

Os plebeus 2' começaram a ter poder participativo e a lutar por seus 

ideais. O povo começa então a participar do governo, embora de forma ainda muito 

tímida. 

Recolhemos das lições de história de Cesare Cantú 22que através de 

várias lutas dos plebeus é que se alcança a participação no organismo social e 

COnSeqUentemente a cidadania. 

Estes tinham acesso unicamente aos comícios denominados centuriatos. 

Nessas assembléias, também denominadas comícios, tinham direito de 

participação todos os cidadãos que serviam ao exército, o que incluía OS plebeus. 

OS plebeus não compunham um grupo social homogêneo, embora a 

maioria fosse pobre, existiam plebeus muito ricos. 

Na luta contra os patrícios 23, enquanto os pobres exigiam leis escritas, 

abolição da escravidão por dívidas e distribuição de terras, os ricos reclamavam Uma 

lei que permitisse o casamento entre patrícios e plebeus e 0 acesso às 

magistraturas. 

Após aproximadamente cento e cinquenta anos de luta, estes objetivos 

foram alcançados. 

Teve como primeiro passo a conquista de um Órgão político de defesa de 

seus interesses, o tribunato da plebe. 

Essa conquista ocorreu depois que os plebeus ameaçaram criar, em 494 

a.C. uma sociedade plebéia separada da dos patrícios, nas vizinhanças de Roma, 

ameaçando abandonar a defesa da cidade se os patricios não concedessem direitos 

civis a estes. 

21 O povo, geralmente em oposiçao ao que se denomina patrlcio, ou nobre. 

22 Op. Cit. Vol 4. 

23 Pessoas pertencentes à classe dos nobres de Roma. 



Os tribunos da plebe, a principio dois e mais tarde dez, eram considerados 

sacrossantos, isto é, invioláveis. Fazer ameaças ou resistir a eles pela força era 

considerado um sacrilégio. 

Estes tinham o direito de intercessio, o que significava poder socorrer o 

cidadão ameaçado por um magistrado e interceder para anular atos ou decisões que 

julgassem prejudiciais aos plebeus. 

Podiam também reunir a assembléia da plebe e fazer votar o plebiscito, 

que tinha o valor de lei para eles. 

Por volta de 450 a.C. depois de uma revolta plebéia, uma comissão de dez 

membros - decênviros - publicou pela primeira vez um código de leis válido para 

todos. 

Em 445 a.C. com a Lei de Canuleio, foi autorizada a união matrimonial 
entre patrícios e plebeus que um ano após foi r e ~ o g a d a . ~ ~  

0 consulado foi restabelecido em 366 a.C. e o acesso a ele foi permitido 

aos plebeus pelas Leis de Licínio e Sextio. 

OS plebeus, contudo, continuaram sua luta, exigindo acesso a todas as 

magistraturas, o que Ihes foi concedido em 300 a.C.. 

Por fim, em 286 a.C. "os plebiscitos que eram aplicados somente 6 plebe, 

a partir da Lei Hortênsia adquirem valor de lei, passando a ser designados pelo 

nome de Lex". 25 

Sobre esta época observemos os ensinamentos de Pedro Paulo Funari: 

grande avanço da cidadania deu-se quando os plebeus conseguiram que 
todos os romanos fossem divididos em tribos geográficas, e não mais 
hereditárias. No início eram quatro tribos urbanas e 16 rurais. Os antigos 
comícios de cúriasZ6, dominados pelos patrfcios e seus clientes, foram 
completados por comícios de tribos, nos quais prevalecia a plebe. Em 
meados do s6culo V a.C. foi publicada a Lei das Doze Tábuas. Embora fosse 
a codificação da legislação tradicional, que previa grande poder aos 
patriarcas, estabeleceu-se ali o importante princípio da lei escrita. De fato, o 
chamado direito consuetudinário, baseado na tradiçao, gerava insegurança - 
já que em caso de divergência, a palavra final era sempre dos patrícios. Com 
a publicação da lei, todos podiam recorrer a um texto conhecido para 
reclamar direitos sem depender da boa vontade dos poderosos. Instituiu-se 

24 
~Ww.pgm.fortaleza.ce.gov.br/revistaPGM/voIO6/11 DireitoRomano.htm, acesso em 2211 212005. Artigo: A Interpreta@o no 

Direito Romano, redigido por Marcio Augusto de Vasconcelos Diniz. 

25 KLABIN, Aracy Augusta Leme. História geral do direito. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004. p. 203. 

26 "Na terminologia antiga, designava uma das divisdes (a décima parte) das tribos romanas. Por extensho passou a ser usado 
como sin8nimo de corte, designando as assembléias do senado romano ou o prbprio senado, ou mesmo o local das reunides 
ou das assembléias". SILVA, De Plácido e.Vocabulário Jurldico. Atualizadores: Nagibi Slaibi Filho e Gláucia Carvalho. Rio de 
Janeiro: Editora Forense. 2003. p.404. 



também a classificação das pessoas pelas posses. Isso beneficiou os 
plebeus ricos, cuja importancia social começou a ser reconhecida. " 

O mesmo autor leciona ainda que 

as eleiçbes em Roma, constituem outro grande tesouro da cidadania. Os 
comícios por tribos eram muito importantes, pois elegiam questores, edis, 
tribunos militares e tribunos da plebe. A diferença de muitas cidades gregas, 
em que o direito de voto era restrito, em Roma votavam pobres e mesmo 
libertos. As funçbes das assembléias eram tanto eleitorais como legislativas, 
e o principio fundamental do voto romano era o voto por grupo, não 
individual. César construiu um ediflcio, no Campo de Marte, para as eleiçbes 
populares. A ampla área de 25 mil metros quadrados poderia comportar 
setenta mil pessoas. (...) O voto secreto foi introduzido ao final da República 
e, para isso, adotou-se o voto por escrito (per tabellam, "em uma cedula"). 
Alem desses comlcios eleitorais, havia reunibes prévias (contiones), com 
participação inclusive de quem não tinha direito a voto. 

Aracy Augusta Leme Klabin, em sua obra, História geral do direito ensina 
que: 

o fim da república assinala importante mudança quanto ao recrutamento dos 
juristas. Rompem-se os vinculos com o colégio dos pontífices e as carreiras 
jurídicas abrem-se aos cavaleiros, aos italianos dos municípios e mesmo a 
libertos, essa diversidade de origem e a ausência de tradição em certos 
juristas dão mais liberdade às soluçbes. 29 

Após conhecer de forma resumida a época da República, importa avançar 

à época do Alto Império que foi o grande período do direito clássico em Roma e teve 

com0 imperadores: Trajano, Adriano e Marco Aurélio. É neste período que se 

encontra o Édito de Caracala, de 21 2 d.C. 30 

27 
FUNARI, Pedro Paulo. Texto: A cidadania entre os Romanos. PINSKY, Jaime; PINSKY, Carla Bassanezi (orgs.). Histdria da 

cidadania. Sao Paulo: Contexto, 2003. p.53. 
28 

E Para enriquecer o conhecimento, o mesmo autor continua ensinando "outro aspecto importante da participação da 
cidadania na vida pública consistia nos jogos de gladiadores. Pode parecer estranho relacionar cidadania e esses jogos 
sangrentos, mas esses espetáculos foram importantes na afirmaç80 da cidadania. Os jogos de gladiadores tém origem muito 
antiga, tendo surgido com os etruscos. Na origem, eram lutas entre guerreiros em honra de um soldado valoroso morto em 
combate. Tinham, desde o inicio, um aspecto religioso, pois celebravam a vitdria da vida sobre a morte. (...). Em geral, os jogos 
eram realizados no Fdrum, o mercado, ou, a partir de fins da República romana (s6culo I a.C.), em anfiteatros. Era sempre a 
luta da civilização contra a barbdrie, o humano contra o animal, o justo contra o injusto, um meio público de mostrar que a 
Sociedade domina as forças da natureza e da perversa0 social. Ao contrbrio do que se vé em filmes, a luta de gladiadores não 
se destinava B mera divers8o do povo, nem a luta era até a morte. Ao final de cada combate, o perdedor devia retirar o 
capacete e oferecer o pescoço ao vencedor, que não podia tirar-lhe a vida de motu próprio. Tambbm não cabia ao magistrado 
ou a0 imperador decidir o destino do perdedor: apenas os espectadores podiam faz&-10. A decisão, assim, estava nas mãos da 
multidao, a testemunhar um ato de soberania popular que s6 teria equivalbncia, no mundo moderno, com os referendos ou 
plebiscitos, em que todos se manifestam. O principio da soberania popular manifestava-se, na arena, de forma direta e incisiva. 
Se nas eleiçbes as mulheres n80 tinham direito ao voto, na arena todos podiam manifestar-se, prerrogativa que a cidadania 
moderna atingiria apenas no século X X .  

23 Op. cit. pagina 208. 

30 Caracala, Imperador Romano (188-217 d. C.)."O ato mais notbvel de Caracala foi a outorga da famosa constituição, pela 
qual, no ano de 221, foram concedidos os direitos de cidadão romano a todos os habitantes livres do império então existentes. 
Muitos véem neste grande ato unicamente uma especulação econbmica, um arbitrio do tesouro inspirado pela falta de dinheiro, 



Édito 31 significa ordem judicial e o de Caracala concedia cidadania 

romana a todos os cidadãos que se encontravam nos limites do Império, 

possibilitando a evolução da participação e responsabilidade das pessoas sobre o 

Estado ao qual pertenciam. 

Já na época do Baixo Império não haverá a evolução das "lutas cidadas". 

Esta é a época em que surge o nome de Constantino (306 d.C. - 337 

d.C.), reorganizador do Império. 

John Gilissen nos ensina que nesta época: 

o imperador jB não e um princeps, o primeiro dos cidadãos, mas um senhor, 
o dominus do Império; ao principado sucede-se o dominado. O seu poder 6 
absoluto; é divinizado; encarna a res pública; dispõe de todos os poderes, 
sem outro controle sen8o o de seus conselheiros. Legisla só. 32 

Desta forma, sob o autoritarismo, os cidadãos ficaram impossibilitados de 
continuar a busca por novas mudanças sociais, uma vez que eram dominados pelo 

medo e este gera unicamente a submissão. 

Foi Constantino quem reconheceu oficialmente a religião cristã e a partir 

de então a Igreja vai tendo forte influência na administração e na política. 

Ocorreu no século IV a divisão do Império Romano em Império do 

Ocidente, onde se encontra Roma e Império do Oriente, onde atualmente se 

encontra a Iugoslávia. 

c no Oriente que teremos a figura de Justiniano 1 33, imperador romano 

(483-565), nascido em Tauresium, Dardânia, perto da atual cidade macedônia de 

resultado da administraç8o deste imperador; mas na realidade foi a conseq06ncia Ibgica da políti? interna inaugurada por 
Adriano e Sustentada energicamente por SBtimo Severo, política que trouxe ao mesmo tempo grandes interesses financeiros. e existência de muitas pessoas, famílias e povoaçbes, quer romanas, quer agraciadas com o direito romano ou com o direito 
itálico, disseminadas por todas as províncias do Baixo Império, originava tantas complicaçbes jurídicas, que a situaçao tinha se 
tornado insustentável. 
Caracala simplificou-a completamente com a sua famosa constituiç80, que foi, alem disso, um ato de justiça, a que tinham 
direito as províncias, porque com o seu sangue e dinheiro os imperadores tinham realizado as Suas empresas. Uma política 
justa reclamava tambem a unificaçao e fusao de todos os elementos diversos do vasto impbrio. 
Sendo cidadãos romanos todos os súditos livres desde a muralha de Adriano, ao norte da Inglaterra, at6 as cataratas do Nilo, 
perto de Siene, e desde o deserto da Saara at6 aos montes Carpathos, todos estavam legalmente aptos para os empregos 
públicos e podiam ser admitidos nas fileiras das legibes, o que habilitavam a completarem-se de uma maneira verdadeiramente 
inesgotável". ONCKEN, Guilherme de. História Universal, Volume V. Lisboa: Livrarias Aillaud e Bertrand. 1898. p. 5781579. 
31 "Existem dois termos: Bdito e edito - o primeiro B uma ordem judicial que se afixa em lugares públicos, o segundo B uma lei 
Ou decreto promulgado por uma autoridade" KLABIN, Aracy Augusta Leme. História geral do direito. Sao Paulo: Edlora Revista 
dos Tribunais, 2004. p. 204. 

32 GILISSEN, John. Introdução histórica ao direito. p.84. 

33 Justiniano I. Imperador do Oriente. Subiu ao trono em 527, sucedendo a Justino I, de quem era sobrinho e protegido. Casado 
com Teodora. Seu reinado foi o mais brilhante do impbrio bizantino. Alcançou inúmeras vitórias em suas empresas militares 
contra os persas, vandalos e ostrogodos. Erigiu grandes obras arquitetbnicas, como mosteiros, aquedutos, fortalezas e igrejas. 
Entre estas sobressai-se a de Santa Sofia, em Constantinopla. Apesar de todas estas obras e vitdrias, o que mais notabilizou 



Skopje, também conhecido como Justiniano, o Grande, foi um magnânimo 

colaborador do direito. 34 

Com seus generais Belisário e Narses deteve os bárbaros 35 nos Balcãs, 

recuperou grande parte do império invadido pelos povos germânicos e declarou 

guerra aos vândalos 37, que haviam estabelecido um reino no norte da Africa, com 

capital em Cartago e, derrotando o rei vândalo Gelimero, reconquistou o norte da 

Africa. 

Com suas tropas iniciou uma ofensiva militar contra o reino dos 

ostrogodos, na Itália. Recebeu em paga várias cidades da Espanha. Na medida de 

suas conquistas, ia implantando seu vasto programa imperial e difundindo 0s 

códigos legais dos romanos. 38 

Homem de grande dedicação ao Império, promoveu campanhas contra a 

COrrup~ã~, nem sempre bem sucedidas, mas demonstrou grande preocupação Para 

com o povo. 

Estimulou o com6rci0, a indústria e implementou programas de obras 

públicas. Podendo nomeá-lo como um renomado cidadão de sua época, sendo que 

lutava pela dignidade e pela prática da 6tica no governo. 

Presenteou a história com a codificação do direito romano. 

Após ter se tornado imperador, nomeou uma comissão para produzir um 
Código de Leis Imperiais. 

Aracy Augusta Leme Klabin, expõe em sua obra que: 

o encarregado dessa comissão foi Triboniano, que exercia cargo semelhante 
ao de um ministro da justiça moderno. Escolheu comissão de 16 pessoas 
para ajuda-lo, entre os quais advogados e 4 professores, sendo 2 de 
Constantinopla e 2 de Berito (Beirute). Eles deveriam fazer excertos 3e das 
velhas obras e tais excertos deveriam dividir-se em 50 livros, subdivididos em 

seu reinado foi a tarefa legiçlativa que levou a cabo com a elaboraçao do corpus iuris civilis.. EnciclopBdia Brasileira Globo. 
Volume 111, p. 2065. Editora GIO~O: porto Alegre. 1969. 

34 
www.sobiografias.hpg.ig.com.br, acesso em 22/12/2005. 

35 
Povos do norte da Europa que invadiram o ImpBrio Romano. FERREIRA, Aurblio Buarque de Holanda. Pequeno Dicionhrio 

da LingIJa Portuguesa. 11 O Ediçao. Rio de Janeiro: Editora CivilizaçBo Brasileira S/A. 

36 
Relativo à Alemanha (Europa). FERREIRA, Aurblio Buarque de Holanda. Pequeno Dicionhrio da Lingua Portuguesa. 11" 

Ediçilo. Rio de Janeiro: Editora CivilizaçBo Brasileira SIA. 

37 Membros das tribos germanicas de bhrbaros que devastaram o Sul da Europa e O Norte da Africa. FERREIRA, AurBlio 
Buarque de Holanda. Pequeno Dicionhrio da Llngua Portuguesa. 11" EdiçBo. Rio de Janeiro: Editora CivilizaçBo Brasileira SIA. 

38 www.sobiografias.hpg.ig.com.br, acesso em 2211 212005. 

39 Trecho, fragmento, extrato de certas obras, textos ou CartaS. 



títulos (capítulos). Além disso deveria abreviar e alterar tudo que fosse 
necessdrio para evitar repetições, contradições e matéria antiquada. Essas 
alteraçbes chamam-se hoje "interpolaçbes". Os excertos provdm de 39 
autores, partindo-se de Q. Mucio Scaevola, o qual morreu em 32 a. C. , e 
chegando-se a dois juristas obscuros, escrevendo provavelmente no começo 
do s6culo IV. A maior parte dessa obra é tirada de autores compreendidos 
entre 100 e 250 a. C. .Mesmo durante esse período predominam alguns 
autores como Ulpiano, que contribuiu com mais de um terço, e Paulo, com 
mais de um sexto do total. 40 

Não houve conservação desta edição, mas a preocupação em editar um 

código propiciou uma segunda edição elaborada por outro conjunto de pessoas. 

Justiniano I então, pensou em um projeto onde não houvesse somente a 

compilação de leis, mas também comentários de renomados juristas romanos, 

surgindo assim o Digesto ou Pandectas. 

É desta forma que surge um grande Tratado de direito privado e direito 

Penal, que só a partir do século XII, passaram a ter importância no Ocidente, pois 

começaram a ser estudadas nas universidades. 

Na esteira dos ensinamentos de Cretella Júnior pode-se observar que 

"o estudo de direito romano é indispensável para a formação do verdadeiro jurista, 

visto que, em Roma, pontificaram os mestres do Direito, t6cnicos exímios que 

empregaram, na interpretação dos casos e das respectivas leis, uma arte 

extremamente perfeita, até hoje insuperável". 41 

Assim em consonância com as presentes consideraçOes, pode-se 

Perceber que a positivação do direito romano e seu estudo nas unlversldades faclllta 

0 conhecimento da ciência jurídica o que favorece obviamente o exercício da 

cidadania, pois aquele que conhece as leis pode efetivar sua validade e na ousadia 

de nossa posição defendemos que ser cidadao d tambdm ser conhecedor das leis 

do pais ao qual se pertence, embora a intenção desta obra seja a de demonstrar 

que 0 conhecimento e a responsabilidade cabe a todos e não somente aos juristas. 

Desta forma quando a lei começa a ser conhecida, as pessoas têm como 

lutar por seu cumprimento, tendo também como se defender das arbitrariedades 

cometidas pelo governo. 

40 Op. cit. p..233/234. 

41 CRETELLA JUNIOR, Jos6. Curso de direito romano: o direito romano e o direito civil brasileiro. 19' EdiçBo. Rio de Janeiro: 
Forense, 1995 p.11. 



E quando as pessoas conhecem e lutam, passam então a contribuir para 

a efetivação dos direitos, o que gera obviamente a evolução da cidadania e 

conseqüentemente da sociedade. 

Mas, oportuno então, prosseguir na história e observar como se dá a 

evolução do direito e suas contribuições, que não deixam de ser menos importantes 

que o direito grego e romano. 

1.3 - Rumos da evolução posterior do direito na Europa 

Recolhemos das lições de história de John Gilissen que na Europa do 

século VI ao XII encontrar-se-&: o direito muçulmano, no Sudoeste; O direito 

bizantino. no Sudeste; o direito romano; os direitos dos povos germ8nicos1 entre 

eles. 0s Francos, Lombardos, Anglos, Saxões, Normandos; o direito do Império 

Carolingio (da dinastia de Carlos Magno ano 742-814); os direitos dos POVOS 

eslavos, no Leste; o direito feudal e o direito canônico. 42 

NOS séculos XII e XIII as terras estão delimitadas, por feudos ou pequenos 

reinados, surgem legislações reais ou senhoriais. 

Através de lutas e conquistas do povo, os territórios vão se formando e 

juntamente com estes seus direitos. 

Têm-se então a formação dos direitos francês, inglês, espanhol, 

dinamarquês, sueco, entre outros, que emergem dos costumes dos feudos OU dos 

senhorios, passando por uma série progressiva de transformaçoes até chegar às 

leis. 

O poder de redigir as leis passa dos senhores para os soberanos. 

Neste sentido John Gilissen ensina que "a história dos direitos europeus 

dos séculos XIII ao XVIII é um lento declinio do costume em benefício da lei como 

fonte de direito". 43 

A partir deste momento histórico surgirão as lutas contra o poder e pela 

busca da igualdade, que lentamente tomará seu lugar como veremos no capítulo a 

seguir. 

42 GILISSEN, John. Introduçao histórica ao direito. 2" Ediçao. p.128 a 130. 

43 Op. cit. p. 205. 



2 - Revoluções históricas, constituições e a consagração dos direitos 

humanos 

"Homem universal. Composto de toda a perfeição vale 

por muitos. Torna felicíssimo o viver, comunicando essa 

fruição aos próximos. Variedade com perfeição é 

entretenimento da vida. Grande arte é saber fruir tudo o que é 

bom, e assim como a natureza fez do homem um compêndio 

de todas as excelências naturais, que a arte faça dele um 

universo, pelo exercício e a cultura do gosto e do 
1, 44 entendimento . 

As revoluções foram formas de contestação dos direitos tradicionais. 

Podem ser consideradas também, maneiras de alcance da passagem de 

comportamentos reflexos, inconscientes do povo frente ao poder, para um 

comportamento consciente, refletido, inteligente, derivado do conhecimento do poder 

das pessoas pela busca da dignidade e da igualdade. 

Através destas pode-se observar então, o quanto a determinaçao dos 

cidadãos pode alterar os rumos da história. 

Poder& assim perceber, que em muitos momentos hist6ricos o povo 

direcionou o Estado ao qual pertencia. 

As revoluções mencionadas aqui é que fundamentaram o surgimento dos 

direitos humanos, que tem como objetivo a n8o intervenção do Estado na esfera dos 

direitos individuais. 

Os direitos humanos surgiram em meio às variadas lutas das civilizações 

do Continente europeu se estendendo aos outros continentes como assim 

observaremos no decorrer deste capítulo. 

Inicia-se com a Magna Charta Libertatum da Inglaterra do século XIII, 

passando pela Revolução Inglesa do Século XVII, pela Independência Americana e 

Revolução Francesa do Século XVIII, Revolução Russa e a promulgação da 

44 GRACIAN, Baltasar. A arte da prudencia, traduçao Ivone Castilho Benedetti. Sao Paulo: Martins Fontes, 1996. p. 72. 



Constituição Mexicana de 1917, Constituição de Weimar de 1919 at6 a Declaração 

Universal das Nações Unidas do Século XX. 

2.1 - Magna Charta Libertatum 

Em 1215 nobres ingleses obrigaram o Rei João, conhecido como João 

Sem - Terra, a assinar a Magna Charta Libertatum. 

João I, também conhecido por João Sem Terra (Lackland, em inglês) foi 

Rei da Inglaterra, Duque da Normandia e Duque da Aquitânia de 1 199 a 121 6. Era o 

mais novo entre os cinco filhos do rei Henrique II da Inglaterra. Embora João I fosse 

0 favorito de seu pai, não recebeu nenhum quinhão de terra quando da divisão dos 

domínios de Henrique 11. 

Em 1189, Ricardo Coração de Leão, terceiro filho de Henrique herdou o 

trono. Houve uma expedição à Terra Santa e Ricardo Coração de Leão ausentou-se, 

durante sua ausência J O ~ O  I conspirou com Felipe II, da França, visando a apossar- 

Se da coroa e dividir os domínios do irmão. Ricardo Coração de LeBo retomou em 

11 94 e fez fracassar o plano de João I, mas o rei Ricardo falece sem deixar 

descendente e o trono vai para João I. 

Nos anos de 1208 a 1212 houve divergências entre João I e a Igreja, 

representada pelo papa. Em 1213 João I declarou a paz com o papa, consentindo 

em declarar a Inglaterra feudo papal e pagar tributos. Os senhores feudais 

descontentes com 0s impostos obrigaram João I a assinar a Magna Charta em 

Runnymede em 15/6/1215. 45 

Ao assinar a Magna Charta, João I instituiu o marco da monarquia 

constitucional e também um tratado de deveres do rei para com seus súditos, seu 

texto possui preâmbulo e mais sessenta e três cláusulas. 

Este documento restringia os poderes ilimitados do rei e garantia os 

direitos dos nobres, da igreja e dos cidadãos ingleses, com isto surgem os direitos 

da pessoa frente ao Estado e não somente os deveres destas perante um poder até 

então supremo, que era exercido ou em nome do rei ou em nome de Deus. 

45 EnciclopBdia Brasileira MBrito. Sao Paulo: Editora Mérito.Volume 11. p. 534. 



Esta Magna Carta inglesa não foi somente o marco da monarquia 

constitucional como também começa a trazer a idéia da "proporcionalidade" como 

uma maneira de se fazer justiça. 

Neste sentido observem as lições de Willis Santiago: 

A idéia subjacente à "proporcionalidade", Verhaltnismassigkeit, noção dotada 
atualmente de sentido técnico no direito público e teoria do direito germanico, 
ou seja, a de uma limitação do poder estatal em beneficio da garantia de 
integridade fisica e moral dos que lhe estão sub rogados, confunde-se em 
sua origem, como é fácil perceber, com o nascimento do moderno Estado de 
Direito, respaldado em uma Constituição, em um documento formalizador do 
propósito de se manter o equillbrio entre os diversos poderes que formam o 
Estado e o respeito mútuo entre este e aqueles indivlduos a ele submetidos, 
a quem sClo reconhecidos certos direitos fundamentais inalienáveis. Um 
marco histbrico para o surgimento desse tipo de formação polltica costuma- 
se apontar na Magna Carta inglesa, de 1215, na qual aparece com toda a 
clareza manifesta a idéia anteriormente referida, quando estabelece: 

"O homem livre não deve ser punido por um delito menor, senão na medida 
desse delito, e por um grave delito ele deve ser punido de acordo com a 
gravidade do delito". 4e 

Observem-se ainda algumas cláusulas que limitam o poder arbitrário dos 

Sovernantes daquela época: 

"12 - Nenhuma taxa de isenção do serviço militar, nem contribuição 

alguma será criada em nosso reino, salvo mediante o consentimento do conselho 

comum do reino, a não ser para resgate da nossa pessoa, para armar cavaleiro o 

nosso filho mais velho (...). 

39 - Nenhum homem livre será detido ou sujeito à prisão, ou privado dos 

seus bens, ou colocado fora da lei, ou exilado, ou de qualquer modo molestado, e 

nós não procederemos nem mandaremos proceder contra ele senão mediante um 

julgamento regular pelos seus pares ou de harmonia com a lei do país. 

40 - Não venderemos, nem recusaremos, nem protelaremos o direito de 

qualquer pessoa a obter justiça. 

41 - Os mercadores terão plena liberdade para sair e entrar em Inglaterra, 

e para nela residir e a percorrer tanto por terra como por mar, comprando e 

vendendo quaisquer coisas, de acordo com os costumes antigos e consagrados, e 

sem terem de pagar tributos injustos, exceto em tempo de guerra ou quando 

pertencerem a alguma nação em guerra contra nós. E, se no começo da guerra, 

46 GUERRA FILHO, Willis Santiago. A filosofia do direito: aplicada ao direito processual e à teoria da constituição. 2" ediçao. 
SSo Paulo: Atlas. 2002. p. 84. 



houver mercadores no nosso país, eles ficarão presos, embora sem dano para os 

seus corpos e os seus bens, até ser conhecida por nós ou pelas nossas autoridades 

judiciais, como são tratados os nossos mercadores na nação em guerra conosco; e, 

se os nossos não correrem perigo, também os outros não correrão perigo. 

60 - Todos os direitos e liberdades, que concedemos e que reconhecemos 

enquanto for nosso o reino, serão igualmente reconhecidos por todos, clérigos e 

leigos, aqueles que deles dependerem. 

61 - Considerando que foi para honra de Deus e bem do reino e para 

melhor aplanar o dissídio surgido entre nós e os nossos barões que outorgamos 

todas as coisas acabadas de referir; e querendo torná-las sólidas e duradouras, 

concedemos e aceitamos, para sua garantia, que os barões elejam livremente um 

conselho de vinte e cinco barões do reino, incumbidos de defender e observar e 

mandar observar a paz e as liberdades por nós reconhecidas e confirmadas pela 

Presente Carta; e se nós, a nossa justiça, os nossos bailios ou algum dos nossos 

oficiais, em qualquer circunstância, deixarmos de respeitar essas liberdades em 

relação a qualquer pessoa ou violarmos alguma destas cl4uaulas de paz e 

segurança, e da ofensa for dada notícia a quatro barões escolhidos de entre OS vinte 

e cinco para de tais fatos conhecerem, estes apelarão para nós ou, se estivermos 

ausentes do reino, para a nossa justiça, apontando as razaes de queixa, e à petição 

será dada satisfação sem demora; e se por nós ou pela nossa justiça, no caso de 

estarmos fora do reino, a petição não for satisfeita dentro de quarenta dias, a contar 

do tempo em que foi exposta a ofensa, os mesmos quatro barões apresentarão o 

pleito aos restantes barões; e os vinte e cinco barões, juntamente com a 

comunidade de todo o reino (comuna totiu terrae), poderão embargar-nos e 

incomodar-nos, apoderando-se de nossos castelos, terras e propriedades e 

utilizando quaisquer outros meios ao seu alcance, até ser atendida a sua pretensão, 

mas sem ofenderem a nossa pessoa e as pessoas da nossa rainha e dos nossos 

filhos, e, logo que tenha havido reparação, eles obedecer-nos-ão como antes. E 

qualquer pessoa neste reino poderá jurar obedecer às ordens dos vinte e cinco 

barões e juntar-se a eles para nos atacar; e nós damos pública e plena liberdade a 

quem quer que seja para assim agir, e não impediremos ninguém de fazer idêntico 

juramento." 47 

47 COMPARATO, FPbio Konder. A afirmação hist6rica dos Direitos Humanos. 3' edição. Sao Paulo: Saraiva. 2001. p 82. 



Em se levando em conta a positivação de tais regras, pode-se perceber a 

força protetiva do ordenamento escrito, conquistado pela luta da nobreza contra o 

poder arbitrário do rei João Sem - Terra, que dispõe sobre direitos dos cidadãos 

inclusive contra os barões, no caso do não atendimento das petições do povo, ou 

seja das necessidades deste. 

Tais considerações são de suma importância para a história da conquista 

da cidadania, pois as pessoas começam a ser orientadas pelas leis e não pelo temor 

ao poder do governante e suas arbitrariedades, e então passam a agir com 

liberdade frente a um poder que não mais os limita mas os protege. 

Observemos a seguir o caminhar histórico das lutas dos povos. 

2.2 - Revolução Inglesa 

A Revolução Inglesa, conforme os ensinamentos de Marco Mondaini é o 

indiscutível ponto de partida para o desenvolvimento dos direitos de 
cidadania que tem sua localizaçao no seculo XVII. Foi quando um país se 
envolveu naquela que 6 considerada a primeira revoluçao burguesa da 
hist6ria. (...) Uma revolução que se inicia em 1640 e tem sua conclusao 
quase meio seculo depois, em 1688, dando origem ao primeiro país 
capitalista do mundo. 48 

Observem-se o início da história desta revolução. 

A Inglaterra foi governada por Jaime I e Carlos I, monarcas da dinastia 

Stuart, de origem escocesa. 

Sob o domínio dos Stuarts, a monarquia inglesa enfrentou uma grave crise 

de poder com o Parlamento, fato que levou o país a guerra civil e ao fim do 

absolutismo. 

Jaime 1 (1603/1625) tentou estabelecer na Inglaterra uma monarquia 

absolutista de caráter divino. Procurou fortalecer o Anglicanismo 49 atrav6s de uma 

Política de elevação dos dízimos pagos à Igreja Anglicana. Aumentou os impostos 

48 MONDAINI, Marco. Texto: O respeito aos direitos dos indivíduos. PINSKY, Jaime; PINSKY, Carla Bassanezi (orgs.). História 
da cidadania. Saio Paulo: Contexto, 2003. p. 116. 

49 Igreja da Inglaterra. Anglo: referente A Inglaterra. 



alfandegários e a venda de concessão para a exploração das indústrias de carvão, 

alumínio e tecidos. 

A tentativa de fortalecer o poder real impondo taxas repercutiu 

desfavoravelmente na Câmara dos Comuns, com o argumento de que ela era 

contrária ao direito dos súditos. 

A Câmara dos Comuns reunia deputados eleitos nos condados e nas 

cidades e grupos ligados por interesses comerciais. 

Seu filho e sucessor Carlos 1 (162511642) - subiu ao trono em 1625 - 
continuou com a determinação de governar como monarca absolutista, ignorando as 

novas forças sociais e econômicas que estavam se impondo na Inglaterra. 

Governou durante onze anos sem convocar o Parlamento. 

Para sustentar o Estado, criou taxas, restabeleceu tributos feudais, 

cobrou multas, multiplicou monopólios, enfim. 

O confronto entre Monarquia e Parlamento, agravado pelas divergências 

religiosas, levou ao conflito armado. Rompe a revolução. 

Teve início então a guerra civil (1642-1649), também chamada 

"Revolução Puritana", envolvendo 0s partidários do Rei e os "Cabeças Redondas" 

(assim nomeados, pois usavam cabelos curtos), defensores do Parlamento. 

Os defensores do parlamento eram liderados por Cromwell que venceu a 

batalha e logo dominou o Parlamento e o Conselho de Estado criado para substituir 

o rei. 

A partir de 1653, foi dissolvido o parlamento e Cromwell transformou-se 

em ditador. 

Após sua morte em 1658, foi sucedido por seu filho Richard Cromwell que 

não conseguiu governar, pois não exercia a mesma influência que o pai sobre o 

exército. 

Após um período curto de crise, o Parlamento convocou Carlos II para 

assumir o trono, em 1660. 

Com os Stuarts, Carlos II e Jaime II, no poder não ocorre a volta ao 

absolutismo e sim a afirmação do Parlamento como a principal força política da 

nação. 

50 Território dos condes. 



Carlos 11 (1 660-1 685) submeteu-se as limitações do poder real imposto 

pelo Parlamento, com o qual conviveu em harmonia até quase o final de seu 

governo. 

Em 1679, votou-se a importante lei do "Habeas Corpus", que protegia o 

cidadão das prisões e detenções arbitrárias, constituindo valioso instrumento de 

garantia a liberdade individual. 

Fábio Konder Comparato, ensina que: 

a importancia histórica do habeas-corpus, tal como regulado pela lei inglesa 
de 1679, consistiu no fato de que essa garantia judicial, criada para proteger 
a liberdade de locomoção, tornou-se a matriz de todas as que vieram a ser 
criadas posteriormente, para a proteção de outras liberdades fundamentais. 
Na América Latina, por exemplo, o juicio de amparo e o mandado de 
segurança copiaram do habeas-corpus a característica de serem ordens 
judiciais dirigidas a qualquer autoridade pública, acusada de violar direitos 
líquidos e certos, isto 6, direitos cuja existencia o autor pode demonstrar 
desde o início do processo, sem necessidade de produção ulterior de provas. 
51 

Retomando a história, o sucessor de Carlos II, seu irmão Jaime II 

Pretendeu restabelecer o Catolicismo, contra os interesses da maioria protestante, 

desafiando o Parlamento. 

Foi deposto por um golpe de Estado, na "Revolução Gloriosa" (1688- 

1689), assim chamada porque ocorreu sem os derramamentos de sangue e Sem OS 

radicalismos da "Revolução Puritana", instituindo na nação o regime constitu~i~nal. 

A Coroa foi entregue ao príncipe holandês e protestante, Guilherme 

D'orange, genro de Jaime II. 

Em 1689, o Parlamento aprovou e o Rei sancionou o "Bill of Rights" ou 

"Declaração de Direitos". 

Essa lei limitou a autoridade do monarca, deu garantias ao Parlamento e 

assegurou os direitos civis e as liberdades individuais de todos os cidadãos ingleses. 

Alguns artigos da declaração de direitos: 

"Art 10. Que o pretenso poder de suspender a execução das leis pela 

autoridade real, sem o consentimento do Parlamento, é contrário às leis. 

Art. 60. Que criar e manter um exército no Reino em tempo de paz sem o 

consentimento do Parlamento, é contrário as leis. 

Art. 80. Que as eleições dos deputados ao Parlamento devem ser livres." 

51 Op. Cit, 3' edição, p.86. 



É, portanto desta forma que a Revolução Inglesa, faz parte de uma grande 

conquista para o cidadão, pois nos "abriu a possibilidade histórica de um Estado de 

Direito, um Estado de cidadãos, regido não mais por um poder absoluto, mas sim 

por uma Carta de Direitos, um "Bill of Rights". Assim descortinou-se para o mundo 
$9 52 uma nova Era dos Direitos . 

Dessa forma o "Bill of Rights" se torna uma defesa contra o totalitarismo, 

que em toda sua forma é uma afronta aos direitos das pessoas, pois que o poder de 

um só compromete a sociedade, comprometendo todos os aspectos da cidadania e 

sua evolução. 

2.3 - A Revolução Americana e sua Independência 

A Revolução Americana tem origem com a luta da população pela 

libertação dos EUA da Grã - Bretanha. 

Esta Revolução de 4 de julho de 1776 - foi a primeira grande rebelião do 

mundo colonial contra uma metrópole, no caso o reino da Grã-Bretanha. Uma s6rie 

de incidentes crescentemente violentos foram colocando os colonos ingleses na 

América do Norte contra a sua terra natal. A repressão ordenada pelos ministros do 

Rei George III de nada adiantou. Os colonos mostraram-se cada vez mais decididos 

a conseguirem a sua independência total. Então se deram as primeiras batalhas. 53 

As batalhas em prol do rompimento dos grilhões do povo norte americano 

culminaram na Declaração da Independência Americana que surpreende com id6ias 

de concretização do direito à vida, a liberdade, à felicidade e a igualdade entre os 

homens. 

Ensina Paul Singer que: 

a Revolução Americana foi pioneira na formulação dos direitos humanos. 
Pela primeira vez, um povo fundamenta sua aspiração à independência nos 
principias da cidadania, ou seja, colocam como finalidade primordial do 
Estado a preservação das liberdades dos integrantes do povo, elevados à 
condição de sujeitos pollticos. A DeclaraçClo de Independência dos Estados 

52 MONDAINI, Marco. Texto: O respeito aos direitos dos indivlduos. PINSKY, Jaime; PINSKY, Carla Bassanezi (orgs.). Hist6ria 
da cidadania. São Paulo: Contexto, 2003. p. 129. 

53 www.educaterra.terra.com.br, acesso em 1211 212005. 



Unidos da America proclama: 
Nós consideramos estas verdades como evidentes em si: que todos os 
homens são criados iguais; que todos são dotados pelo seu Criador de certos 
direitos inalienáveis; que entre estes estão a vida, a liberdade e a busca da 
felicidade; que para assegurar estas liberdades, governos são instituídos 
entre os homens, derivando seus justos poderes do consentimento dos 
governados; que sempre que alguma forma de governo se tornar destrutiva 
destes fins, 6 direito do povo alterá-la ou aboli-la e instituir novo governo, 
pondo seus fundamentos em tais princípios e organizando seus poderes em 
tal forma que lhe pareça a mais provável de realizar sua segurança e 
felicidade. 54 

Embora, deve-se neste momento histórico chamar a atençao para o fato 

da imperfeição deste sistema, uma vez que mulheres e índios ainda aqui eram 

considerados inferiores e a estes não era dado o direito de exercer direitos políticos. 

NO entanto não devemos nos ater a esta imperfeição para deixar de acreditar no 

desenvolvimento que esta Revolução nos propiciou. 

Observem-se no entanto, que mais importante foi a Declaração de 

Virginia, de 1 2 / 0 6 / 1 7 7 6 ,  sendo que esta foi quem primeiro trouxe como garantia a 

igualdade que então fundamentou a Declaração de Independência dos Estados 

Unidos e posteriormente apontou a importhncia de se positivar a igualdade como 

garantia dos direitos do homem. 

Os primeiros artigos desta declaração dispbem: 

"Artigo l0 - Todos os homens nascem igualmente livres e independentes, 

têm direitos certos, essenciais e naturais, dos quais não podem, Por nenhum 

contrato, privar nem despojar sua posteridade: tais são o direito de gozar a vida e a 

liberdade com 0s meios de adquirir e possuir propriedades, de procurar obter a 

felicidade e a segurança. 

Artigo 2 O  - Toda a autoridade pertence ao povo e por conseqü8ncia dela 

Se emana; os magistrados são seus mandatários, seus servidores, responsáveis 

Perante ele em qualquer tempo. 

Artigo 3 O  - O governo é ou deve ser instituído para o bem comum, para 

Proteção e segurança do povo, da nação ou da comunidade. Dos diversos métodos 

ou formas, o melhor será o que possa garantir no mais alto grau, a felicidade e a 

segurança e que mais realmente resguarde contra o perigo da má administração. 

Todas as vezes que um governo for incapaz de preencher esta finalidade, 

ou lhe for contrário, a maioria da comunidade tem o direito indubitável, inalienável e 

54 SINGER, Paul. Texto: A cidadania para todos. PINSKY, Jaime; PINSKY, Carla Bassanezi (orgs.). Histbria da cidadania. S&o 
Paulo: Contexto, 2003.p 201. 



imprescritível de reformar, mudar ou abolir da maneira que julgar mais própria a 

proporcionar o benefício público". 

Fábio Konder Comparato, ensina sobre a mencionada Declaração que: 

é o reconhecimento solene de que todos os homens s8o igualmente 
vocacionados, pela sua própria natureza, ao aperfeiçoamento constante de si 
mesmos. A busca da felicidade, repetida na Declaração de Independéncia 
dos Estados Unidos duas semanas depois, e a raz8o de ser desses direitos 
inerentes Ci própria condiçao humana. Uma raz8o de ser imediatamente 
aceithvel por todos os povos, em todas as épocas e civilizaç6es. Uma raz8o 
universal, como a própria pessoa humana. 66 

Visto isso, percebe-se a evolução do sistema jurídico a medida que vai 

Positivando valores que se transformam em direitos e consequentemente em 

amparo para o povo. 

Com a Declaração da Virgínia pretendeu-se tambbm reformar as 

consciências e não apenas o sistema jurídico e ao prover este tipo de reforma pode- 

se Produzir homens conscientes de seu valor, o que consiste em uma base sólida 

onde e possível estruturar conceitos de cidadania, pois ao reformar consciências 

transforma-se o homem em sujeito político. 

2.4 - A Revolução Francesa 

Já a Revolução Francesa traz como ideários do novo cidadão a liberdade, 

igualdade e fraternidade, que se tornam palavras de ordem contra as opressóes dos 

Sovernantes. 

Entre 1789 e 1799, ocorre grande transformação política e social na 

França e em conseqüência estabeleceu-se a soberania burguesa no país, sobre as 

ruínas do sistema feudal e do regime monárquico, exercido em benefício da classe 

dos nobres. 

Esta revolução, com a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão 

de 1789, colaborou também, com a fixação dos direitos humanos fundamentais. 

55 
COMPARATO, Fábio Konder. A afimaçClo histórica dos Direitos Humanos. 2O edição. S ~ O  Paulo: Saraiva. 2001. p 48. 



Deve-se ressaltar que este século foi denominado como o século do 

Iluminismo e que surgem aqui não somente direitos, mas, grandes nomes de 

influência mundial, como: Mozart e Beethoven, Voltaire, Montesquieu, Kant, Goethe, 

Rousseau. 

"G neste século que nasce a idéia da felicidade, não como uma conquista 
i r  56 individual, mas como uma meta a ser alcançada pela coletividade . 

Sobre esta época observe os ensinamentos de Nilo Odalia 

a igualdade torna-se uma possibilidade real como consequéncia da nova 
sociedade, que se estrutura rapidamente, nada impede que um passo mais 
largo ainda seja dado, ou seja, é necessário concretizar e tornar pública essa 
possibilidade pela declaraçao de que "os homens nascem iguais". É uma 
declaraçao de caráter universal, valendo para todos os homens, seja quem 
for, venham de onde vierem. Nao existe exceçao. Uma comunidade é, 
portanto, formada pelo Eu e pelos Outros, e o que se deseja A que vivam em 
paz e harmonia, a fim de que os tormentos, a miséria e a crueldade dos 
conflitos e da guerra desapareçam pelos laços da fraternidade que deve unir 
e sustentar pacificamente os homens. 57 

Assim com a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadao percebe-se 

a intenção da libertação dos povos e não do povo francês somente. 

Observe tal intenção em seu inicio. 

Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 2 de outubro de 

1789. 

"Os representantes do povo francês constituídos em Assembléia Nacional, 

considerando que a ignorância, o olvido e o menosprezo aos direitos do homem são 

a única causa dos males públicos e da corrupção dos governos, resolvem expor em 

uma declaração solene 0s direitos naturais, inalienáveis, imprescritíveis e sagrados 

do homem a fim de que esta declaração, sempre presente a todos os membros do 

corpo social, permaneça constantemente atenta aos seus direitos e deveres; a fim 

de que os atos do Poder Legislativo e do Poder Executivo possam ser a cada 

momento comparados com o objetivo de toda instituição política e no intuito de 

serem por ela respeitados; para que as reclamações dos cidadãos fundamentadas 

daqui por diante em princípios simples e incontestáveis venham, a manter sempre a 

56 18 

O homem s6 pode pensar na felicidade como um projeto da sociedade, isto 6, como uma possibilidade para todos que nela 
vivem, quando criou os meios de fazer com que a educaçfio, a produção de alimentos, a fabricaçfio das coisas de que 
Precisava, aumentam-se a tal nível que deixassem de ser um privil6gio de poucos, para ser uma possibilidade de todos" 
ODALIA, Nilo. Texto: A liberdade como meta coletiva. PINSKY, Jaime; PINSKY, Carla Bassanezi (orgs.). Hist6ria da cidadania. 
Sfio Paulo: Contexto, 2003.p 160. 
57 ODALIA, Nilo. Texto: A liberdade como meta coletiva. PINSKY, Jaime; PINSKY, Carla Bassanezi (orgs.). Hist6ria da 
cidadania. SBo Paulo: Contexto, 2003.p 162. 



Constituição e o bem-estar de todos." 

Defende Fábio Konder Comparato que "a Revolução Francesa 

desencadeou, em curto espaço de tempo, a supressão das desigualdades entre 

indivíduos e grupos sociais, como a humanidade jamais experimentara ati! então." 58 

Sem mais delongas, são os valores conquistados aqui, quais sejam, 

liberdade, igualdade e fraternidade que alicerçam não só comportamentos cidadãos, 

mas éticos e solidários. 

2.5 - Revolução Russa 

Na verdade podemos falar em duas revoluções Russa, a de 1905 e a de 

1917, ambas nos trazem valores tão nobres para o estudo do que denominamos 

cidadania que não se pode deixar de conhecer. 

Com estas Revoluções o povo impõe um novo sistema político e jurídico 

que visa estabelecer uma sociedade comunista, o que significa uma sociedade sem 

classes. 

E a pura conquista de um povo. 

Para nos situarmos um pouco na história, o direito russo era 

exclusivamente consuetudinário e alguns destes costumes foram escritos na 

compilação denominada Rousskaia Pravda, isto no século XI e XII. 

Sobre a evolução deste direito John Gilissen ensina que: 

dominados pelos Mongóis nos séculos XIII a XV, as regibes russa já quase 
nao tem mais contato com o Ocidente, nem com o Imperio Bizantino 
decadente. O seu isolamento persiste nos séculos XVI e XVII, época durante 
a qual os soberanos do principado de Moscovo conseguem reunir toda a 
regi30 a Leste da Poldnia e da Lituania sob a sua autoridade. Tomam o titulo 
de Czar (= caesar, imperador) e estabelecem um regime despótico que 
persiste ate ao início do seculo M. 0 s  contatos com o Ocidente s3o 
restabelecidos no fim do século XVII por Pedro, o Grande, depois por 
Catarina 11; mas as idéias liberais da Revolução Francesa s6 penetram 
lentamente na Russia, sobretudo no decurso da segunda metade do s6culo 
x i x  (...). 59 

58 COMPARATO, Fábio Konder. A afimaçgo histórica dos Direitos Humanos. 3' ediçáo. Sáo Paulo: Saraiva. 2001. p 132. 
59 Op. cit. p.224. 



No inicio do século XX, grave crise se verifica na Rússia e compromete a 

estabilidade do regime de czares. 

a partir de 1905, após as derrotas sofridas pelos russos na guerra contra 

o Japão e após a percepção da fraqueza e corrupção no sistema czarista, que se 

desenvolvem, na clandestinidade, partidos políticos de oposição ao governo 'O. 

Neste ano ocorre um momento na história russa denominado "ensaio geral" onde 

algumas concessões foram arrancadas do Czar como o direito ao voto e uma 

Assembléia, denominada Duma, ao mesmo tempo em que surgia nova forma de 

organização, o soviete. 61 

Em janeiro de 1905 multidões de manifestantes desarmados foram 

fuzilados nas ruas de Petrogrado, atual São Petersburgo, extinguindo a fé no Czar. 

Em 1 O de maio de 1905 ocorre uma grande greve que perdura até fins de 

julho, os operários com o objetivo de melhor dirigir a greve, criam, pela primeira vez, 

0 seu Soviete de Deputados, isto é, o Conselho de Representantes Operhrios, logo 

transformado em novo poder revolucionário. 

É com estes que, no decorrer da história ocorre a luta denominada 

Revolução Socialista. 

Doze anos após, em março de 1917, há mais uma revolução que foi o 

resultado de uma série de greves e movimentos de massa ocorridos em Petrogrado. 
62 

Os soldados neste momento histórico recusaram-se a atacar as multidões 

de manifestantes. 

Os edifícios públicos foram ocupados, os Ministros e Generais detidos. 

60 Em 1898 foi fundado o partido Operario Social-Democrata Russo. Nele se destacaram Vladimir liich Ulian0~ (mais conhecido 
Lénin) e Júlio Martov. Embora seguindo as idéias de Marx e Engels, o partido dividiu-se em duas tendéncias: A dos 

Bolchevistas, liderados por Lénin e defensores da formação de um partido combativo, centralizado e disciplinado; e a dos 
Menchevistas, chefiados por Martov, que pretendiam um partido aberto a qualquer simpatizante e de atuação moderada, 
'nclusive com alianças a partidos sem ideias socialistas. 
Outra organizasao foi o Partido Socialista Revolucionário, que também se dividiu em duas tendéncias, uma delas seguia as 
idéias de Miguel Bakunin (1814 - 1876), anarquista russo partidário de táticas violentas para destruir o regime czarista, nHo 
desprezando o recurso a atentados contra 0s Czares, Ministros, Governadores etC.; a outra adotava as diretrizes de Pedro 
Kropotkin (1842-1921), anarquista russo que defendia a n8o-viobncia a fim de desagregar O Czarismo, adotando-se o nao- 
Pagamento de impostos, a recusa à prestaçao do serviço militar e o nao reconhecimento dos tribunais do Estado. 
O Partido Constitucional Democrata, mais conhecido como Cadete, reunia elementos da burguesia e de alguns setores da 
nobreza. Defendia a ideologia liberal e pretendia instaurar na Rússia um sistema de governo semelhante ao da Inglaterra. 
www.culturabrasil.pro.br, acesso em 13/09/2005. 
61 O que eram os sovietes? Eram conselhos de representantes operarios, Camponeses e soldados que surgiram como forma 
de organizar os movimentos populares. 

62 Em julho de 1917 ocorre uma passeata com mais de meio milha0 de manifestantes suas faixas diziam: "Fora com os 
Ministros Capitalistas"; 'Todo o poder aos Sovietes de Deputados, Operários, Soldados e Camponeses", ocorre tamb6m como 
em 1905 um tiroteio contra 0s manifestantes e inicia-se o processo de a derrota do socialista Kerenski ( novembro de 1917) 
que queria fazer da Rússia uma democracia, mas foi destituído do poder. SILVA, Joaquim e PENNA, J. P. Damasco. História 
Geral. Sao Paulo: Companhia Editora Nacional. 1968. p.405. 



Desmoronava-se o poder czarista (março de 1917). 

Constituiu-se um Governo Provisório integrado por elementos liberais da 

Duma; embora, o poder de fato estava com os Sovietes, controlados inicialmente 

pelos Menchevistas e Socialistas Revolucionários. 

Os Bolchevistas acabaram por tomar o poder. 

No período de 191 7 a 1921 há a prevalência da guerra civil. Os dirigentes 

tentam instaurar o comunismo, novos tribunais são compostos por juizes e 

assessores eleitos, em 1918 é promulgada uma primeira Constituiçilo. 

A estrutura do Estado é caracterizada por uma pirâmide de Sovietes, cada 

qual composto por representantes eleitos. 

Não há separação de poderes que é próprio dos Estados capitalistas. 

Aqui temos a "ditadura do proletariado". 63 

Não se pretende nesta obra analisar o comunismo ou o socialismo, mas 

mostrar o quanto o povo exerce e pode exercer o poder, portanto não nos 

estenderemos mais na história, sendo que o importante aqui é conhecer o quanto o 

Povo é responsável pelo poder que o governa. 

Considerando a Revolução Russa de 1917 e toda sua força, não há que 

se falar mais em um governo aquém do povo, pois a luta aqui mencionada só nos 

prova que o povo é sim a própria extensão de seu governo e não o contr6rio. 

0 s  presentes fatos levam à observância no poder que possuem os 

cidadãos e o quanto a cidadania, quando exercida, efetiva os direitos fundamentais. 

2.6 - Constituição Mexicana 

A Conçtituição Mexicana, denominada "Constituição Política dos Estados 

Unidos Mexicanos" foi promulgada em cinco de fevereiro de 191 7. 

O protagonista das idéias revolucionárias que se transformaram em 

normas constitucionais, foi Ricardo Flores Magón, líder de um grupo considerado à 

época anárquico, denominado Regeneración. 

Neste grupo estavam presentes os jovens intelectuais que eram contrários 

ao sistema de governo de Porfírio Dias, ditador que foi reelegido várias vezes, no 
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período de 1876 a 191 1. 

Estes jovens buscavam um Estado dos cidadãos e lançaram um manifesto 

onde apresentaram propostas como proibição das reeleições, garantias para as 

liberdades individuais e políticas, proteção dos direitos sociais como trabalho, 

educação e reforma agrária que fundamentaram o texto constitucional de 191 7. 

Observe alguns pontos da mencionada Constituição: 

"Artigo 17 - Ninguém pode ser preso por dividas de caráter puramente 

civil. Ninguém poderá fazer justiça por si mesmo nem exercer violência para 

reclamar seu direito. Os tribunais estarão prontos para ministrar justiça nos prazos e 

termos que fixe a lei; seu serviço será gratuito, ficando, em conseqüência, proibidas 

as custas judiciais. 

(-4 
Artigo 27 - A propriedade de terras e águas compreendidas dentro dos 

limites do território nacional pertence originalmente a Nação, a qual teve e tem o 

direito de transmitir o domínio delas aos particulares, constituindo assim a 

Propriedade privada. 

AS expropriações somente poderão fazer-se por causa de utilidade pública 

e mediante indenização. 

A Nação terá a todo tempo, o direito de impor à propriedade privada as 

determinações ditadas pelo interesse público, assim como o de regular o 

aproveitamento de todos os recursos naturais suscetiveis de apropriação, com o fim 

de realizar uma distribuição equitativa da riqueza pública e para cuidar de sua 

conservação. Com esse objetivo, serão ditadas as medidas necessÉirias para o 

fracionamento dos latifúndios; para o desenvolvimento da pequena propriedade 

agrícola em exploração; para a criação de novos centros de povoamento agrícola 

com terras e águas que lhe sejam indispensáveis; para o fomento da agricultura e 

para evitar a destruição dos recursos naturais e OS danos que a propriedade possa 

sofrer em prejuízo da sociedade. 0 s  núcleos de população e comunidade que 

careçam de terras e águas, ou não as tenham em quantidade suficiente para as 

necessidades da população, terão o direito de recebê-las, devendo essas terras e 

águas ser tomadas das propriedades prbximas, respeitada sempre a pequena 

propriedade (...)". 

64 COMPARATO, Fabio Konder. A afima@o histbica dos Direitos Humanos. 3' ediç8o. S8o Paulo: Saraiva. 2001. p 178. 



É de suma importância observar aqui, que se dá a propriedade das terras 

a Nação que traz em sua origem etimológica (do latim natio, de natus, nascido) a 

idéia de reunião de pessoas, ou seja, o povo, que nesta constituição vem adquirir 

unidade política, criando um governo de si para si, tendo como escopo sua 

autoridade e honra. 

Deve-se ressaltar que "a Carta Política mexicana de 191 7 foi a primeira a 

atribuir aos direitos trabalhistas a qualidade de direitos fundamentais, juntamente 

com as liberdades individuais e os direitos políticos (artigos 5" ao 123)". 85 

Tais conquistas foram efetivadas através de lutas por uma sociedade 

igualitária, por uma sociedade de direitos. 

Estas conquistas só foram possíveis porque os jovens perceberam que 

eram parte efetiva do Estado e acreditaram em sua responsabilidade para promover 

a mudança do país ao qual pertenciam, mostraram sua indignação e buscaram 

resultados. 

É neste contexto que a conquista da Constituição Mexicana nos traz 

valores intrínsecos de cidadania, pois nos remete à idéia do povo como responsável 

Pela Constituição que possui. 

2.7 - Constituição Alemã de Weimar 

A Constituição Alemã é denominada também como Constituição de 

Weimar, por ter sido elaborada e votada na cidade que possui este mesmo nome. 

A partir desta Constituição é que se instituiu a primeira República Alemã. 

Tem como antecedentes a rebelião naval do porto de Kiel, onde alguns 

marinheiros se rebelaram contra ordens do comando naval e constituíram um 

"conselho de soldados e operários" e a convocação de uma greve geral pelo partido 

socialista alemão. 

O Príncipe se sentindo acuado pelas rebeliães populares, militares ou 

mesmo de partidos designou um líder, Friedrich Ebert, para convocar uma 

assembléia nacional constituinte. 

Surge um governo provisório, nomeado "Conselho dos Delegados do 
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Povo" composto por dois partidos os dos socialistas majorithrios que tinham como 

representante maior Friedrich Ebert e por representantes do Partido Social 

Democrático Independente conjuntamente redigiram e estabeleceram alguns 

decretos. 

Este governo provisório, por sua própria concepção trazia divergéncias. 

Enquanto os socialistas exigiam a convocação de uma assembléia 

nacional constituinte e o estabelecimento de uma democracia parlamentar, o Partido 

Social Democrático Independente exigia a instituição da ditadura do proletariado e 

da completa socialização da economia. 66 

Nas ruas de Berlim ocorrem alguns combates entre grupos, que culminam 

na execução de líderes esquerdistas. 

Em meio a esses acontecimentos, ocorre a formação de uma assembléia 

nacional constituinte, que se instala em 6 de fevereiro de 1919, aprovando a nova 

Constituição. 

A Constituição de Weimar presenteia a ordem juridica ocidental, pois é a 

primeira que traz inovações como igualdade jurídica entre marido e mulher, 

equiparação dos filhos ilegítimos aos legítimos e uma ampla preocupação da 

educação pública como base da democracia. 

A maneira como foi estruturada também é de suma importância, pois em 

sua primeira parte traz aspectos de organização do Estado e a segunda a 

declaração dos direitos e deveres fundamentais. 

Observe seus artigos inovadores: 

"Artigo 11 9 - O matrimônio é posto sob especial proteção da Constituição, 

como fundamento da vida familiar, da conservação e do incremento da nação. Ele 

se assenta na igualdade de direitos de ambos os sexos. 

(...I 
Artigo 121 - A legislação deve assegurar aos filhos ilegítimos as mesmas 

condições de desenvolvimento físico, espiritual e social dos filhos legítimos. 

Artigo 122 - A juventude deve ser protegida contra a exploração e o 

abandono moral, intelectual e físico. O Estado e OS Municípios devem criar as 

instituições necesshrias para tanto. 

Regras de proteção por via coativa só podem ser determinadas com base 
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na lei. 

Artigo 145 - A escolaridade é obrigatória para todos. Ela é realizada, 

fundamentalmente, pela escola popular em pelo menos oito anos letivos e pela 

anexa escola complementar, até os dezoito anos completos. O ensino e o material 

didático, na escola popular e na escola complementar, são gratuitos." 

Convém relembrar o leitor que desde Sócrates é perceptível a importância 

da educação para a conquista da sabedoria que é considerada uma virtude, com 

efeito, em acolhendo seus ensinamentos observe-se então a nobreza dos artigos da 

Constituição aqui mencionada, pois traz a tona a importância de não submeter a 

População a qualquer tipo de abandono, inclusive 0 intelectual, iguala as pessoas e 

submete o poder à lei. 

Em se admitindo tais considerações, OS C~n~ei tos aqui abordados 

Proporcionam um aprimoramento do cidadão de nossa época, pois os que agem de 

forma a promover a educação e a igualdade só podem progredir e é isto que se 

espera de um povo. O progresso encontrar-se-á baseado em valores como 0s 

positivados nas Constituições até aqui apresentadas. 

2.8 - Declaração Universal dos Direitos Humanos 

Surge aqui a necessidade de conhecer 0 porquê da existência de uma 

Declaração Universal dos Direitos Humanos. 

A segunda Guerra Mundial, que ocorreu no período de 1939 a 1945, 

ocasionou aproximadamente 60 milhões de mortes, além de milhões de pessoas 

feridas, não só fisicamente, mas também psicologicamente, e humilhadas em seu 

mais íntimo valor que é a dignidade. 

Foram dessas atrocidades que surgiu a preocu~ação de uma proteção 

internacional contra as guerras e contra o poder de destruição e arbitrário que 

alguns países poderiam ter frente a humanidade. 

Leciona Fábio Konder Comparato que em 1945, ao final da Segunda 

Guerra, 

objetivou-se colocar a guerra definitivamente fora da lei (...) o horror 
engendrado pelo surgimento dos estados totalithrios, verdadeiras maquinas 
de destruiçC50 de povos inteiros, suscitou em toda a parte a consciência de 



que, sem o respeito a~$~direitos humanos, a convivência pacífica das nações 
tornava-se impossível. 

Por este motivo 6 que surgem documentos com o fito de garantir proteção 

às pessoas. 

Em 1945, teremos a Carta de São Francisco, que fundou a Organização 

das Nações Unidas - ONU. Tamb6m denominada Carta da ONU. 

É esta caita que cria a norma proibitiva de guerra; como bem lembra 

Eduardo Bittar 68, e em conseqüência traz à sociedade dispositivos de proteção 

Contra a barbárie ocasionada até então pelas guerras e pela ingerência dos 

governos totalitários. 

Com a percepção de que há a necessidade de proteçao aos direitos 

humanos a ONU cria uma Comissão que elabora a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, documento jurídico autônomo, que eleva a dignidade da pessoa a 

um direito essencial de sobrevivência universal. 

Leciona Comparato que: 

a Declaração Universal de 1948 representa a culminancia de um processo 
ético que, iniciado com a Declaração de Independência dos Estados Unidos 
e a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, da Revolução 
Francesa, levou ao reconhecimento da igualdade essencial de todo ser 
humano em sua dignidade de pessoa, isto 6, Como fonte de todos os valores, 
independentemente das diferenças de raça, cor, sexo, Ilngua, religião, 
opinião, origem nacional ou social. riquzza, nascimento, ou qualquer outra 
condição, como se diz em seu artigo II . E esse reconhecimento universal 
da igualdade humana só foi poss[vel quando, ao termino da mais 
desumanizadora guerra de toda a História, percebeu-se que a ideia de 
superioridade de uma raça, de uma classe social, de uma cultura ou de uma 
religiao, sobre todas as demais, põe em risco a própria sobrevivência da 
humanidade. 70 

A preocupação ética com a pessoa proporciona à sociedade a 

possibilidade de obtenção das denominadas liberdades públicas, consideradas 

também como os direitos fundamentais, que veremos a seguir. 
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c de suma importância examinar aqui alguns pontos da Declaraçao 

Universal dos Direitos Humanos de 1948, que também fundamentam algumas 

Constituições, entre estas a nossa Constituição de 1988. 

"Artigo I - Todos os homens 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 

Artigo IX - Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado. 

Artigo X - Todo homem tem direito, em plena igualdade, a uma justa e 

pública audiência por parte de um tribunal independente e imparcial, para decidir de 

seus direitos e deveres, ou do fundamento de qualquer acusação criminal contra ele. 

Artigo XI - Todo homem acusado de um ato delituoso tem o direito de ser 

Presumido inocente até que a sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a 

lei, em julgamento publico no qual lhe tenham sido asseguradas todas as garantias 

necessárias á sua defesa. 

Artigo XII - Ninguém será sujeito a interfer6ncia na sua vida privada, na 

sua família, no seu lar ou na sua correspondência, nem a ataques à sua honra e 

reputação. Todo homem tem direito a proteção da lei contra tais interferências e 

ataques. 

Artigo XV - Todo homem tem direito a uma nacionalidade. 

Artigo XVII - Ninguém será arbitrariamente privado de sua propriedade. 

Artigo XXI - 1. Todo homem tem o direito de tomar parte no governo de 

seu país, diretamente ou por intermédio de representantes livremente escolhidos. 

2. Todo homem 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 do voto. 

Artigo XXIX - 1. Todo homem tem deveres para com a comunidade na 

qual o livre e pleno desenvolvimento de sua personalidade é possível." 

Tendo em vista que a humanidade possui uma carta universal de 

Proteção, pode-se abordar aqui a questão do dever universal de solidariedade. 

Ao mencionar alguns trechos desta Declaração pretendemos além de 

tudo, demonstrar que o bom cidadão é aquele que também é solidário, visto ainda 

que a solidariedade não deixa de ser um alicerce para o governo de todos, um 

governo democrático sobre o qual falaremos no momento oportuno. 



2.9 - Pacto de São José da Costa Rica 

Somente com o fito de contemplar um instrumento de Direitos Humanos 

no sistema interamericano é que se abordará o Pacto de São José da Costa Rica. 

A Convenção Americana de Direitos Humanos, assinada em San Jos6 da 

Costa Rica, em 1969, entrando em vigor em 1978, não traz inovações jurídicas 

relevantes, mas é de suma importância ter o conhecimento de que apenas os 

Estados membros da Organização dos Estados Americanos têm o direito de aderir a 

esta Convenção. 71 

Para a promoção dos direitos enunciados neste pacto, foi criada uma 

Comissão Interamericana de Direitos Humanos, composta por sete membros que 

integram a Organização dos Estados Americanos. 

O governo Brasileiro depositou a carta de adesão a essa Convenção em 

25 de setembro de 1992, tendo sido promulgada no Brasil, pelo Decreto 678, de 06 

de novembro de 1992. 72 

2.10 - Consagração dos Direitos Humanos 

Todas estas mudanças sociais, reivindicadas e conquistadas pelo povo 

são verdadeiras revoluções, verdadeiras conquistas que vêm culminar nos direitos 
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humanos. 

Não podemos deixar de observar que estas mudanças ocorreram depois 

de muito desrespeito g pessoa ocorridas em virtude dos horrores bélicos e do 

despotismo. 

Sobre os horrores de guerra interessante a percepção e ensinamento de 

Eugenio Raul Zaffaroni, o qual segue: 

cada atrocidade foi cometida em nome da "humanidade" e da ''justiça". Cada 
um dizia que queria "libertaf o homem (O "super-homem" criador do "mito 
democrático", ou libertar todos os homens da exploração do Capital ou do 
Estado). Cada ideologia tinha "sua" idéia do homem e, na medida em que a 
realizava, tudo estava justificado pela necessidade. Dal que nenhuma delas 
pudesse deter-se em obstáculos formais e se orientasse por seu prdprio 
"direito natural. 

E complementa seu ensinamento: 

no auge do horror bélico, em 10 de dezembro de 1948, a Assembléia das 
Nações Unidas proclamou a Declaração Universal dos Direitos do Homem, 
como "ideal comum a ser alcançado por todos os povos e todos os homens". 
A Declaração importa uma baliza ou limite aos "direitos naturais". (...) Desde 
então a Declaração e todos os alicerces em plena construção de um sistema 
internacional de garantias aos Direitos Humanos vao configurando o limite 
positivado do que a consciéncia jurldica universal pretende impor 6s 
ideologias que regem o controle social em todas as nações. Por certo que 
ainda está muito longe de aperfeiçoar-se, mas, indiscutivelmente, vai-se 
criando uma baliza juridica positivada que serve de referencia. 73 

0 s  direitos fundamentais despontam através da dor e do sofrimento, não 

só físico, mas moral das pessoas. Surgem de um processo de luta constante entre 

os detentores do poder e os que se submetem a esse poder - seja por ignorancia, 

seja por incompet&ncia, seja por conformismo - até que então surge uma pessoa, ou 

grupo de pessoas dispostas a inverter tais situaçbes, e O consegue. Conseguindo 

atrai a alegria e a felicidade, pois conforme os enshIament0~ de Gandhi, a alegria 

está na luta, lembrando que os Direitos Humanos Consagraram-se através das varias 

lutas ocorridas em nossa história. 

Ensina o doutrinador italiano Norberto Bobbio: 

0s direitos do homem, por mais fundamentais que sejam, são direitos 
históricos, ou seja, nascidos em certas circunstancia~, caracterizadas por 
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lutas em defesa de novas liberdades Contra velhos poderes, e nascidos de 
modo gradual, não todos de uma vez e nem de uma vez por todas. 74 

Os direitos fundamentais, como leciona Comparato evoluem a partir do 

reconhecimento de que as instituiç6eS governamentais devem ser utilizadas 
para o serviço dos governados e nao para o beneficio pessoal dos 
governantes, este 6 um primeiro Passo decisivo na admissão da existencia de 
direitos que, inerentes B própria condição humana, devem ser reconhecidos a 
todos e nCio podem ser havidos com0 mera concess80 dos que exercem o 
poder. 75 

Como se pode observar, os direitos humanos vêm sendo alcançados 

através de revoluções contra o arbítrio de poucos e O enfoque maior de todas estas 

lutas sociais têm sido o alcance também da igualdade. 

Igualdade não somente inserida em um Estado, mas em um campo 

universal. 

Leciona Goffredo Telles Junior que" a luta pela liberdade, de que 

resultaram 0s Direitos Humanos, metamorfo~eou-se em luta pela igualdade"." 

"c essa igualdade de essência da pessoa que forma o núcleo do conceito 

Universal de direitos humanos" 77, Corno bem ensina Comparato. 

Pode-se observar ainda, que os direitos humanos dão à sociedade uma 

contribuiçao moral, que emancipa os estados que Se alicerçam nestes valores, ou 

recomendações, como não poderiam deixar de ser chamados estes direitos - lição 

extraída da obra de Comparato. '' 
Os direitos humanos devem ser visualizados Como recomendações éticas, 

0 que os faz estar além dos direitos positivados. 

Fernando Barcellos de Almeida, em sua obra Teoria Geral dos Direitos 

Humanos, nos ensina que: 

Direitos Humanos sao as ressalvas e restriçdes ao poder político ou as 
imposiç6eç a este, expressas em declaraçbes, dispositivos legais e 
mecanismos privados e pijblicos, destinados a fazer respeitar e concretizar 
as condiçbes de vida que possibilitem a todo ser humano manter e 
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desenvolver suas qualidades peculiares de inteligéncia, dignidade e 
consciéncia, e permitir a satisfaç%o de suas necessidades materiais e 
espirituais. '' 

Fernando Savater ao falar dos direitos humanos ministra que 

admitir direitos humanos significa estar ativamente decidido a que o 
reconhecimento do humano pelo humano equivalha ao reconhecimento de 
direitos por parte de outro sujeito desses mesmos direitos. Não d tanto que o 
homem tenha estes ou aqueles direitos, mas que o direito a ser homem 
(entendendo como tal o sujeito de direito) 6 um estatuto consciente e 
voluntário que os homens devem moralmente conceder uns aos outros. A 
concreçao hist6rica desse direito Se articula numa lista diretamente 
relacionada com as necessidades do homem, tal como podem ser 
universalmente estudadas, e Com Suas liberdades, tal como podem ser 
compreendidas a partir da aenomia e da responsabilidade dos indivíduos 
participantes da comunidade. 

clara aqui a idéia da ética, permeando e embaçando os direitos 

humanos. 

Ética quando o homem reconhece o outro como sujeito de direitos, iguais 

a seus próprios, caminhando desta forma para o alcance da igualdade social. 

Ter ética é ter consciência da existência do outro, '' portanto possui como 

Principio a igualdade. 

Através de toda a anhlise histórica realizada neste capitulo, pode-se 

Perceber que os cidadãos sempre lutaram pela igualdade social e que cabe, 

atualmente, através do reconhecimento dos direitos humanos e consequentemente 

através dos direitos fundamentais efetivar este princípio. 

Não se pretende falar aqui somente em igualdade social, mas em 

igualdade de princípios. O que se quer para si, deve Ser o mesmo que se quer para o 

próximo, ou seja, segurança, desenvolvimento, educação, felicidade. 

O essencial da ética e da cidadania, para culminar na garantia dos direitos 

humanos? 

O reconhecimento do outro, de seus direitos, de seu espaço, da liberdade 

entendida como coletiva, a dignidade de cada um e OS direitos, em primeiro lugar, 0 

reconhecimento do direito do outro, pois ser cidadão é antes de tudo lutar pelo todo. 
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3 - Constituições Brasileiras e sua importância histórica para a 

conquista dos Direitos ~undamentais 

"A norma reina sobre todas as coisas" 82 

Adágio Grego. 

Pretende-se estudar neste capitulo, a história das Constituições, pois 

aderimos aqui 8s liçees do historiador grego Polibio 83 que acreditava que a 

ConstituiGão de um povo é a causa de seu êxito OU de seu insucesso, por este 

motivo, conhecer sua história e também seu conteúdo 6 de suma impoitancia para a 

conquista de um povo e falar sobre cidadania é falar sobre conquistas do povo e 

Para o POVO. 

Vejamos algumas lições mais atuais sobre Constituiçao. 

Anacleto de Oliveira Faria, em lição que aqui recolhemos ministra que a 

Palavra "constituição" apresenta três sentidos, quais sejam 

a - lato, quando significa a estrutura de qualquer ser ou coisa (diz-se por 
exemplo: a constituição de uma rocha; a constituiç6o da dgua; a constituição 
de uma equipe esportiva; a constituiç80 física de uma pessoa); 
b - estrito, quando alude Ci estrutura fundamental do Estado; 
c - restrito, quando se refere às regras que fixam a estrutura do Estado. 
A "Constituiç&ol1 ou as "leis constitucionais" estão enquadradas na terceira 
categoria acima enunciadas, sendo certo, Porbm, que tais normas dizem 
respeito à própria estrutura do Estado. 

Afirma ainda que se deve: 

conceituar uma constituição Com0 sendo a norma ou o conjunto de normas, 
escritas ou costumeiras, que regem a organização política de um país (...) a 
constituição ou as leis constitucionais se r h a m  situadas no plano mais 
elevado da hierarquia das normas jurídicas. 

- 
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Também Alexandre de Moraes, sobre a Constituiçao ensina que 
esta: 
deve ser entendida como a lei fundamental e suprema de um Estado, que 
contem dormas referentes à estruturaçao do Estado, formaç4o dos poderes 
públicos, forma de governo e aquisiçao do poder de governar, distribuiçao de 
competencias, direitos, garantias e deveres dos cidadaos. 

Para aprimorar o conhecimento trazemos a definiçao de Constituiç~o no 

entendimento de Aderson de Menezes, qual seja 

conjunto de regras escritas ou  costumeira^, inspiradas na realidade sócio - 
politica e destinadas à ordenaçao jurídica do Estado, nas quais sao 
estabelecidos os poderes governamentais e proclamados os direitos e as 
garantias dos indivlduos. 

É tão relevante sua formalidade para OS cidadãos, que se torna 

Conveniente conhecer os antecedentes históricos de nossa Magna Carta, antes de 

tecer comentários sobre a Carta atual, pois acreditamos também que as 

C ~ n s t i t ~ i ç ~ ~ ~  acompanham a história do país e são reflexo também da evoluçijo 

histórica, trazendo em seu corpo as necessidades, objetivos e princípios de cada 

3.1 - Primeira Assembléia Constituinte Brasileira 

Foi em 3 de maio de 1823 que instalou-se a primeira Assembléia Nacional 

Constituinte do Brasil. 

D. Pedra I assinava como Imperador Constitucional e Defensor Perpétuo 

do Brasil e em 5 de maio, do mesmo ano, foi nomeada a Comissão de Constituiçáo, 

que deveria elaborar o Projeto da futura Magna Carta brasileira. 

Leciona Paulo Bonavides que: 

Durante o tempo que f~ncionou, a Assembleia desempenhou uma árdua 
tarefa, tanto de natureza constituinte, elaborando primeiro um Anteprojeto, e 
a seguir votando 23 artigos dos 272 de que ele se compunha, bem como de 
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natureza legislativa ordinária, sancionando seis importantes leis dos 38 
projetas de lei apresentados. 
por um golpe de Estado, que foi promovido por militares e direcionado pelo 
próprio Imperador, ocorreu a dissolução desta Constituinte, em 12 de 
novembro de 1823, mas sem dúvida esta foi um "elemento importantlssimo 
na formação da consciência con~titu~ional do Pais desde os primórdios de 
nossa emergência politica Com0 POVO e nação, sob o signo da liberdade, a 
Constituinte de 1823 se inscreve no rol das batalhas de alforria do povo 
brasileiro. 

Esta Assembléia Constituinte representou um elemento decisivo no 

Processo de independência ficando intimamente ligada à ~ 0 n ~ t i t ~ i ~ ã 0  do Brasil como 

NaçZio independente. Por isso, a partir dela, as futuras assembléias passariam a 

chamarem-çe Assembléias Nacionais Con~tfiuintes. 89 

3.2 - Constituição Imperial de 1824 

A Constituição Imperial de 1824 foi a primeira constituição de nossa 

história e a única no período imperial. 

Com a Assembléia Constituinte dissolvida, D. Pedro I nomeou um 

Conselho de Estado formado por 10 membros que redigiu a Constituição 

estabelecendo os principais pontos: 

a) que o Império do Brasil é a associação política de todos os ciciadaos 

brasileiros, que formam uma nação livre e independente que nao admite, com 

qualquer outro, laço de união ou federaçao, que se oponha 4 sua independência 

(artigo 1 O); 

b) o territbrio do Imp6rio foi dividido em províncias, nas quais foram 

transformadas as capitanias então existentes (ad. 2'); 

C) seu governo era monárquico hereditário. constitucional e representativo 

(art. 30); 

d) o principio da divisão e harmonia dos poderes políticos foi adotado 
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como "principio conservador dos direitos dos cidadãos, e O mais seguro meio de 

fazer efetivas as garantias que a Constituição oferece" (art. 9"); 

e) divisão de poderes: Poder Legislativo, Poder Moderador, Poder 

Executivo e Poder Judiciário (ait. 1 O); 

f) o Poder Legislativo era exercido pela assemblbia geral, composta de 

duas câmaras: a dos deputados, eletiva e temporáiria, e a dos senadores, integrada 

de membros vitalicios nomeados pelo Imperador dentre componentes de uma lista 

trí~lice eleita por província (artigos 13,35, 40 e 43); 

g) a eleição era indireta e censitária; 

h) o Poder Moderador, considerado a chave de toda a organizaçiío politi- 

ca, era exercido privativamente pelo Imperador, como chefe supremo da nação e 

seu primeiro representante, para que incessantemente velasse sobre a manutenção 

da independência, equilíbrio e harmonia dos demais poderes políticos (ait. 98); 

i) o poder Executivo, exercido pelos ministros de Estado, tinha como chefe 

também o Imperador (art. 102); 

j) o Poder Judicidrio, independente, era composto de juizes e jurados (art. 

151); 

k) no artigo 179, a Constituição trazia uma declaraÇao de direitos 

individuais e garantias que, nos seus fundamentos, Permaneceu nas constituiçóes 

Posteriores. 90 

Essa primeira Constituição foi um documento de aiforria para nosso país, 

Pois finalmente a partir desta Carta fomos nos livrando das amarras da  coloniza^^^. 

3.3 - Constituição Republicana de 1891 

Em 15 de novembro de 1889, Ocorre no Brasil um golpe de Estado em que 

civis e militares assumem O poder e transformam O regime vigente. 

Instala-se sob a presidência de Marechal Deodor0 da Fonseca um 

governo provisório que nomeia uma comissão (denominada " C O ~ ~ S S ~ O  dos Cincon 

por ser composto por cinco influentes republicanos) Para elaborar O Anteprojeto de 
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Constituição. 

Rui Barbosa exerceu grande influência nOS debates do Projeto da 
Assembléia Constituinte, assim a Constituição absorveu muito de suas ideias. 

Em 24 de fevereiro de 1891, foi promulgada (do latim promulgatio, de 

Prornulgare, publicar a lei) a primeira Constituição Republicana cujos dispositivos 

fundamentais consistiam em: ter como forma de governo a República; como forma 

de Estado o federalismo e como sistema de governo o presidencialismo; a divisão 

dos poderes deveria ter atuação harmônica e independente. 

Surge aqui também conquista importante no terreno das garantias 

constitucionais, o Habeas Corpus, que se encontrava jé em nosso Código Criminal 

de 1930, mas com esta Carta foi elevado à garantia constitucional. 

3.4 - Constituição de 1934 

Terceira constituiç80 do Brasil e segunda da República, a Constituição de 

1934 foi promulgada a 16 de julho desse ano, fruto do rnoviment0 de 1930 e da 

~ ~ ~ ~ t i t ~ c i o n a l i s t a  de 1932 92, possui fundamento eminentemente social. 

91 
"Foi a vitória do candidato governista Júlio Prestes nas eleiçe)es de março de 19303 derrotando a yndidatura de Getolio 

Vargas, que era apoiada peb Aliança Liberal, que deu inicio a uma nova readyla+p de f o r ~  de ?P?S~@O que culminou na 
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governo de washiniton Luís, mas entre eles havia posiç6es distintas quanto ao que IMO reprersntava e quais seriam as 
cOnseqUBncias futuras. 
Dentre os jovens pol,ticos e revolucionhrioç que se uniram em torno do levante, destacavam-se Getúlio Vargas, Oswaldo 
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Miguel costa. A meta pa,.ticular desse grupo era a introduçao de refonas sociais e a central!=@o do poder. Havia ainda uma 
a18 dissidente da velha oligarquia (derivado 60 grego o/&wkja. em o~osl@o a demOcracla~ entende-se 0 governo que se 
encontra em ,,,aos de uma ,-Iasse aristocr&tica ou de uma família), que via no movimento Um IIleio de aumentar 
Seu Poder pessoal. Era o caso de Artur Bernardes, Venceslau Brás, Afranlo de Melo Franco, Antbnio Carlos Ribeiro de 

Andrada e Jogo Pessoa entre outros. 
Com a ocupaGao de c;pitais estrat88ic"i como porto Alegre e Beb Horizonte e. de diversas. cidades do Nordeste, e m m  o 
desiocamento das forGas revo,uc~on~rias gaúchas em direçgo a Sa0 Paulo. 0 presidente Washington Luís recebeu um ultimato 
de um grupo de oficiais-generais, liderados por ~ugusto Tasso Fragoso. O grupo exigiu a renúncia do Presidente. Diante de 
sua negativa, os militares deteminaram sua pris(0 e O ce ra  do P~MCI~  Guanabara. no dia 24 de Outubro. A seguir. 
a Junta P~~~~~~~~~ de governo composta pelos 

Tasso Fragoso e Jogo de Deus Mena Barrete e O almirante I s a h  de 
Noronha. 
Em virtude do maior peso politico que os gaúchos detinham no mlovimento e sob pressa0 das f ~ g a s  ntvoiucion&ria~, a Junta 
finalmente decidiu transmitir o poder a Getúlio Vargas. 

Num gesto simbólico que representou a tomada do poder, os 
~ ~ v o ~ u ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  gaúchos chegando ao R~O, amarraram seus cavalos no ?be!isco da Avenida Pio Branco. Em 3 de novembro 
Chegava ao fim a Primei;a República e começava um novo perfodo da h~tbr la  POIIt'Ca braslleira, Getúlio Vargas frente 

www.cpdoc.fgv.br, acesso em 09/08/2005 do 
Provisório. Era o inicio da Era Vargas. 

92 "Um dos mais impoflantes acontecimentos da histeria política brasileira ocorridos no Governo Provis6rio de Getúlio Vargas 

a ~evo~US.o Constitucionalista de ,932 dewnadeada em sao Paul0 
trds de mmbate. que Coiocaram frente 

Neste Período a morte de quatro estudantes paulistas em 
a frente nos campos de batalha forças rebeldes e IegaiistaS' 

Miragaia, Maflins, Drousio e camargO - foram usadas com forças legais criou mbrtires: as iniciais de seus nomes 
Para designar uma sociedade secreta, MMDC, que tramava Para derrubar o governo' 



Inspirada na Constituiçao alemã de Weimar preservava o liberalismo e o 

presidencialismo mantendo a independência dos três poderes e fixando em carater 

excepcional a eleiça0 do primeiro presidente eleito por voto indireto da assembl6ia. 

Bonavideç ministra que "pela primeira vez na história constitucional 

brasileira, consideraçaes sobre a ordem econ6mica e social brasileira estiveram 

Presentes". 93 

Trouxe modificações como: instituição do salbrio mínimo; criaçao de 

institutos previdencj&rios; instituiçao do mandado de segurança; instituiçilo do voto 

secreto e universal para maiores de 18 anos e alfabetizados, e O direito de voto foi 

estendido às mulheres. 

Foi em 1934 que "demos o grande salto ~ ~ n ~ t i t ~ ~ i ~ n a l  que nos conduziria 

ao Estado social, já efetivado em parte pela revolução de 30 por obra de algumas 

medidas tomadas pela ditadura do Governo Provis6rio9', leci0na Bonavides. 

E continua sua lição: 

0s novos governantes fizeram dos Princlpi0~ pollticos e formais do 
liberalismo uma bandeira de combate, mas em verdade estavam mais 
empenhados em legitimar seu movimento com a concretizaçao de medidas 
sociais, atendendo assim a um anseio reformista patenteado de modo 
inconsciente desde a década de 20, Por influxo talvez das pressbes 
ideoldgicas sopradas do velht4 mundo e que traziam para o Pals o rumor 
inquietante da questClo social. 

É de suma importância perceber aqui, a contribuiça0 da ~ ~ V O ~ U Ç ~ O  de 30 e 

sua influência na constituição de 1934, pois que esta Carta foi decorrencia da 

No dia g de julho o movimento revo~ucion&~io ganhou as ruas da capital e do interior de S ~ O . P ~ U I O  Na linha de frente das 
forws rebeldes estavam remanescentes da ~ ~ ~ o l u ~ & ~  de 1930, corno Bertoldo Klinger e Euclldes Flgueiredo, e Isidoro Dias 

Lopes. A revolução teve apoio de amplos set?res 
da sociedade paulista. Pegaram em armas intelectuais, industriais, 

estudantes e outros Segmentos das 
m&jias, pollticos ligados A Rep~blica Velha ou ao Partido Dernocr6tico. O que os 

movia era principalmente a luta antiditatoriai. 
A luta armada dos const~tuc~ona~istas ficou restrita ao estado de Sao Paulo. 0 s  governos do Rio Grande do sul e Minas Gerais, 
que a pdn,,pio viam Gom bons olhos a campanha pela ccnstitucionalização. resolveram na0 enfrentar a força militar do 

governo f8deral. 1801ad~6, os p ,,ao tiveram mndipber de manter por muito tempo a revoluCgo. Em outubro de 1932 

8sslnaram a rendiçgo. 
No Periodo seguinte Vagas emibu dois sin.1~ daras estava d1408i6 u m ~ ~ ~ ~ a ~ 8 ~ ~ ~ ~ ~ @ / ~ ~ ~ ~ ~ a , " ~ ~ , " ~ ~ f " , ' ~ ) o  
nomeou interventor o paulina e civil ~rrnando de Safes Oliveira 

de 

reeGalon~mento das divida@ dos agrleuitoree em crise 
NO governo de Armando sales as elites pol[ticici prulicitafJ ,PFO6uraram es r@@W@nic@r 8 nave Inbmfentsr teve um papel 
decisivo ,, processo recon~truindo o aparelho administrato. pauIlstal destrqado ap6s anos de lnstablildade polltim. sua 
principal obP da wltun 

a criaçáo da IJnive~ldade de S i0  (usp). que em pouco tempo se tornaria 

re~eswnsavel pela fomaç~O de 
JW p011t10~4nte1ea~tlI destinada a influir futuro do estado e CIO p a h n  

W\NW.c~do~.fgv.br em 0Q/08/2008 
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insurreiçáo das pessoas que lutaram por Um país melhor e assim conquistaram 

direitos sociais e de igualdade. 95 

3.5 - A Carta de 1937 

Eleito pela Assembléia Constituinte, Getúlio Vargas. dissolve a Câmara e 

0 Senado, revoga a Constituição de 1934 e outorga a Carta Constitucional de 

1937. 

Getúlio Vargas, como ministra José Afonso da Silva: 

fundamentou o golpe deitando proclamaça0 a0 Povo brasileiro, onde disse 
entre outras coisas: "Por outro lado, as novas formaçbes partidárias, surgidas 
em todo o mundo, por sua própria natureza refratária aos processos 
democráticos, oferecem perigo imediato Para as instituiçbes, exigindo, de 
maneira urgente e proporcional à virulencia dos antagonismos, o reforço do 
poder central". Assim se implantou a nova o r d e ~  denominada Estado fqovo. 

~nçtituiu-se pura e simplesmente a ditadura. 

A Carta Outorgada de 1937 caracterizou-se pelo predominio do poder 

E ~ e ~ u t i ~ ~ ,  que foi considerado o Órgão supremo do Estado. O presidente passou a 

ter completo controle sobre os estados. podendo a qualquer tempo nomear 

interventores. 

Observe o fundamento deste poder no artigo 73 desta Constituiçao: 

"0 Presidente da República, autoridade suprema do estado, Coordena a 

atividade dos órgãos representativos, de grau superior, dirige a política interna e 
externa, promove ou orienta a política legislativa de interesse nacional, e 

Su~erintende a administraçáo do país". 

Paulo Bonavides ministra que "a Constitui~ao de 1937, foi a primeira que 
11 98 

dispensou o trabalho de representa~ao popular constituinte - 
95 ,, 

Vencidos no ,po de batalha, 0s revolucionAri~~ viram vitorioso seu ideal Supremo. poquanto,face ao enbrpico 
movimento de opiniao contra a continua~so da ditadura. O governo federal urna Assemb@ia Con~tituinte, Votandor 

a c~n~t i tu içao de ,934.. Enciclopbdia Brasileira Mbrito. 
P 176' 

96 . a outorga da Carta COnstltucIonal. Outorga aqui exprime o conceito do 
Na significaç&) do Direito Público & a concessao. 

Poder conferido em um mandato As constituiç~es 
as elaboradas e estabelecldas sem a participaçao popular, 

da irnposi@o do poder da bpoca. 
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Instituiu-se o estado de emergência, que permitia ao presidente Suspender 

as imunidades parlamentares, prender, exilar e invadir domicílios. 

Instaurou-se a pena de morte e legalizou-se a censura para os meios de 

comunicação. 

0 mandato presidencial foi dilatado para seis anos. 

"A competência dos três Poderes ficou limitada ao centralismo do 

Executivo e condicionada aos interesses do chefe supremo da administraçao - o 

Presidente da República.' g9 

Em 29 de outubro de 1945 ocorre a deposiçao de Vargas, os chefes 

militares entregaram a PresidBncia da República a JosB Linhares. Presidente do 

Supremo Tribunal Federal. 

Ocorreram eleições para Presidente da República. realizadas em 

dezembro de 1945, foi eleito o general Eurico Gaspar Dutra. 

NO primeiro ano de Governo do General Dutra, foi eleita a AssembYia 

Constituinte para elaborar a quarta Constit~ição da República. 

Depois de longos debates parlamentares, foi promulgada em 18 de 

setembro de 1946, a nova Constituição Brasileira. 

3.6 - Constituição de 1946 

A Constituiçao de 1946 é uma Constituiçao Republicana, Federativa e 

Democrática. 

C interessante trazer a men@o de Bonavides: 

a ~ ~ ~ ~ t i t ~ i ~ d o  de 1946 nos traz a certeza de que toda ditadura, por mais 
longa e sombria, esta determinada a ter um fim E. no Caso da ditadura de 
Vargas, pode-se dizer que a luz que Se Seguiu as trevas foi de especial 
intensidade: o liberalismo do texto de 46 deve ser motivo de orgulho para 
todos os brasileiros. Foi parametro importante para nossa recente 
experiencia constituinte e hii de ser lembrada com atençao e respeito. 'O0 
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Esta Constituiçáo fixou com precisa0 0 princípio federativo proporcionando 

grande autonomia para os Estados e Municipios. 
Celso Ribeiro Bastos, ensina que a mencionada ConstituiçBo "prestigiou o 

municipalismo como nenhuma outra o fez. Procurou-se dar uma compet8ncia certa e 

irrestringível ao munic;pio centrada na id6ia da autonomia em torno de seu peculiar 
interresse." 101 

Ao Poder Legislativo si30 restauradas as prerrogativas perdidas. 

Foram adotadas medidas de cunho humanitbrio excluindo a pena de 
morte1 o banimento e o confisco. 

Foi, portanto, uma ConstituiçElo, que assegurou um "Estado social de 
SJ 102 

direito varado na mais ampla tradição liberal dos juristas brasileiros. 

3.7 - A Constituição de 1967 

A Constituiçao de 1967 foi promulgada pelo Congresso Nacional durante 

0 governo Caçtello Branco e institucionaliza a ditadura do Regime Militar. 

Estabelece eleiçdes indiretas para presidente da República, com mandato 

de quatro anos. 

Incorporou em suas Disposições Transitórias O Ato Institucional no 5 (AI-51, 

de 1968, o que garantia ao presidente fechar 0 Congresso, extinguir mandatos e 
direitos políticos. 

~6 aos governos militares. completa liberdade de legislar em mat6ria 

Política, eleitoral, econdmica e tributária- 
Na prática, o Executivo substitui o Legislativo e 0 Judiciário. 

NO período da abertura political várias outras emendas preparam o 

de liberdades e instituiç6es democráticas. 

N~~ dizeres de José Afonso da silva. "essa Constituição, promulgada em 

24-01 .G7, entrou em vigor em 15.03.67, quando assumia a Presidência 0 Marechal 

Artur da Costa e Silva. Sofreu ela poderosa influência da Carta Política de 1937, 

\ 
101 - 

Celso Ribeiro. Curso de Direito ~ 0 n ~ t i t u c ~ ~ ~ ~ ~ .  
200 Edit$o. Sao Paulo: Saraiva. P.127. 

102 40  digo. Paulo Bonavides , PaeS de Andrade. Brasilia: OAB 
. BONAVID~~ ,  pa.10. Hisuria constitucional do Brasil. 

ed'to'a, 2002.p. 418. 



cujas Características básicas assimilou." 

Ministra sobre seus pontos de principal importância: 

a) preocupou-se fundamentalmente Com a segurança nacional; 

b, deu mais poderes a Uniao e ao Presidente da República; 

C) reformulou, em termos mais nítidos e rigorosos, 0 sistema tribut4rio nacional e a 

de rendas, ampliando a t6cnica do federalismo cooperativo, 
Consistente na participaçao de uma entidade na receita de outra, com acentuada 

centralização; 

d) atualizou o sistema orçament&rio, propiciando a tbcnica do orçamento - programa 

e 0s programas plurianuais de investimento; 

e) instituiu normas de pojjtica fiscal, tendo em vista O desenvolvimento e o combate 

a inflação; 

f) reduziu a autonomia individual, permitindo a suspensao de direitos e de garantias 

constitucionais no que çe revela mais autoritdria do que as anteriores, salvo a de 

1937; 

9) em geral, é menos intervencionista do que a de 1946. mas, em relaçao a esta, 

avançou no que tange a limitaqão do direito de propriedade, autorizando a desapro- 

priação mediante pagamento de indenização por títulos da dívida pública, para fins 

de reforma agrária e; 
h) definiu mais eficazmente 0s direitos dos trabalhadores. 'O3 

No entanto na0 se pode deixar de falar sobre 0 AI-5 e sobre o assunto 

recolhemos a lição de Jose Afonso da Silva: 

E veio O AI-5, de 1968, que rompeu Com a ordem COnstitucional, ao qual 
se seguiram mais uma dezena e m u i r .  atOS complementares e decretos. 
leis atb que insidiosa mokstia impossibilitara O Presidente Costa e Silva de 

governando. E declarado temporariamente impedido do exerclcio 
da presidencia AI-12. de 31108169, que atribuiu O exercicio do Poder 
Executivo aos Ministros da Marinha de Guerra. do Exercito e da Aeronautica 
Militar, que completaram O preparo de novo texto constituciona~, afinal 
promulgado em 17110/69. Como EC no 1 de 19671 para entrar em vigor em 

3011 0/69.'04 

E observem atentamente que: 

103 oeito Consti~donal positivo. 23' Edi@O Paulo: Malheiros editores. P. 87. 
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verdadeiramente se promulgou texto integralmente reformulado, a começar 
pela denominaçao que se lhe deu: Constituição da República federativa do 
Brasil, enquanto a de 1967 se chamava apenas Constituição do Brasil. Ela foi 
modificada por outras vinte e cinco emendas (...).'O5 

As lutas contra o militarismo não cessaram. 

O povo clamava pela volta da democracia e sua normalização. 

Após inúmeras e reiteradas lutas, em l0 de fevereiro de 1987, instala-se a 

Assembléia Nacional Constituinte ' O 6  que após longos períodos de deliberaçóes 

promulga como verdadeira Carta Democrática em cinco de outubro de 1988, a tão 

sonhada Constituição da República Federativa do Brasil. 

3.8 - Constituição Federal de 1988 

A democracia e a conquista de um Estado Democrático de Direito sempre 

foram ideais a serem alcançados, ainda mais após o golpe de 1964 e do AI-5. 

Em 1982 inicia-se um movimento para as eleições diretas do Presidente 

da República, mas não alcança seu ideal. 

NO entanto, é eleito pela via indireta, um grande representante do 

movimento pela democracia: Tancredo Neves. 

Leciona José Afonso da Silva: 

(...) sua eleiçao, a 15/1/85, foi, por isso, saudada como o inicio de um novo 
periodo na história das instituiçoes politicas brasileiras, e que ele próprio 
denominara de a Nova República, que haveria de ser democratica e social, a 
concretizar-se pela Constituiçao que seria elaborada pela Assembleia 
constitucional Constituinte, livre e soberana, que ele convocaria assim que 

a Presidgncia da República. Prometeu, tambem, que nomearia 
uma Cornissao de Estudos Con~titucionai~ a que caberia elaborar estudos e 
anteprojeto $7 Consti tui~~o a ser enviado, como mera colaboraqao, 
Constituinte. 

- 
'05 Sl~vA,  Afonso da, Curso de Direito Constitucional Positivo. 23" Ediçao. Sã0 Paulo: Malheiros editores. p.  87, 
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Mas antes de assumir a Presidência vem a falecer. Assume José Sarney, 

que sempre esteve ao lado das forças autoritárias e retrógradas lo8, no entanto, 

nomeia a Comissão a que fez referência Tancredo Neves. 

O Presidente José Sarney, envia ao Congresso Nacional proposta de 

emenda constitucional e convoca 'a Assembléia Nacional Constituinte. Convoca os 

membros da Câmara dos Deputados e do Senado Federal para discutir e votar a 

futura Constituição. 

Ministra José Afonso da Silva: 

Sua estrutura difere das constituiç&es anteriores. Compreende nove titulos, 
que cuidam: (1) dos princípios fundamentais; (2) dos direitos e garantias 
fundamentais, segundo uma perspectiva moderna e abrangente dos direitos 
individuais e coletivos, dos direitos sociais dos trabalhadores, da 
nacionalidade, dos direitos pollticos e dos partidos pollticos; (3) da 
organização do Estado, em que estrutura a federaçao com seus 
componentes; (4) da organização dos poderes: Poder Legislativo, Poder 
Executivo e Poder Judiciário, com a manutenção do sistema presidencialista, 
derrotado o parlamentarismo, seguindo-se um capitulo sobre as funções 
essenciais à Justiça, com ministério público, advocacia pública (da Uni80 e 
dos Estados), advocacia privada e defensoria pública; (5) da defesa do 
Estado e das instituições democráticas, com mecanismos do estado de 
defesa, do estado de sítio e da segurança pública; (6) da tributação e do 
orçamento; (7) da ordem econdmica e financeira; (8) da ordem social; (9) das 
disposições gerais. Finalmente, vem o Ato das Disposições Transitbrias. 
Esse conteúdo distribui-se por 245 artigos na parte permanente, e mais 73 
artigos na parte transitbria, reunidos em capítulos, seçdes e subseçbes. 
É a Constituição Cidadã, na expressao de Ulisses Guimaraes, Presidente da 
Assembléia Nacional Constituinte que a produziu, porque teve ampla 
participaçao popular em sua elaboraçao e especialmente porque se volta 
decididamente para a plena realizaçao da cidadania. 

Vejamos então o Preâmbulo da constituição de 1988 e posteriormente a 

Constituiçãò de 1988. 

, 3.8.1 - Preâmbulo da Constituição de 1988 

preâmbulo tem origem do latim praeambulus, que significa ir adiante, ou 

preceder. 0 inicio, a introdução OU a parte expiicativa de uma lei. 'Og 

1 1 1 ~  SILVA. ~~~é Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 23" Ediçáo. Sao Paulo: Malheiros editores, p, 89. 
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Nesta obra é de suma importância que se conheça o Preâmbulo da 

Constituição de 1988, pois este direciona as idéias que influenciam o texto 

constitucional. 

Vale ressaltar aqui o ensinamento de Willis Santiago Guerra Filho que 

leciona: 

(...) o modo como se formulou o exórdio de nossa Constituição d8 margem a 
que se pense num afastamento da teoria classica do poder constituinte, 
devida a Sieyés "O, de acordo com a qual o poder constituinte originario seria 
absolutamente incondicionado, nilo se submetendo a nenhuma pauta 
previamente estabelecida, ao produzir o texto constitucional. "' 

No entanto, observe seu conteúdo: 

"Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia 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 pacifica das controvérsias, 

promulgamos, sob a proteçãio de Deus, a seguinte Constituição da República 

Federativa do Brasil". 

Pois bem, percebam que o Preâmbulo Constitucional e um direcionamento 

para a Constituição Federal, fundamenta principias a serem seguidos, mas não 

possui força normativa, no entanto traça vetores filosóficos, políticos e ideológicos 

alicerçando seu conteúdo e condicionando o direcionamento do Estado a um Estado 

Democrático. 

Sobre o assunto leciona Alexandre de Moraes: 

O preambulo de uma Constituiçilo pode ser definido como documento de 
intençóes do diploma, e consiste em uma certidao de origem e legitimidade 

Emmanuei Joseph SieyBs (1748 - 1836) 8 o autor do livro Qu'est - Ce que 18 tier5 Etat? (O que 6 o terceiro Estado), 
verdadeiro manifesto da RevoluçBo Francesa, onde exPbe as reivindicaçbes da burguesia, definindo-a como a naçgo e, 
consequentemente, titular do poder constituinte. 
"O titular do Poder Constituinte, segundo o abade Emm~nuel Jose~h SieyBs, Um dos precursores desta doutrina, 4 a napio, 
pois a litularidade do Poder liga-r idbia de aobermii do Estado, Uma Vez que mediante o exercicio do poder constituinte 
originário se estabelecerá Sua 0rganizaÇg0 fundamental pela Constituiçao, que 6 sempre superior aos poderes constituídos, de 
maneira que toda manifesta~LL~ dos poderes constitufdos fmnente alcança plena validade se se sujeitar Carta Magna 
n,lodernarnente, porbm, é predominante que a titularidade do Poder oonstituinte pertenoe ao povo, poie o Estado deoorre da 
soberania popular, cujo conceito 61 mais abrangente que o de Assim, a vontade constituinte d a vontade do povo, 
expressa por meio de seus representantes." MORAESl Alexandre de. Direito Constitucional. 17" Ediçao. sao Paulo: Atlas, 

111 G~~~~~ FILHO, Willis Santiago. Processo Constitucional e Direitos Fundamentais. 4" Edipgo. S4o Paulo: Celso Bastos 
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do novo texto e uma proclamaçao de princípios, demonstrando a ruptura com 
o ordenamento constitucional anterior e o surgimento juridico de um novo 
Estado. É de tradiçao em nosso Direito Constitucional e nele devem constar 
os antecedentes e enquadramento histórico da ConstituiçAo, bem como suas 
justificativas e seus grandes objetivos e finalidades."* 

Neste sentido observe o entendimento de nosso Superior Tribunal de 

Justiça, afirmando a aus9ncia de sua força normativa: 

"EMENTA: CONSTITUCIONAL. CONSTITUIÇAO: PREÂMBULO. NORMAS 
CENTRAIS. Constituiçao do Acre. I. - Normas centrais da Constituição 
Federal: essas normas sao de reproduçao obrigatória na Constituiçao do 
Estado-membro, mesmo porque, reproduzidas, ou não, incidirão sobre a 
ordem local. Reclamações 370-MT e 383-SP (RTJ 1471404). 11. - PreBmbulo 
da Constituiçao: não constitui norma central. Invocaç80 da proteçao de Deus: 
n80 se trata de norma de reproduçao obrigatória na Constituição estadual, 
n?lo tendo força normativa. III. - AçClo direta de inconstitucionalidade 
julgada improcedente." STF - Pleno - Adin no 2076lAC - Relator Ministro 
Carlos Velloso, decisao: 15/08/2002. l3 

O Preâmbulo dispõe sobre os objetivos que a nossa Magna Carta 

pretende alcançar. 

Traz idéias luminosas que devem ser levadas ao conhecimento dos 

indivíduos para que estes possam também direcionar sua fiscalização no sentido de 

fazer valer não somente o que está disposto na Lei Constituciona~, mas fazer valer 

os princípios sob os quais esta se fundamenta. 

Embora o Preâmbulo não tenha força normativa, sua importância consiste 

em direcionar não somente a ação dos representantes do povo brasileiro, mas de 

todos os brasileiros - ainda que somente Para fiscalizar - sendo que organiza de 

forma simples a base sob a qual deverá ser estruturada a Constituição de 1988. 

3.8.2 - Constituição Federal de 1988 

Neste primeiro fnomento do capitulo vale chamar a atenção do leitor Bs 

inovações da atual Constituição, quais Sejam: O fortaiecimento do Congresso, a 

democracia direta, 0 habeas-data, o mandado de segurança coletivo, o direito 

1 1 2  MORAES, Alexandre d e  Direito Constitucional. 17" Ediçao. Siio Paulo: 2005. p.15 
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irrestrito de greve, a jornada semanal de 44 horas, o turno ininterrupto de trabalho de 

seis horas, a licença-maternidade de 120 dias, a licença - paternidade, o adicional- 

de 33% nas férias, a definição de empresa nacional, a preferência à empresa 

nacional nas compras do governo, a reserva de mercado as mineradoras nacionais, 

o tabelamento de juros, a proibição'a comercialização de sangue, o fim da censura, 

a estabilidade no emprego, entre outras. 114 

Por se tratar esta obra de um estudo sobre a cidadania, destacam-se aqui 

as inovações sobre esta em conformidade com as lições de Dalmo de Abreu Dallari: 

a Constituição brasileira de 1988 assegura aos cidadaos brasileiros os 
direitos já tradicionalmente reconhecidos, como o direito de votar para 
escolher representantes no Legislativo e no Executivo e o direito de se 
candidatar para esses cargos. Não ficou, porém, apenas nisso, sendo 
importante assinalar que essa Constituição ampliou bastante os direitos da 
cidadania. 
Como inovaçao, foi dado ao cidadao o direito de apresentar projetos de lei, 
por meio de iniciativa popular, tanto ao Legislativo federal quanto às 
Assembléias Legislativas dos Estados e às Camaras Municipais. Foi 
assegurado também o direito de participar de plebiscito ou referendo, quando 
forem feitas consultas ao povo brasileiro sobre projetos de lei ou atos do 
governo. Além disso, foi atribuído também aos cidadaos brasileiros o direito 
de propor certas açbes judiciais, denominadas garantias constitucionais 
especialmente previstas para a garantia de direitos fundamentais. Entre 
essas aç6es estão a Ação Popular e o Mandado de Segurança, que visam 
impedir abusos de autoridades em prejuízo de direitos de um cidadão ou de 
toda a cidadania. 
A par disso, a Constituição prevé a participaçao obrigatdria de representantes 
da comunidade em 6rgaos de consulta e decisao sobre os direitos da criança 
e do adolescente, bem como na área da educaçao e da saijde. Essa 
participaçao configura o exercício de direitos da cidadania e é muito 
importante para a democratizaçao da sociedade. 1 1 5  

Pois bem, observe que o artigo l0 da Constituição Federal de 1988 nos 

garante um Estado Democrático de Direito, o que, como ensina Willis Santiago 

Guerra Filho é o Estado em que se abrem canais para a participação 'I6, que 

entendemos seja do povo em geral. 
' 

Neste sentido também leciona Mário Lúcio Quintão Soares que: 

a participaçao dos cidadãos no Estado democrático de direito implica 
condição de membro de comunidade política baseada no sufrágio universal - 

114 B O ~ ~ v l D E ~ ,  paulo, Hist6ria Constitucional do Brasil. 4" Ediçao. Paulo Bonavides , Paes de Andrade. Brasilia: OAB 
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principio basilar da democracia - e na concretizaçao da cidadania plena e 
coletiva sob o primado da lei. 'I7 

Quanto ao termo Estado de Direito, ousaremos aqui dizer que este Direito, 

a nosso ver transcende ao Estado, pois reflete a obrigatoriedade que este possui de 

ser submisso as leis, antes de qualquer outro desígnio, gerando a segurança juridica 

necessária e homogeneizando a participação social. 

Observem a afirmação de Ingo Wolfgang Sarlet: 

certo é que havendo, ou não, menção expressa a um direito à segurança 
juridica, de hCi muito, pelo menos no ambito do pensamento constitucional 
contemporaneo, se enraizou a idéia de que um autentico Estado de Direito é 
sempre também - pelo menos em princípio e num certo sentido - um Estado 
da segurança juridica, jCi que, do contrário, também o "governo das leis" (até 
pelo fato de serem express8o da vontade política de um grupo) poderá 
resultar em despotismo e toda a sorte de iniquidades. Com efeito, a doutrina 
constitucional contemporanea, de há muito e sem maior controvérsia no que 
diz com este ponto, tem considerado a segurança jurídica como expressão 
inarredável do Estado de Direito, de tal sorte que a segurança jurídica passou 
a ter o status de subprincípio concretizador do principio fundamental e 
estruturante do Estado de Direito. Assim, para além de assumir a condição 
de direito fundamental da pessoa humana, a segurança jurídica constitui 
simultaneamente principio fundamental da ordem juridica estatal e, para além 
desta, da prbpria ordem juridica internacional. 'I8 

Desta forma a autoridade do Estado encontra seus limites em nossa 

Constituição de 1988 e esta possibilita além de tudo, a defesa dos representados em 

relação a seus representantes. É uma defesa contra a opressão e o despotismo que 

perdurou durante anos em nossa história. 

Assim surge a possibilidade da existência de um Estado que afasta o 

arbítrio, proporcionando aos cidadãos eficaz segurança juridica. 

Em seu artigo 1 O dispõe: 

"A ~epública Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos 

Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de 

Direito é tem como fundamentos: 

I - a soberania; 

11 - a cidadania; 

I I I - a dignidade da pessoa humana; 

'I7 SOARES, Mário Lúcio Quintão.Teoria do Estado: o substrato cl~sSiC0 e Os novos paradigmaç como pr~-compreensgo para 
o direito constitucional. Belo Horizonte: De1 Rey Editora, 2001. p.257. 
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IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; 

V - o pluralismo político. 

Parágrafo Único. Todo poder emana do povo que o exerce por meio de 

representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição". 

É certo que a Constituição de 1988 garante a nação brasileira a 

responsabilidade por seu Estado e somente a cidadania pode legitimar esta 
condição. Pois que a Constituição como garantia 6 insuficiente, não se pode 

concebê-la apenas como um processo formal que só por estar positivado garantiria 

segurança, mas como objetivo a seguir e quem o deve seguir é o cidadão. 119 

Desta forma, segundo afirma Celso Antônio Bandeira de Mello 

a importante evolução das idéias políticas, direcionadas em prol de uma 
visao solidhria, teve sabidamente com seu correlato, uma significativa 
expansao do conteúdo da cidadania. Com efeito, a partir do momento em 
que se passou a considerar inclusos entre os objetivos da Sociedade e 
ademais indeclinhvel responsabilidade dela o fomento ou realizaçao de uma 
série de objetivos novos como a generalização da promoção de um mínimo 
de bem estar econbmico, de acesso á educação, cultura, saúde, lazer e 
seguridade social, é óbvio que a noçao de "participação", inerente A 
cidadania, trouxe consigo a de "participaçao" nos benefícios capazes de 
serem gerados pela Sociedade, em vista das novas funçdes que lhe foram 
atribuídas. 120 

Portanto somente um Estado Democrático poderá proporcionar a 

igualdade e garantir a vigência dos fundamentos mencionados acima. 

Paulo Bonavides traz a luz o caráter social da Constituição de 1988 e 

denomina-a como uma Constituição do Estado social 12', uma vez que a pessoa 

além de participar de seu governo tem a possibilidade de usufruir dos benefícios 

gerados em um Estado Democrático de Direito. 

Leciona que: 

o centro medular do Estado social e de todos os direitos de sua ordem 
jurídica é indubitavelmente o principio da igualdade (...) de todos os direitos 
fundamentais a igualdade é aquele que mais tem subido de importância no 

119 Somente para enriquecer O conheciment0, antes de prosseguir trazemos à luz a sintbtica definição de soberania nas liçdes 
de Eduardo Bittar: "poder de decidir em úkima instancia". BITTAR, Eduardo Carios Bianca. Curso de Filosofia do direito. 
4"ediçao. São Paulo: Atlas, 2005. 
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Direito Constitucional de nossos dias, sendo, como não oderia deixar de 
ser, o direito - chave, o direito - guardião do Estado social. e 2  

Sendo assim pode-se dizer que a Constituição de 1988 é um instrumento 

de garantia para o alcance dos direitos fundamentais, pois garante não só o Estado 

Democrático de Direito, mas o Estado social e para alcançar este fim, dispõe sobre a 

igualdade como um direito e garantia fundamental, que não pode existir formalmente 

apenas, deve ser efetivado. 

Como realmente efetivar estes direitos? Exercendo o compromisso que a 

Constituiçao de 1988 garante, ou seja, exercendo o compromisso da cidadania. 

122 BONAVIDES, paulo, Curso de Direito Constitucional. 16' Edição. SP: Malheiros Editores, p.376, 



4 - Direitos Fundamentais, Democracia e Cidadania 

"Mesmo o filósofo chinês foi sábio o bastante para ver no 

indivíduo a base do Império. Será a democracia, tal como a conhecemos, o último 

desenvolvimento possível em matéria de governo? Não será possível dar um passo 

mais além no sentido do reconhecimento e da organização dos direitos do homem? 

Jamais haverá um Estado realmente livre e esclarecido até que este venha a 

reconhecer o indivíduo como um poder mais alto e independente, do qual deriva seu 

próprio poder e autoridade, e o trate de maneira adequada. Agrada-me imaginar um 

,Estado que, afinal, possa permitir-se ser justo com todos os homens e tratar o 

indivíduo com respeito, como um seu semelhante; que consiga até mesmo não achar 

incompatível com sua própria paz o fato de uns poucos viveram a parte dele, sem 

intrometer-se com ele, e que cumpram todos os seus deveres como homens e 

cidadãos. Um Estado que produzisse este tipo de fruto, e que o deixasse cair assim 

que estivesse maduro, prepararia o caminho para um Estado ainda mais perfeito e 

glorioso, que também imaginei, mas que ainda não avistei em parte alguma". 

Henry David Thoreau '23 

"Benditos os que não confiam a vida a ninguém" 

Fernando Pessoa. '24 

4.1 - Direitos Fundamentais 

~á a necessidade de fazer uma observação e diferenciação quanto às 

denominações direitos humanos e direitos fundamentais e para conseguir este 

objetivo recolhemos aqui algumas lições neste sentido. 

Canotilho ministra que: 

$23 THOREAU, Henry David. A desobedibncia Civil. TraduÇAo de SBrgio Karam. Porto Alegre: L&PM, 2004. p. 56.. 

Iz4  PESSOA, Fernando. Livro do desassossego: por Bernardo soares, ajudante de guarda livros na cidade de 
L ~ ~ ~ ~ ~ ,  Organização Richard Zenith - SP: Companhia das letras. 1999 p. 95. 



direitos do homem sao direitos válidos para todos os povos e em todos os 
tempos (dimensão jusnaturalista-universalista); direitos fundamentais são os 
direitos do homem, jurídico institucionalmente garantidos e limitados espacio- 
temporalmente. Os direitos do homem arrancariam da pr6pria natureza 
humana e daí seu caráter inviolável, intemporal e universal; os direitos 
fundamentais seriam os direitos objectivamente vigentes numa ordem jurídica 
concreta ' 25  

Comparato segue o mesmo raciocínio de Canotilho ao expressar: 

que a vigéncia dos direitos humanos independe de sua declaração em 
constituiçães, leis e tratados internacionais, exatamente porque se está diante 
de exigéncias de respeito à dignidade humana, exercidas contra todos os 
poderes estabelecidos, oficiais ou não. A doutrina jurídica contemporanea, de 
resto, (...) distingue os direitos humanos consagrados pelo Estado como 
regras constitucionais escritas. 

John Rawls, em sua obra Direito dos povos, leciona que os direitos 

humanos: 

honrados por regimes liberais e decentes deve ser compreendido como 
direitos universais no seguinte sentido: eles são intrínsecos ao Direito dos 
Povos e têm um efeito (moral) sendo ou não sustentados localmente. Isto 6, 
sua força politica (moral) estende-se a todas as sociedades e eles são 
obrigatbrios para todos os povos e sociedades, inclusive os Estados fora da 
lei. 

Ministra ainda que: 

um Estado fora da lei que viola esses direitos deve ser condenado e, em 
casos graves, pode ser sujeitado a sançdes coercitivas e mesmo a 
intervenção. 127 

Também aqui se deve aderir ao magistério de Rosa Nery que aponta 0s 

direitos fundamentais como: 

termo utilizado para designar posiçães jurídicas atribuídas às pessoas pela 
Constituição, e 6 decisivo para sua conceituaçáo não perder o critkrio pelo 
qual se dá sua classificação, que 6 ligado à fonte de sua atribuição: a 
constituição Federal, a organização normativa, a expressão positiva mais 
importante do sistema jurídico. 12' 

125 CANOTILHO, JOÇ(! Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da ConstituiçSo. 6" Edição. Livraria Aimedina. Coimbra 
Portugal. P.393. 

126 COMPARATO, Fábio Konder. A afirmaçao histbrica dos Direitos Humanos. 3O ediçao. S ~ O  Paulo: Saraiva. 2001. p. 224. 

'28 NERy Rosa M~~~~ de Andrade. NoçBes preliminares de direito civil. Sai0 Paulo: Editora Revista dos Tribunais. 2002, p, 146, 



Valha-nos a lição de Willis Santiago Guerra Filho que neste sentido 

leciona: 

(...) de um ponto de vista histórico, ou seja, na dimensao empirica, os direitos 
fundamentais sCio, originariamente, direitos humanos. Contudo, 
estabelecendo um corte epistemológico, para estudar sincronicamente os 
direitos fundamentais, devemos distingui-los, enquanto manifestaçbes 
positivas do Direito, com aptidao para a produçao de efeitos no plano jurídico, 
dos chamados direitos humanos, enquanto pautas 6tico - politicas, "direitos 
morais", situados em uma dimensao supra - positiva, deonticamente diversa 
daquela em que se situam as normas jurídicas - especialmente aquelas de 
direito interno. ' 29  

Observa-se então - sendo esta também a nossa posição - que os direitos 

fundamentais são aqueles positivados nas Constituições dos Estados e os direitos 

humanos são aqueles concebidos naturalmente pelo homem, ou seja, aqueles que 

não necessitam de uma positivação, pois são inerentes ao homem, e o acompanham 

onde quer que esteja, não se ligando a pátria ou ao Estado somente, exemplo 

destes: a vida, a liberdade, a dignidade. 

E com o fito de não deixar margem de duvidas quanto às nomenclaturas 

deve-se inserir neste contexto o que nos traz José Afonso da Silva. 

Este autor traz em sua obra as denominações: liberdades fundamentais e 

liberdades públicas, demonstrando que são expressões usadas também para 

exprimir os direitos fundamentais. 130 

Faz-nos conhecedores que as duas expressões: 

sao conceitos limitativos e insuficientes. Liberdades fundamentais sao mais 
restritas e refere-se a algumas liberdades. Liberdades públicas é um conceito 
empregado pela doutrina francesa, onde não faltam esforços para dar-lhe 
significaçao ampla abrangente dos direitos fundamentais em geral, 
especialmente jogando com os conceitos liberdade-autonomia 13' (igual aos 
direitos individuais cldssicos) e liberdade participaçao (também chamada 
liberdades politicas, que correspondem ao gozo livre dos direitos po l i t i~os) . '~~  

129 G ~ ~ R R A  FILHO, Willis Santiago. Processo Constitucional e Direitos Fundamentais. 4" EdiçSo. Sao Paulo: Celso Bastos 

Editor, 2003. p.43. 

'30 SILVA. José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 23" EdiçSo. sao Paulo: Malheiros editores. p.177. 

131 conformidade com a mesma obra do autor, direitos individuais clássicos, sSio os "direitos fundamentais do homem- 
indivíduo que sfio aqueles que reconhecem aufonomia aos particulares, garantindo iniciativa e independência aos indivíduos 
diante d& demais membros da Sociedade, politica e, do prbpr!o Estado, por isso S ~ O  reconhecidos como direitos individuais, 
como é de tradiçao do Direito Constitucional brasileiro (artigo 5% e ainda por liberdades civis e liberdades autonomia 
(liberdade, igualdade, Segurança, propriedade)." 

132 S l ~ v ~ ,  J~~~ Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 23" EdiçSio. Sao Paulo: Malheiros editores. p.177, 



Nessa ótica, parece-nos viável entender que as liberdades públicas 

reservam a pessoa uma área de atuação imune a intervenção do poder Estatal e 

para iluminar o conhecimento recolhemos neste sentido a lição de Willis Santiago 

Guerra Filho que posiciona as liberdades públicas ou "direitos de liberdade" na 

primeira geração dos direitos fundamentais e ministra: 

(...) que sao direitos e garantias dos indivíduos a que o Estado omita-se de 
interferir em uma sua esfera juridicamente intangivel. '33 

Visto as diferentes nomenclaturas vejamos a classificação cronológica dos 

direitos fundamentais. 

A doutrina moderna classifica-os cronologicamente em gerações, é desta 

forma que estes direitos vêm sendo constitucionalmente reconhecidos. 

Senão vejamos: 

1 - Direitos fundamentais de primeira geração: são os direitos de 

liberdade, direitos civis e políticos. 

Em conformidade com os ensinamentos de Paulo Bonavides são: 

os primeiros a constarem do instrumento normativo constitucional (...) os 
direitos da primeira geraçao ou direitos da liberdade tem por titular o 
indivíduo, sao oponíveis ao Estado, traduzem-se como faculdades ou 
atributos da pessoa e ostentam uma subjetividade que R seu traço mais 
característico; enfim, sao direitos de resistência ou de oposiçao perante o 
Estado. 134 

2 - Direitos fundamentais de segunda geração: são os direitos sociais, 

culturais e eco.nômicos, também direitos coletivos. 

Leciona Paulo Bonavides que: 

OS direitos de segunda geração merecem um exame mais amplo. Dominam o 
século XX do mesmo modo como os direitos de primeira geraçao dominaram 
o século passado. S3o os direitos sociais, culturais e econ8micos bem como 
0s direitos coletivos ou de coletividades, introduzidos no constitucionalismo 
das distintas formas de Estado social, depois que germinaram por obra da 
ideologia e da reflexa0 antiliberal do século XX. Nasceram abraçados ao 
~rincípio da igualdade, do qual ngo se podem separar, pois fazê-lo 
equivaleria a desmembrá-tos da razao db ser que os ampara e estimula. 135 

133 G U ~ ~ R A  FILHO, Williç Santiago. Processo Constitucional e Direitos Fundamentais. 4" Ediçao. Sao Paulo: Celso Bastos 

Editor, 2003. p.46. 

134 BONAVIDES, paulo, Curso de Direito Constitucional. 16' Edição. SP: Malheiros Editores. p.563. 

135 Op. Cit. p.564. 



3 - Direitos fundamentais de terceira geraçho: sBo denominados por 
direitos de solidariedade, o u  seja, direito à paz, a o  meio ambiente, de propriedade, 

de comunicação. 

4 - Direitos fundamentais'de quarta geraçho: o direito B democracia, B 
informaçao, e o direito a o  pluralismo. 13' 

No entanto cabe salientar a lição de Willis Santiago Guerra Filho quando 

ministra "que ao invés de "gerações" é melhor se falar em "dimensões de direitos 

fundamentais"" e explica: 

nesse contexto, não se justifica apenas pelo preciosismo de que as gerações 
anteriores nao desaparecem com o surgimento das mais novas. Mais 
importante é que os direitos "gestados" em uma geraçao, quando aparecem 
em uma ordem jurídica que já trás direitos da geraçao sucessiva, assumem 
uma outra dimensão, pois os direitos de geração mais recente tornam-se um 
pressuposto para entende-los de forma mais adequada - e, 
consequentemente, também para melhor realizá-los. Assim,por exemplo, o 
direito individual de propriedade, num contexto em que se reconhece a 
segunda dimensso dos direitos fundamentais, só pode ser exercido 
observando-se sua função social, e com o aparecimento da terceira 
dimensão, observando-se igualmente sua funçi40 ambiental. 13' 

E somente com a intenção de demonstrar ao leitor que em nossos 

tribunais há a preocupação com os direitos fundamentais, observe na jurisprudgncia 

a clara preocupação e cuidado com a humanidade como bem destaca Celso de 

Mello: 

0 direito a integridade do meio ambiente, típico direito de terceira geraçao, 
constitui prerrogativa jurldica de titularidade coletiva, refletindo, dentro do 
processo de afirmaçao dos direitos humanos, a expressão significativa de um 
poder atribuído nao ao indivíduo identificado em sua singularidade, mas, num 
sentido verdadeiramente mais abrangente, a pr6pria coletividade social. 
Enquanto os direitos de primeira geração (direitos civis e políticos), que 
compreendem as liberdades clássicas, negativas ou formais, realçam o 
principio da liberdade e os direitos de segunda geração (direitos econ8micos, 
sociais e culturais) que se identifica com as liberdades positivas, reais ou 
concretas acentuam o princípio da igualdade, os direitos de terceira geraçao, 

136 Primeira Geracáo: Declaraçao da Virgínia (Estados Unidos -1776) ; Declaraçao dos Direitos do Homem e do Cidadao 

(França - 1789); 
Segunda Geração: SBculO XIX inicio do SBcu10 XX Sociais, EconBmicos e Culturais; Constituiçho Mexicana (1917) e 
ConstituiçSo Russa (191 9); 
Terceira Geraçao: Dirnensao Internacional Universal dos Direitos Humanos (ONU- 1948) ; Declaraçao universal 
dos Direitos dos POVOS (1976); 
Quarta Geração: Direitos a uma vida em a natureza ;  principio^ ambientaiç e de desenvolvimento 
suçtentgvel ; Carta da Terra OU Declaraçao do Rio (1992) . 
Fonte: www.dhnet.org,br , acesso em 30/1212004. 

137 G u ~ R R A  FILHO, willi~ santiago. Processo Constitucional e Direitos Fundamentais. 4" Ediçao. Sgo Paulo: Celso Bastos 

Editor, 2003. p.46 a 47. 



que materializam poderes de titularidade coletiva atribuidos genericamente a 
todas as formações sociais, consagram o principio da solidariedade e 
constituem um momento importante no processo de desenvolvimento, 
expansão e reconhecimento dos direitos humanos, caracterizados, enquanto 
valores fundamentais indisponíveis, pela nota de uma essencial 
inexauribilidade. 138 

Portanto, as considerações acima nos levam a crer que os direitos 

humanos são direitos universais, possuem carater internacional priorizando a 

dignidade da pessoa humana, aliás os direitos humanos surgem desta preocupação 

e evoluem para a positivação que são os direitos fundamentais de cada Estado 

independentemente e estes poderão garantir elementos que nortearão o caminho 

para o exercício da cidadania, uma vez que estes direitos são o eixo estrutural de 

garantia do povo contra o poder, atribuído ou não por estes, propiciando não 

somente a defesa mas a fiscalização dos órgãos aos quais se delega o poder e 

consequentemente um possível progresso humanitário. 

4.2 - Democracia 

A palavra democracia originariamente tem procedência grega e em sua 

análise encontramos demos, significando povo e kratos significando autoridade, 

portanto como forma de governo significa governo do povo, ou pelo povo, é desta 

forma que por sua essência já nos remete à idéia da importância da cidadania. 139 

Para explicá-la Canotilho traz em sua obra o que denomina de fórmula 

lapidar proposta por Lincoln que pode ser resumida em: "governo do povo, pelo povo 

e para o povo". 140 

Ainda que este governo seja realizado por representantes, neste sentido 

cabe elucidar as idéias de Bobbio que entende que em um Estado Democrático 

deve haver: 

Mandado de Segurança 22.164IsP. STF - Pleno. Site: www.stf.gov.br , acesso em 09/08/2005. 

139 Democracia: governo do Povo. Grego demokrateia* de demos: Povo e kratein: governar; latino: democratja. 
democrata, democr&tico, democratizar Grande dicionario Etimológic0 Prosódico de Língua Portuguesa, Silveira B ~ ~ ~ ~ .  
Volume 11, p, 889. Editora Saraiva: Sao Paulo, 1968. 

140 CANOTILHO, J O Ç ~  Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituiçáo. 6" Ediçao. Livraria Aimedina, coimbra, 

Portugal. p. 287. 



um conjunto de regras (primarias ou fundamentais) que estabelecem quem 
esta autorizado a tomar as decisães coletivas e com quais procedimentos. 
Por isto, para que uma decisao tomada por indivíduos (um, poucos, muitos, 
todos) possa ser aceita como decisao coletiva é preciso que seja tomada 
com base em regras (não importa se escritas ou consuetudinárias) que 
estabeleçam quais sao os individuos autorizados a tomar as decisães 
vinculat6rias para todos os membros do grupo, e Ci base de quais 
procedimentos. 141 - 

José Afonso da Silva leciona que "a democracia não é um mero conceito 

político abstrato e estático, mas é um processo de afirmação do povo e de garantia 

de direitos fundamentais que o povo vai conquistando no decorrer da história1'. 142 

Quanto aos direitos fundamentais também Canotilho faz menção e nos 

ensina que "tal como são um elemento constitutivo do estado de direito, os direitos 

fundamentais são um elemento básico para a realização do princípio democrático". 
143 

Ou seja, por serem os direitos fundamentais, como já mencionados, os 

direitos positivados na Constituição, estes também garantem elementos que 

nortearão o caminho para o exercício da cidadania uma vez que são o eixo estrutural 

de garantia dos representados em face de seus representantes. 

É ainda prudente enfatizar que, não há mais que se falar em democracia 

direta, pois esta já não existe, somente temos na atualidade democracia 

representativa '44, O que a nosso ver não é empecilho para não acreditarmos na 

força de comando de um povo. 

l4' ~ 0 ~ ~ 1 0 ,  Norberto. O futuro da democracia. Tradução de Marco Aurélio Nogueira. SP: Editora Paz e Terra, 2000. 7 O  edição. 

P.31. 

142 SILVA, josé Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 23" Edição. Sáo Paulo: Malheiros Editores. p.126. 

143 Canotilho leciona ainda "Mais concretamente: 0s direitos fundamentais tem uma funçClo democrática, dado que o exercício 
democrático do poder: (1) significa a contribuição de todos 0s cidadãos (arts 48 e 109) para o seu exercício (princípio-direito da 
igualdade e da participação politica); (2) implica PafiiciPaÇáo livre assente em importantes garantias para a liberdade desse 
exercicio (0 direito de associaçáo, de formação de ~artldosl de liberdade de exPYss80, s80, por exemplo, direitos constitutivoç 
do próprio Ijrincípio democrático); (3) coenvolve a abertura do Processo ~olítlc0 no sentido da criação de direitos sociais, 
e ~ o n 8 ~ i c o ç  e constitutivos de uma democracia eCOni)miCa, social e cultural (artigo 2"). 
(..,) os direitos fundamentais, como direitos subjectivos de Ilberdade, criam um espaço pessoal contra o exercício de poder 
antidemocratico, e, como direitos legitimadores de um dominio democrático, asseguram o exercício da democracia mediante a 
exig&ncia de de organização e de Processos com transparência democrática (princípio maioritário, publicidade crítica, 
direito eleitoral),v CANOTILHO, José Joaquim G m e ~ .  Direito C~nstitucional e Teoria da Constituiçao. 6" Ediçao. Livraria 
Aimedina. Coimbra. Portugal p. *gO. 

144 Sobre o tema explica ~a l la r i  "A impossibilidade ~retica de utiliZaM0 dos processos da democracia &reta, bem como as 
limitaçdes inerentes aos institutos de democracia semidireta, kmaram inevitável 0 recurso A democracia representativa, apesar 
de todas as dificuldades já reveladas para sua efetlvação. Na democracia representativa o povo concede um mandato a alguns 
cidadãos para, na condição de representantes, externarem,a vontade popular e tomarem decisbes em seu nome, como se o 
próprio pbvo estiveççe Entendem alguns estud,iosos que 6, impróprio falar-se em mandato político, o que, no seu 
entender, significa uma transposi@o inadequada de um instituto do direito privado Para O ambito do direito público. Acham que 
só existe ~olítica, o que, em Última análise- na0 resolve 0 problema, uma vez que também existe o instituto da 

no ambito do direito privado. Assiml pois, c o r ~ o  na0 foi ainda apontado um substituto nitidamente superior, é 
preferível que se continue a usar 0 termo que já tem a seu f é ~ r  uma tradiçao de varias séculos." DALLARI, Daimo 
de Abreu, Elementos de teoria geral do Estado. 20" Edição. São Paulo: Saraiva, 1998. p.155. 



É necessário também demonstrar que o Estado Democrático surge das 

lutas contra o absolutismo. 

Sobre o assunto leciona Dalmo de Abreu Dallari que: 

é atraves de três gfandes movimentos político-sociais que se transp6em do 
plano teórico para o prático os princípios que iriam conduzir ao Estado 
Democrático: o primeiro desses movimentos foi o que muitos denominam de 
Revolução Inglesa, fortemente influenciada por Locke e que teve sua 
expressão mais significativa no Bill of Rights, de 1689; o segundo foi a 
Revolução Americana, cujos princípios foram expressos na declaração de 
Independência das treze colônias americanas, em 1776; e o terceiro foi a 
Revolução Francesa, que teve sobre os demais a virtude de dar 
universalidade aos seus princípios, os quais foram expressos na Declaração 
dos Direitos do homem e do Cidadão, de 1789, sendo evidente nesta a 
influência direta de Rousseau. '45 

Estes movimentos foram já abordados em capítulo anterior, portanto, 

importa-nos enfatizar neste capítulo a democracia. 

Norberto Bobbio, sobre o tema leciona: 

(...) mesmo para uma definição mínima de democracia, como A a que aceito, 
não bastam nem a atribuição a um elevado numero de cidadãos do direito de 
participar direta ou indiretamente da tomada de decisties coletivas, nem a 
existência de regras de procedimento como a da maioria (ou, no limite, da 
unanimidade). É indispensável uma terceira condição de poder escolher entre 
uma e outra. Para que se realize esta condição 6 necessário que aos 
chamados a decidir sejam garantidos os assim chamados direitos de 
liberdade, de opinião, de expressão das próprias opinibes, de reunião, de 
associação, etc (...). Seja qual for o fundamento filosófico destes direitos, eles 
são o pressuposto necessário para o correto funcionamento dos próprios 
mecanismos predominantemente procedimentais que caracterizam um 
regime democrático (...). 
Disto segue que o Estado liberal é o pressuposto não só histórico mas 
juridico do Estado democrático. Estado liberal e Estado democrático são 
interdependentes em dois modos: na direção que vai do liberalismo à 
democracia, no sentido de que são necessárias certas liberdades para o 
exercício correto do poder democrAtico, e na direção oposta que vai da 
democracia ao liberalismo, no sentido de que necessário o poder 
democrático para garantir a existência e a persistência das liberdades 
fundamentais. Em outras palavras: é pouco provável que um Estado não 
liberal possa assegurar um correto funcionamento da democracia, e de outra 
parte A pouco provável que um Estado não democr8tico seja capaz de 
garantir as liberdades fundamentais. A prova desta interdependencia está no 
fato de que Estado liberal e Estado democrático, quando caem, caem 

145 D A ~ ~ R , ,  ~~l~~ de Abreu. Elementos de teoria geral do Estado. 20" Edição. São Paulo: Saraiva, 1998. p.147, 

146 BOBBIo, Norberto, O futuro da democracia. TraduçBo de Marco Aurélio Nogueira. SP: Editora Paz e Terra, 2000. 70 edição. 

P.32. 



Como visto, Norberto Bobbio inter-relaciona o Estado liberal com a 

democracia, pois no Estado liberal encontram-se os princípios de liberdade, 

igualdade e fraternidade, advindos da Revolução Francesa '47 que são também 

pressupostos do Estado democrático e nós aderimos a este magistério, pois sem 

liberdade não há que se falar em regime democrático. 

Mas vejamos o que de fato significa liberdade. 

Luís Roberto Barroso, em sua obra Temas de Direito Constitucional faz 

várias referências sobre o que pode ser a liberdade, mas uma nos chamou a 

atenção: "a liberdade, efetivamente, tem um conteúdo nuclear que se situa no poder 

de decisão, de escolha entre diversas possibilidades". 14' 

Para Hanna Arendt "o surgimento da liberdade, (...) coincide sempre com o 

ato em realiza~ão'~. 14' 

Neste sentido é que se deve entender a liberdade como bem supremo da 

democracia, pois é neste sistema de governo que o homem tem toda a garantia e o 

dever de agir e só assim se tornar liberto. 

E é por conhecer este sentido de liberdade, que este trabalho levanta a 

questão da cidadania enquanto participação, porque é desta forma - participando - 
que o homem se torna liberto de sua própria corrente da vitimização e pode agir. 

 pós tais considerações, devemos lembrar que atualmente e insensato 

pensar em todas as pessoas participando de todas as decisões, nossa sociedade 

alcançou tamanha complexidade onde não há cabimento em se falar de todos 

participando de tudo. No entanto é de suma importância que tais fatos não 

acomodem os cidadãos. 

Acreditar que a complexidade e a generosa população excluem o dever do 

cidadão de participar das decisões governamentais é se acomodar. E o problema da 

acomodação é ser embrião da tolerância e, quem tudo tolera nada muda. 

E o que se deseja é a mudança. Para isto temos o amparo do sistema 

democrático. 

147 F ~ ~ ~ ~ ,  durante a expansao napole8nica9 Comunicara à Itália OS princípios da Revoluçao. Eram 0s princípios de uma 
política fundada sobre 0 contrato social, de Wfla ordem jurídica apoiada na razao humana, de um Estado que se 

curvava à liberdade individual. Cunhou-se, portanto ao norte da Península, batido pelas invas6es francesas, o termo ,jiritto 
costituziona,e, filho de id6ias francesas, crlaçao dlleta das ideologias absolutistas." BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito 
Constitucional. 16" Edição. ~ 3 ~ .  

148 BARROSO, ~~i~ Rober'to. Temas de Direito Constitucional. Rio de Janeiro: Editora Renovar. 2001. p,77, 

149 Entre o passado e o futuro. 3" EdiçBo. P.199. 



Nesse sentido deve-se constatar que "a Constituição de 1988 é a mais 

democrática de todas as que o país já teve" como leciona o professor Dallari e 

acrescenta que "a partir de 1988, se verificou uma desmobilização do povo brasileiro, 

pela impressão de que, tendo uma Constituição democrática, tudo iria funcionar 

espontaneamente". ' 50 

E mais uma vez, é necessário perceber que de nada adiantam 

Constituições sem a forte presença dos cidadãos. 

Não se deve crer que a marginalização das pessoas é problema do 

Estado. Pelo contrário, deve-se crer que tanto quanto um rio é delimitado por suas 

margens, as pessoas que se denominam marginalizadas podem delimitar os poderes 

estatais, inclusive se destituindo da posição de marginalizados, sofridos, 

desamparados, acomodados. 

c claro que não se pretende aqui retirar do Estado o dever de amparar, de 

estimular o desenvolvimento, o crescimento, de fornecer subsídios, o que se 

pretende é conscientizar que a participação ativa dos cidadãos é mais importante 

que somente o governo, e que o fato de existirem representantes não significa que 

se possam lavar as mãos, frente a essa representação. 

A democracia só não existirá se as pessoas permitirem que não exista. 

15 '~ois  não se deve usar como inviável um sistema representativo, eis que, a 

representação em um Estado social 152, como é O nosso, é exercida por 

representantes de várias classes sociais, inclusive por semi - analfabetos, pastores, 

taxistas e conforme as lições de Mário Lúcio Quintão Soares: 

tal inserção implicou a ampliação da cidadania política para segmentos 
marginalizados, bem como a criaçao de maiores oportunidades sociais (...) 
Nesta perspectiva de solidariedade, reconheceu-se, ainda, a existencia 

lS0 Entrevista do Professor Dalmo de Abreu Daliari Carta Maior - Informaçao Juridica, em 28 de setembro de 2003. 

I s1  "Nada corrói tanto o espírito do cidadao participante que o indiferentismo dos que cultivam seu "particular". Trata-se de algo 
que já havia sido percebido pelos antigos: "Consideramos todo aquele que na0 participa da vida do cidadao - afirma Péricles 
numa &lebre sentença registrada por Tucídides - na0 como alguém que se ocupa apenas dos próprios negócios, mas como 
um indivíduo inútil" . Também Rousseau estava completamente ciente do fato: "Ta0 logo o serviço público deixa de ser a 
principal ocupaçao dos cidadaos e eles preferem servir com sua bolsa e nao com sua pessoa, o Estado já se encontra próximo 
da ruínan; ou com uma das frases esculturals que lhe sao próprias: "Ta0 logo alguém diga dos negócios do Estado: que me 
importam ? pode-se estar seguro de que 0 Estado está perdido." BOBBIO, Norberto.0 Futuro da Democracia. SP: Paz e 
Terra, 2000. p. 69. 

'52 "com a transiçao do Estado liberal de direito Para 0 Estado social, acrescenta-se aos traços da democracia indireta alguns 
mecanismos da cidadania social, aderindo-se ao Princípio da cidadania social. Constitucionalmente, houve a inserção 
constitucional da cláusula social, contemplando direitos econBmicos, culturais e sociais." SOARES, MBrio Lúcio Quintao. Teoria 
do ~ ~ t ~ d ~ :  o ~ ~ b s t r a t o  clássico e OS novos Paradlgmas como pré-compreensao para o direito constitucional. Belo Horizonte: 
Del Rey Editora, 2001 . ~ 3 5 ~ .  



plenamente garantida das minorias politicas, ktnicas e nacionais, com direitos 
e possibilidades de representação. '53 

É justamente pelo fato de vivermos um governo democrático 

representativo, que o cidadão tem o dever de fiscalizar quem os representa e a 

fiscalização ocorre através de um exercício da cidadania. 

O próprio mandato eletivo garante a base de uma democracia. 

Norberto Bobbio, ensina que: 

um sistema democrático caracterizado pela existência de representantes 
revogáveis k, na medida em que prevê representantes, uma forma de 
democracia representativa, mas aproxima-se da democracia direta na medida 
em que admite que esses representantes sejam revogáveis. (...) Exatamente 
porque, entre a forma extrema de democracia direta existe um continuum de 
formas intermediarias, um sistema de democracia integral as pode conter 
todas, cada uma delas em conformidade com as diversas situaçees e as 
diversas exigências, e isto porque são perfeitamente compatíveis entre si, 
posto que apropriadas a diversas situaçbes e a diversas exigencias. Isto 
implica que, de fato, democracia representativa e democracia direta não são 
dois sistemas alternativos (no sentido de que onde existe uma não pode 
existir a outra), mas s210 dois sistemas que se podem integrar 
reciprocamente. Com uma fórmula sintética, pode-se dizer que num sistema 
de democracia integral as duas formas de democracia são ambas 
necessárias, mas náo sáo consideradas em si mesmas suficientes. '54 

Atualmente fala-se em ineficácia da garantia dos Direitos Fundamentais, 

sendo que a "Constituição se apresenta como um programa de ação a ser partilhado 

por todo integrante da comunidade política, e por isso, responsável a um s6 tempo 
91 155 pela sua mobilidade e estabilidade . 

Portanto se os Direitos Fundamentais estão garantidos, se se vive em um 

regime democrático cabe aos cidadãos garantir a eficácia destes. 

Se a Constituição dá a base é só construir os alicerces. 15' 

153 SOARES, Mário Lúcio Quintao. Teoria do Estado: 0 substrato clássico e os novos paradigmas como prb-compreensao para 
o direito constitucional. Belo Horizonte: Del ReY Editora, 2001. p.351. 

BOBBIO, Norberto. O futuro da Democracia. São Paulo: Paz e Terra., 2000. p. 64 e 65. 

155 GUERRA FILHO, Willis Santiago. Processo Constitucional e Direitos Fundamentais. SP: Celso Bastos Editor. 4"ed. p, 17, 

15' 6 a justiça que faz os justos, sSO 0s justos que fazem a justiça" Platao. 





Ela não 6 inteligente, pensou Paulo. Ela não lamenta sua horrivel condição. 
Não admite ser isso terrível. Não sabe o que é tristeza. Só pensa no agora. 
Para ele era monstruoso não pensar no futuro. Um escravo sem esperanca 
de liberdade era tragico para ele e seu coraçao foi sobrecarregado por nova 
aflição. 15' 

O presente diálogo nos faz refletir sobre o quanto um súdito, neste diálogo 

representado por uma escrava, pode se acomodar perante sua condição, esta 

acomodação não o irá retirar desta situação, é necessário consciência, vontade, 

inteligência, como diz Paulo no trecho acima. 

Portanto em nosso tempo atual, em nosso Estado Democrático seria 

inteligente perguntar como fazer valer realmente os fundamentos e objetivos da 

Constituição Federal. 

Como efetivar os direitos fundamentais? Como fazer valer de fato o 

Estado Democrático? 

Preferimos defender que a resposta está em po~itizar"~ as pessoas 

através do exercício da cidadania e da ética. Em transformar os sub-cidadãos 

que apenas servem para votar e eleger os detentores do poder em cidadãos que 

garantam uma atuação do Estado em prol do bem estar coletivo, diminuindo o 

distanciamento entre as instâncias decisórias que afetam suas vidas. Está em 

transformar súditos em cidadãos responsáveis pelo Estado ao qual pertencem. 

Não se deve permitir o distanciamento entre governantes e governados, 

inclusive em um Estado Democrático, ousamos dizer que nem se deve falar em 

governantes e governados, mas sim em representantes e representados, fato este 

que ao invés de retirar a responsabilidade do POVO por seu governo, o responsabiliza 

por este. 

158 Diálogo extraido do livro: O grande amigo de Deus, de Taylor Caldwell. 22' ediçao. Sao Paulo: Editora Record. p. 81 

Artigo 3" da Constituiçáo Federal. "Constituem objetivos fundamentais da república federativa do Brasil: 
I - conçtruir'uma sociedade livre, justa e solidhria; 
11 - garantir o desenvolvimento nacional; 
111 - erradicar a pobreza e a marginalizaçao e reduzir as desigualdades sociais e regionais; 
IV - promover o bem de todos, sem Preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 
discriminaçao." 

160 l < ~ á  O teu voto inteiro, nao uma simples tira de Papel, mas toda a tua influência. Uma minoria é impotente enquanto se 
conforma à maioria, nem chega a ser uma entáo, mas torna-se irre~istivel quando se p6e a obstruir com todo o seu 
peso" Thoreau, Op. Cit. P. 29. 

1" '"A ética deve ser uma atitude reflexiva de vida. (...). S6 se aprende agindo, s6 se age testando o mundo, s6 se aprende 
errando, s6 se decidindo e, neste Permanente processo, o crescimento ético reflexivo facilita os modos pelos quais as 
intençbes humanas se engrandecem Na0 hh ética fora do imperativo da açáo/decisáo." BITTAR, Eduardo Carlos Bianca. 
ttica, educaçgo, cidadania e direitos h~tmanos: estudos filos6ficos entre co~mop~ i i t i ~mo  e responsabilidade social. Sp: Manole, 

2004. p.5. 

162 Poder para ~ ~ ~ k e  é limitado, divisivel e resistível. Por este fato é que o exercício da cidadania é essencial para a atualidade. 



Pois que cidadania, como leciona Celso Antônio Bandeira de Mello "8 

noção reportada a um direito de participação na Sociedade política a qual se 

pertence" 163, mas não só isto, como se poderá observar. 

Considerando as lições de Mário Lúcio Quintão Soares: 

sob o paradigma do Estado democrático de direito, a cidadania deve ser 
construída considerando-se a interdependência dos direitos fundamentais, 

164 buscando superar as contradiçoes da cidadania social , viabilizando 
cidadania concretizadora de direitos fundamentais, extensiva a todos os 
segmentos sociais. 165 

Trazemos aqui também a lição de Celso Ribeiro Bastos que ministra: 

a cidadania consiste na manifestaçao das prerrogativas políticas que um 
indivíduo tem dentro de um Estado democrCitico. Em outras palavras a 
cidadania é um estatuto jurídico que contém os direitos e as obrigaçdes da 
pessoa em relaçao ao Estado. JA a palavra "cidadao" é voltada a designar o 
indivíduo na posse dos seus direitos políticos. A cidadania, portanto, consiste 
na expressao dessa qualidade de cidadão, no direito de fazer valer as 
prerrogativas que defluem de um Estado Democrático. O exercicio da 
cidadania 6 fundamental, pois sem ela, nao se pode falar em participaçao 
política do indivíduo nos negbcios do Estado e mesmo em outras breas do 
interesse público, portanto nao hA que se falar em democracia. 

Também Dalmo de Abreu Dallari nos traz a concepção de cidadania nos 

termos seguintes: 

a cidadania expressa um conjunto de direitos que dA à pessoa a 
possibilidade de participar ativamente da vida e do governo de seu povo. 
Quem nao tem cidadania está marginalizado ou excluido da vida social e da 
tomada de decisbes, ficando numa posição de inferioridade dentro do grupo 
social. Por extensao, a cidadania pode designar o conjunto das pessoas que 
gozam daqueles direitos. Assim, por exemplo, pode-se dizer que todo 
brasileiro, no exercício de sua cidadania, tem o direito de influir sobre as 
decisoes do governo. Mas tamb6m se pode aplicar isso ao conjunto dos 
brasileiros, dizendo-se que a cidadania brasileira exige que seja respeitado 
seu direito de influir nas decisbes do governo. Neste caso se entende que a 
exigência nao é de um cidadão, mas do conjunto de cidadaos. 16' 

163 MELLO, Celso Antonio Bandeira de. A defesa da cidadania nos quadros regional e mundial. Revista Latino Americana de 
Estudos Constitucionais. Número 4. JulholDezembro de 2004. p. 1. 

164 Tem como refer&ncia as classes trabalhadoras. 

165 SOARES, Mhrio Lúcio Quintáo.Teoria do Estado: o substrato clhssic0 e 0s novos paradigmaç como pr&compreençao para 
o direito constitucional, Belo Horizonte: De1 Rey Editora, 2001. p.257. 

166 BASTOS, Celso Ribeiro. CU~SO de Teoria do Estado e Ciência Política. 5" ediçao atualizada e ampliada. são Paulo: celSo 
Bastos Editora, 2002. p. 81. 

1" DALLARI, Daimo de Abreu. Direitos humanos e cidadania. Sáo Paulo: Moderna. 1998. p. 14 



E com o fito de demonstrar a importância da cidadania trazemos o 

conceito de Alexandre de Moraes que ministra que a cidadania: 

representa um status e apresenta-se simultaneamente como objeto e um 

direito fundamental das pessoas.16' 

Dessa forma temos o dever de saber que a tomada de decisões é de 

responsabilidade de todos e não de poucos, ainda que poucos sejam representantes 

do todo. 

Afinal para que tantas lutas que culminam na liberdade e na igualdade se 

não se utilizar delas? 

Estas perguntas podem ser respondidas abordando a cidadania como 

meio de participação autônoma, e aqui não podemos deixar de frisar que os 

cidadãos têm como garantia para o exercício da cidadania, os direitos fundamentais. 

A cidadania dá a pessoa uma condição de autonomia frente a sociedade, 

gerando liberdade. 169 

Quanto a autonomia observemos os ensinamentos de Thoureau: 

o que devemos fazer, de qualquer maneira, é verificar se não nos estamos 
prestando ao mal que condenamos (...) um homem não tem que fazer tudo, 
mas algo, e nao é porque nao pode fazer tudo que precisa fazer este algo de 
maneira errada. 170 

Como leciona Terezinha Azerêdo Rios: 

à idéia de liberdade se articula a de autonomia, que significa a possibilidade 
de estabelecer principias e regras para a ação, reconhecendo e 
internalizando os valores do Contexto ou roblematizando e substituindo 
aqueles que nao se mostram consistentes. I,!' 

168 MORAES, Alexandre de. Direito Con~titucional. 17" Ediçao. Sao Paulo: Atlas, 2005. p.16. 

lm 'Todas as nossas açôes que compreendem algum? idéia Podem reduzir-se, como foi dito, a estas duas: pensamento e 
movimento, mover ou nao mover, segundo a Prefer&ncla ou blre@o de sua pr6pria mente, contanto que o homem seja livre. 
Em qualquer caso em que a execuçao ou absten~ao na0 se iguale no poder do homem, em qualquer caso em que a açao de 
fazer ou nao fazer não é, igualmente, decorrente da ~refe.ncia e a m m i a d a  por sua mente: tanto num caso como no outro o 
homem ,-,ao é livre, embora, talvez, a sela voluntária. Deste modo, a idéia de liberdade consiste na idéia do poder em 
certo agente para fazer ou deixar de fazer qualquer aÇa0 Particular, segundo a determinaçao ou pensamento da mente, por 
me,o do qual uma coisa é preferida a outra; se nenhuma das aÇaes depende do poder do agente para ser produzida segundo 
sua vontade ele nao tem liberdade, sendo 0 agente sulelto à necessidade. Assim sendo a liberdade nao pode ocorrer onde 
,,ao há pensamento, nem voliçáo, nem vontade (...)" LOCKE, John. Ensaio acerca do entendimento humano. Segundo tratado 
sobre o governo, Coleção Os Pensadores. 5" EdiçBo. Sao Paulo: Nova Cultural, 1991. p. 71 

170 THOREAU, Henry David. A desobediencia Civil. Traduçao de Sérgio Karam. Porto Alegre: L&PM, 2001, p, 27, 

171 RIOS, Terezinha Azeredo. Compreender e ensinar. p. 123. 



Portanto só o cidadão é livre. E, quando tal fato acontece o homem 

participa, e quando participa luta, lutando é livre porque age. 

E entenda-se por cidadão o homem politizado, que age, não 

mecanicamente, pois que esta ação não interessa a Nação, ao Estado, e ao Direito, 

mas a ação constituída por um constante repensar, porque só assim pode haver 

transformação social e alcance da igualdade. 

Hanna Arendt afirma que "os homens são livres - diferentemente de 

possuírem o dom da liberdade - enquanto agem, nem antes, nem depois, pois ser 
it 172 livre e agir são a mesma coisa . 

Ministra ainda que: 

a vida sem discurso e sem aç8o (...) estd literalmente morta para o mundo; 
deixa de ser uma vida humana, uma vez que já n8o é vivida entre os 
homens. (...) Com a criaçho do homem, veio ao mundo o prõprio preceito de 
inicio; e isto, naturalmente, a apenas outra maneira de dizer que o preceito 

r i  173 de liberdade foi criado ao mesmo tempo, e não antes, que o homem . 

c através da inflexível determinação da mudança de comportamentos 

meramente reflexos, comportamentos que depositam no Estado - e 

consequentemente no homem, porque aqui pretendemos demonstrar que o homem 

e Estado não estão dissociados- toda forma de dependência, que se poder8 

desenvolver uma postura de não vitimização. 1 74 

Depositar no Estado a culpa pela má ingerência social, pela miséria, pela 

falta de recursos é ter uma visão bloqueada da igualdade e de todas as lutas que 

trouxe até os dias atuais as garantias positivadas em nossa Carta Magna. 

perceber a força individual 175 perante a sociedade 6 invadir o inconsciente 

com uma idéia nova e, portanto destruir algo que muitos consideram essencial para 

sua sobrevivência, a dependência em relação ao Estado. É dizer não ao 

conformismo há tanto enraizado inconscientemente que obnubila as mentes. 

lT2 ARENDT, Hannah. Entre o passado e 0 futuro. 3" Edição. Traduçao de Mauro W. Barbosa de Almeida. Sao Paulo: 
Perspectiva. P.199. 

173 ARENDT, Hannah. A condição humana. 10" Edição. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2000. p.1891190. 

174 centro de nossa C O ~ C ~ P Ç ~ O  axiol6gica situa-se, pois, a ideia do homem como ente que, a um 96 tempo, 6 e deve ser, 
tendo conçciéncia dessa dignidade. e dessa autOcOnsciancia que nasce a ideia de pessoa, segundo a qual nao se 6 homem 
pelo mero fato de existir, mas pelo significado Ou da existência". REALE, Miguel. Filosofia do direito. 20" Edição. São 
Paulo: Saraiva, 2002. P. 21 1. 

175 u~queles que, embora desaprovando 0 ~ r á t e r  e as rmdidas do governo, dão a ele sua lealdade e seu apoio, são 
indubitavelmente çeuç defensores mais. co?scienciosos e frequentemente tornam-se os mais serios obstácu~os à reforman. 
THOREAU, Henry David. A desobediéncia Civil. Traduçao de Sergio Karam. Porto Alegre: L&PM, 2001. p. 21. 



Desta forma é que o agir leva ao intervir e assim, intervindo com 

responsabilidade, o homem se torna livre. 1 76 

É de suma importância a participação ativa das pessoas para administrar 

os conflitos atuais. E a partir dessa participação que pode se falar em cidadania. 

Ser cidadão significa participar de decisões políticas que acabam por 

organizar melhor a sociedade, cabe aos cidadãos participar da gerência social, 

criando alternativas para que se alcance o bem comum. 

Na atualidade não se pode admitir o pensamento primitivo de que só cabe 

ao Estado suprir as necessidades do povo, pois como já visto, o povo é que constitui 

o Estado, o Estado é apenas uma forma de organização do todo. 177 

O pensamento que deposita no Estado a responsabilidade de suprir 

necessidades gera comodismo e impede a criação de cidadãos. 

Não se deve aceitar o pensamento de ser governado por um Estado 

Paternalista que tudo provê. 17' 

É o próprio cidadão que deve garantir a si, condições dignas de vida, pois 

o conformismo gera subdesenvolvimento. 

Não se deve permitir que as raizes históricas do povo brasileiro (raiz 

histórica de povo colonizado, escravizado, degredado '") sejam tão profundas que 

0s mantenham inertes, abúlicos frente a ineficiência da máquina estatal, sem a 

percepção de que a força motivadora do Estado Democrático é o próprio povo. 

176 "Chamamos liberdade a inte~ençao da vontade na identidade, ou tamb6m: a liberdade 6 o primordial dever (ser) de nosso 
querer (ser). A partir desse dever (ser) surgem os demais deveres, ou seja, os valores da razao pratica." SAVATER, Fernando, 
Ética como amor próprio. SP : Martins Fontes, 2000, p 22 

177 evidente que o Estado é uma criaçao da natureza e que o homem 6, por natureza, um animal político. E aquele que por 
natureza, e nao por mero acidente, não tem cidade, nem Estado, ou 6 muito mau ou muito bom, ou sub-humano ou super- 
humano - ~ub-humano como o guerreiro insano condenado, nas palavras de Homero, como "algu6m sem família, sem lei, sem 
laru; porque uma pessoa assim, Por natureza amante da guerra, 6 um não-colaborador, como uma peça isolada num jogo 
de damas. É evidente que 0 homem é um animal mais Político do que as abelhas ou qualquer outro ser gregário. A natureza, 
como se af iha frequentemente, na0 faz nada em vao, e o homem 6 o único animal que tem o dom da palavra. E mesmo que a 
mera voz sirva para nada mais do que uma indicaçao de Prazer ou de dor, e seja encontrada em outros animais (uma vez que 
a natureza deles inclui apenas a ~ e r c e ~ ç a o  de prazer e de dor, a relaçs0 entre elas e náo mais que isso), o poder da palavra 
tende a expor o conveniente e O inconveniente, Como 0 Justo e O injusto. Essa 6 uma característica do ser humano, o 
único a ter noçáo do bem e do mal, da Justiça e da injustiça. E 6 a aSSoCiaça0 de seres que têm uma opinilo comum acerca 
desses que faz uma família ou uma cidade." Aristótele~. OS Pensadores. Sa0 Paulo: Editora Nova Cultural Ltda. 
2004. p.146, (grifos nossos). 

178 " 0  maior presente que Um pai ou mae pode deixar Para um filho 6 a independência desse pai ou mãe" (PILCHER, 
Rosamunde, os Catadores de Conchas, traduçao LuiZa Ibafiez. RJ: Bertrand Brasil, 1996.p.351). 

179 "com a expançao marítima dos s6culos X" e XVIl 0s indesejáveis do Reino puderam ser degredados para o Brasil, por isso 
mesmo os dois   rime ir os portugueses habitantes no Brasil foram réus condenados. Assim que os navios portugueses 
apartaram no Brasil, depois de fincar a, cruz e de ordenar a ceiebraça0 da primeira missa, Pedro Aivares Cabra1 partiu para as 
/,,dias abandonando nas praias brasileiras dois degredados, aos quais cabia aprender a língua dos nativos: assim iniciava uma 
nova história, forjada pela cruz e pela espada . PIERONI, Geraldo. 0 s  excluídos do Reino: a Inquisiçao portuguesa e o 
degredo para o ~ ~ ~ ~ i l  Colbnia. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2000. p. 17. 



Somente com o fito de amparar o leitor com a percepção da cultura 

colonial trazemos aqui um trecho da obra da socióloga Cristina Costa que leciona: 

Desde a colonização, a cultura européia que aqui se estabeleceu foi 
introduzida pelas ordens religiosas, em particular os jesuitas, que exerceram 
durante trés séculos o monop6lio sobre a educaçao, o pensamento culto e a 
produção artlstica que aqui se desenvolveram. Imbuldos do esplrito de 
catequese contra-reformista, os jesuítas trouxeram uma filosofia universalista 
e escolí$stica. Promoveram o tupi 21 condiçao de "língua geral", popular, ao 
lado do latim e do português. 
Introduziram um sistema misto de exploraçao do trabalho indígena que, 
combinado com o ensino religioso, aniquilou aos poucos a cultura nativa. 
Assim, a cultura religiosa foi um importante instrumento de colonizaç80. 
A administraçao, por um lado, e a cultura, por outro, tratavam de subordinar a 
colhia aos interesses de Portugal e da Igreja. (...) Seus efeitos foram 
aniquilar a cultura indígena, submeter as populaç6es escravas e distinguir 
drasticamente as camadas cultas - que se dedicavam ao saber - daquelas 
que realizavam o trabalho braçal. Esse caráter de distinçao social e de 
alienaçao em relaçao 2I necessidade de constituir um pensar que refletisse a 
sociedade como um todo marcou profundamente as atividades intelectuais 
que aqui se estabeleceram. Durante séculos, premida por diferentes 
circunstiincias, a cultura no Brasil manteve seu caráter ilustrado, de distinçao 
social e dominaçao. ' ' O  

Não se pode deixar que o caráter de dominação perpetue nos dias de hoje 

quando nossa Carta Magna garante a possibilidade de intervir propiciando um 

melhor desenvolvimento social. 

Portanto, é inaceitável a cultura comodista, a cultura da dominação. 

O comodismo freia a ação e para que exista a ação é necessário haver 

intenção, o que significa também a nosso ver, possuir disposição para alcançar um 

objetivo e não há como buscá-lo sem motivação. 

E pela falta de motivação que existe o comodismo, que acarreta inclusive a 

apatia. 

Observemos que o exercício da cidadania exige um estímulo social. E este 

estímulo deve ser o motivador de comportamentos fiéis ao Estado Democrático, que 

nada é do que a exigência da participação de todo um povo em seu próprio 

governo, seja essa participação direta ou indireta o que não vem ao caso discutir 

neste momento, o que se deve ter em mente é que a democracia existe, mas 

depende dos cidadãos para se perpetuar. 

A nosso ver a apatia brasileira existe devido à cegueira diante dos 

problemas sociais, O que não permite 0 "despertar da motivação", o "despertar da 

inteligência" 

'80 COSTA Cristina.Sociologia: introdução h ciência da sociedade. 2" Edição. São Paulo: Editora Moderna, 1997. p.170 a 171, 



O cidadão brasileiro vive como se estivesse em um ambiente social 

homeostático, harmônico, que tudo lhe provê, fortalecendo a apatia, pois um homem 

é motivado pelo estado de percepção do colapso, do desequilíbrio e ao cidadão 

brasileiro falta esta percepção do desequilibrio - é como dizer: "- Desigualdades 

sempre existiram e existirão, é minha sina"; como a menção que fizemos ao diálogo 

no início deste capitulo. 

O comodismo acarreta um prejuízo social que destrói os valores basilares 

de um povo. 

Neste sentido ensina Eduardo Carlos Bianca Bittar: 

se se acredita na desigualdade como sendo algo natural, então nada se faz 
para mudar esse estado de coisas. Se se considera que são determinantes 
socioecon8micos que produzem desigualdades, entCio se passa a perceber o 
atrelamento das elites com o poder, e as articulaç6es das superestruturas 
ideológicas para a disseminaçao de mentalidades que favoreçam um caráter 
dócil e domesticável das pessoas perante as instancias de dominação social. 
181 

Por estes fatores a cidadania, como forma de participação das pessoas, é 

essencial para que não se mantenha um comportamento primitivo de acomodação 

lE2, para que não se permita um processo de domesticação social que limita as lutas 

das pessoas pela busca de um país onde impere de fato e não simplesmente de 

direito, a igualdade. 183 

Observe que nossos próprios tribunais amparam o exercício da cidadania 

e perceba que se a esfera jurídica nos dá a garantia de participação o que dir8 as 

esferas executiva e legislativa que são evidentemente representativas: 

BITTAR, Eduardo Carlos Bianca. Ética, educaçao, cidadania e direitos humanos: estudos filosóficos entre cosmopolitismo e 
responsabilidade social. Si': Manole, 2004. p 22. 

Observe a nobre lição de Ihering: "O Povo que deixa impunemente roubar Uma légua quadrada desse terreno (no caso de 
seu terreno) ver& em breve roubar todas as outras, até que nada mais lhe fique a pertencer e deixe de existir como Estado, - e 
tal povo na0 merece melhor sorte". IHERING, Rudolf von. A luta Pelo direito; tradução de Mario de Mbroe. Sao Paulo: 
Centauro, 2003. p.33. 

'83 queçtao soberana da teoria politica, em um estado que se sUP6e governado pela concepçao liberal de igualdade, 6 a 
questao de saber quais desigualdades em termos de bens, oportunidades e liberdades são permitidas em tal estado, e por 
quê, O começo de uma resposta está na segu,inte distinçao: todo cidadao governado pela concepção liberal de igualdade tem 
um direito a igual ~onçideração e respeito. Ex!stem, no entanto, dois direitos distintos que podem estar compreendidos neste 
direito abstrato. O primeiro deles é 0 direito a igual tratmento @qual treatment), isto é, à mesma distribuiçao de bens e opor- 
tunidades que qualquer outra pessoa possua ou receba. Nos casos de realinhamento dos distritos eleitorais, a Suprema Corte 
sustentou que os tem direito a igual tratamento na distribuiç80 do poder de voto; sustentou que se deve conceder um 
voto a cada apesar do fato de que uma distribui~ao diferente dos votos possa realmente contribuir para o beneficio 
geral, O segundo é o direito a Ser tratado como igual (t(eatme!t as an equal). Este b O direito, não a uma distribuição igual de 
algum bem ou oportunidade, mas o direito a igual considera~ao e respeito na decisáo politica sobre como tais bens e oportu- 
,,idades serao diStribuid0~." DWORKIN, Ronald. Levando 0s direitos a sério; traduçao e notas Nelson Boeira. Sao Paulo: 
Martins Fontes, 2002. ~ . 4 ~ ~ .  



Ninguém 6 obrigado a cumprir ordem ilegal, ou a ela se submeter, ainda que 
emanada de autoridade judicial. Mais: é dever de cidadania opor-se à ordem 
ilegal; caso contrário nega-se o Estado de Direito. HC 73454 / RJ. Relator: 
Ministro Maurício Corrêa. Julgamento: 22/04/1996. Órgão Julgador: Segunda 
Turma. Publicaçao: DJ 07/06/1996. 

O respeito à lei e à autoridade da ConstituiçBo da República representa 
condiçao indispensável e necessaria ao exerclcio da liberdade e à prática 
responsável da cidadania, nada podendo legitimar a ruptura da ordem 
jurídica, quer por atuação de movimentos sociais (qualquer que seja o perfil 
ideológico que ostentem), quer por iniciativa do Estado (...). ADI 2213 - 
Distrito Federal. Medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade. 
Relator: Celso de Mello. Julgamento: 04/04/2002. ÓrgBo Julgador: Tribunal 
Pleno. Publicaçao: DJ 23/04/2004. 

Parece-nos que a solução encontrada é mesmo convocar as pessoas para 

que exerçam seus deveres de cidadãos, pois só desta maneira é que se efetivarão 

os direitos, entre estes os direitos fundamentais, dispostos em nossa Magna Carta, 

pois a "lei não é mais do que a expressão consciente da vontade coletiva do grupo 

social". 

4.3.1 - O conceito de cidadania para Hannah Arendt 

Hanna Arendt (1906 - 1975) é renomada filósofa judia que nasceu na 

Alemanha - especificamente em Linden - foi perseguida pelo nazismo e então 

exilada morou nos Estados Unidos desde 1941. Abordaremos sua obra aqui, pois 

Hanna Arendt escreveu sobre os apátridas e aborda a cidadania de forma especial. 

Sua abordagem da cidadania nos faz crer que esta se liga a própria 

dignidade da pessoa, pois equivale ao agir, inclusive ao agir universal, agir este, 

amparado pelo direito mas também anterior ao próprio direito, agir este que leva a 
' 185 liberdade. 

Foi diante da perplexidade da Segunda Guerra Mundial que esta filósofa 

reconheceu a necessidade de ter direitos, pois os judeus eram humilhados de forma 

tão indigna que nem sequer sabiam diferenciar seu ser, de uma coisa insignificante. 

lE4 REALE, Miguel. Fundamentos do Direito. 3" Edição. SBo Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1998. p. 61. 

185 açao política gandhiana e O Direito Internacional dos Direitos Humanos, ao tornarem imprescindivel a manutenção do 
espaço da ação, çao exemplos paradigm8ticos da tentativa de con~tru~%o desta nova política, delineada por Hanna Arendt, 
não um instrumento de controle e opressão, mas uma Senda Para libertação de cada um e de todos n6s. c, portanto, no campo 
da ação, garantido pela politica, que se realiza a liberdade". BITTAR, Eduardo Carlos Bianca. Curso de Filosofia do direito. 
4"edição. São Paulo: Atlas, 2005. p.387. 



Os judeus foram reduzidos a coisas, meros objetos de uso indecoroso, que não 

tinham valor e não mereciam respeito. 
A Alemanha nazista retirou do povo judeu a possibilidade de ter direitos, 

desnacionalizou-os, trancou-os em guetos, transformando-os em apátridas. "O 

apátrida, que não possui nenhuma nacionalidade, era considerado como um não 

cidadão. O que implicava o não - reconhecimento de seus direitos". 186 

E por este motivo que Hanna liga a cidadania, antes de tudo, ao direito 

universal de pertencer a uma nação, sendo este um direito moral, ético, um direito 

humano. A partir desta percepção ela percebe a cidadania como um direito a ter 

direitos, essência da cidadania que a nosso ver é também essência da dignidade 

humana. 

Em uma de suas obras traz a idéia de que os: 

apátridas se convenciam que a perda de direitos nacionais era idéntica a 
perda de direitos humanos e que a perda dos direitos nacionais leva perda 
dos direitos humanos. 18' 

Acreditava nisto, pois em um momento de desespero não havia uma pátria 

a qual o povo judeu pudesse recorrer, não havia proteção de um Estado e aquele 

povo perdeu toda a sua identidade e dignidade. 

Neste sentido leciona Bittar: 

mais do que a perda da nacionalidade alema, o grande empecilho para os 
judeus na Alemanha nazista foi a impossibilidade do exercício da cidadania. 
Mesmo que possuíssem um vínculo jurídico que os ligasse ao Estado 
alemao, esse vínculo, por nao ser respeitado de fato, transformava os judeus 
em não-cidadaos tanto na Alemanha, como na Comunidade Internacional, o 
que os privava da proteçao jurídica de seu prdprio país". 

Será com o surgimento do Direito Internacional dos Direitos Humanos, de 

1945 la9, com o surgimento da Convenção sobre o Estatuto dos Apátridas, de 1954 

que estes serão reintegrados ao mundo do direito. 

Ia6 BITTAR, Eduardo Carlos Bianca. Curso de Filosofia do direito. 4"edição. São Paulo: Atlas, 2005. p.385. 

ARENDT, Hannah. Origens do totalitarismo; tradução Roberto Raposo. 5" reimpressão. são Paulo: Companhia das letras. 
p. 325. 

le8 BITTAR, Eduardo Carlos Bianca. Curso de Filosofia do direito. 4"ediçao. Sao Paulo: Atlas, 2005. p.386. 

le9 primeiro documento do Direito Internacional dos Direitos Humanos B a Carta de Sao Francisco, de 1945, documento que 
fundou a Organização da Naçdes Unidas (ONU). 
L O ~ O  no preâmbulo dessa Carta, coloca-se, de forma indubitável, O horror que as duas guerras mundiais causaram, bem como 
a necessidade de uma reafirmação dos direitos humanos: 
" N ~ s ,  0s povos das Naçdes Unidas, resolvidos a preservar as geraçdes vindouras do flageio da guerra, que por duas vezes, no 
espaço da nossa vida, trouxe sofrimentos indlvisivels a humanidade, e a reafirmar a fB nos direitos fundamentais do homem, 



Das lições de Eduardo Bittar retiramos que: 

o fato de o apátrida, em virtude de não possuir nacionalidade, não ser 
reconhecido como cidadão por nenhum Estado, não o impede de exercer 
seus direitos de cidadania em outro país. No sistema do DIDH, o apdtrida não 
perde seus direitos fundamentais, continua podendo exercer os seguintes 
direitos, em p6 de igualdade com os nacionais do país no qual reside: 
liberdade de praticar sua religiao e a educação religiosa de seus filhos, 
acesso aos tribunais, ensino elementar, assisténcia e socorro públicos, 
legislação do trabalho e seguros sociais. Na mesma situaçllo dos 
estrangeiros, exerce direito de associação, emprego remunerado, trabalho 
autonomo, exercício de uma profissilo liberal, moradia. l g O  

Assim, temos aqui a importante noção de que pertencer a uma pátria é 

também direito inerente ao homem lgl, é um direito também à identidade. 

O que é um homem sem uma pátria, sem um símbolo de orgulho para 

lutar ... O que é um homem sem um hino? Sem flâmula? Sem deveres ... Sem 

direitos ... 
É um homem despido de cidadania, despido de identidade. 

É por este motivo que no rastro deste pensamento ousamos aqui dizer que 

um homem sem cidadania é também um homem sem identidade nacional. 

É um homem desprotegido em seu meio social. c um homem privado de 

seus direitos humanos e desta forma, nem há como fazer valer sua efetivação, pois é 

indivíduo de lugar nenhum. 

É por este fato que Hanna Arendt leciona que: 

a calamidade dos que não têm direitos não decorrem do fato de terem sido 
privados da vida, da liberdade ou da procura da felicidade, nem da igualdade 
perante a lei ou da liberdade de opinião - fdrmulas que se destinavam a 
resolver problemas dentro de certas comunidades - mas do fato de jB não 
pertencerem a qualquer comunidade. l g 2  

na dignidade e no valor do ser humano, na igualdade de direitos dos homens e das mulheres, assim como das naçoes grandes 
e pequenas ..." 
A Carta de Sgo Francisco (ou Carta da ONU), juntamente Com a Declaraçgo Universal dos Direitos Humanos de 1948 e 0s 
Pactos Internacionais de Direitos Civis e Polfticos e de Direitos Econ6micos Sociais e Culturais, de 1966, formam a Carta de 
Direitos Humanos da ONU." BITTAR, Eduardo Carlos Bianca. Curso de Filosofia do direito. 4'ediçBo. Sgo Paulo: Atlas, 2005. 

p.540. 

190 BITTAR, Eduardo Carlos Bianca. Curso de Filosofia do direito. 4"ediçao. S3o Paulo: Atlas, 2005. p.385. 

lgl A Declaraçáo Universal de Direitos de 1948 dispde: " Artigo XV - 1. Toda Pessoa tem direito a uma nacionalidade. 
2, NinguBm será arbitrariamente privado de sua nacionalidade, nem do direito de mudar sua nacionalidade." 

192 ARE,JDT, Hannah, Origens do totalitarismo; traduçao Roberto Raposo. 5" reimpressão. Sao Paulo: Companhia das letras. 

p. 329. 



O drama das pessoas sem pátria é muito maior do que se pode imaginar, 

pois o apátrida não encontra sequer "lugar na família das nações". lg3 

Neste sentido Hanna Arendt ministra que a falta de identidade nacional 

acarreta: 

a privaçao fundamental dos direitos humanos que manifesta-se, primeiro e 
acima de tudo, na privação de um lugar no mundo que torne a opiniao 
significativa e a açao eficaz.lg4 

Leciona ainda que: 

Algo mais fundamental do que a liberdade e a justiça, que sao os direitos do 
cidadao, está em jogo quando deixa de ser natural que um homem pertença à 
comunidade em que nasceu, e quando o nao pertencer a ela nao B um ato da 
sua livre escolha, ou quando está numa situaçao em que, a nao ser que 
cometa um crime, receberá um tratamento independente do que ele faça ou 
deixe de fazer. Esse extremo e nada mais, é a situaç8o dos que são privados 
dos seus direitos humanos. Sao privados não do seu direito a liberdade, mas 
do direito a ação; não do direito de pensarem o que quiserem, mas do direito 
de opinarem. 195 

Desta forma, deve-se reconhecer a importância da cidadania, pois nos 

mantendo nas lições de Arendt, encontramos que "a vida sem discurso e sem ação 

(.. .) está literalmente morta para o mundo; deixa de ser uma vida humana (...). 11 196 

Isto posto, devemos perceber que para Hanna Arendt, pátria e cidadania 

caminham juntas, pois que, sem vínculos de nacionalidade não há conexão com o 

direito, portanto um homem sem direito vive uma vida sub-humana que nem ele, nem 

a universalidade das nações merece ter, ou permitir que tal problemática exista. 

Um homem deve ter o direito de pensar, de influir, de divulgar idéias, 

pensamentos, de votar, de conhecer e ate de desobedecer a ordem ilegal, deve ter o 

direito a ter direito e nosso Estado atualmente nos dá esta garantia. 

É por este motivo que devemos valorizar nossa pátria. Lutar por nosso 

Estado DemocrBtico, pois temos o direito & cidadania, mais  ainda, temos a garantia 

103 LAFER, Celso. A reconstruç80 dos dlreltos humanos. Silo Paulo: Companhia das Letras. 2003. p.146. 

104 ARENDT, Hannah. Origens do totalltarlsmo; traduçao Roberto Raposo. 5" relmpress80. SBo Paulo: Companhla das letras. 

p. 330. 

195 ARE,JDT, Hannah. Origens do totalitarismo; tradução Roberto Raposo. 5" reimpressão. São Paulo: Companhia das letras. 

p. 330. 

196 Hannah, A condiçáo humana; traduçao de Roberto Raposo. 10" EdiçSio. Rio de janeiro: Editora Forense, 2000. p. 
189. 



da cidadania, temos uma identidade, portanto devemos valorizar esta identidade e 

fazer uso dela através do uso e conhecimento do direito. 

4.3.2 - Direito, dever e cidadania 

Convém mencionar aqui um histórico sobre a origem do vocábulo direito, 

em conformidade com as lições de Anacleto de Oliveira Faria. 

A palavra "direito" vem do vocábulo latino directum, que significa, em sentido 
próprio, "reto" ou a linha reta e, por extensao: 
a) aquilo que se amolda à reta, ou 
b) a regra que determina uma ação reta ou correta. 
A matriz latina directum gerou a palavra que qualifica "direito" em todas as 
línguas modernas: direito (português); derecho (castelhano); diritto (italiano); 
droit (francês); recht (alemao); right (inglês). 
No direito romano clássico, o termo usado para qualificar o "direito" era jus. 
Sobre a origem etimológica desta palavra há duas correntes: para alguns, jus 
derivaria da raiz sânscrita JU (YU) que significa "ligar" ou "ordenar" (gerando 
modernamente: jugo, jungir, cbnjuge, etc.); para outros, contudo, o vocábulo 
em apreço teria origem no védico Ybs, palavra de caráter religioso (salvação, 
defesa contra o mal ou purificaçao). Muitos defensores desta última corrente 
chegam a atribuir à mesma origem védica ybs nCio s6 jus, como também 
Jovis (Júpiter). A querela sobre a origem etimológica de jus revela a 
existência de duas correntes antagbnicas (antagonismo radical, que vai ate à 
prbpria origem do vocábulo) sobre o fundamento do direito. Para uma, o 
direito tem por base a coerção do poder público, a imposição, em suma, a 
força. Para esses, "6 direito porque ordem" ous quia jussum est). São os 
partidarios da origem sanscrita YU da palavra em foco. 
Outra corrente atribui do direito um fundamento ideal; as regras jurídicas 
devem se amoldar à ideia de justiça: "é direito, porque justo" (jus quia justum 
est). São estes os partidários da origem védica (Ybs) da palavra em análise. 
197 

Outro doutrinador, Karl Engisch já de forma mais técnica afirma que: 

direito adquire um significado determinante do nosso viver, consiste ele em 
dizer-nos algo sobre o modo como in concreto nos devemos conduzir. Nesta 
conformidade o Direito, se há de lograr significaçao para a nossa vida, tem 
de destilar-se em Concretas regras de dever - ser. Pelo que respeita à nossa 
própria pessoa ou com referencia aos outros, o que pedimos ao direito 6 que 
nos diga como (...) devemos ou não devemos agir. A questão mais lata de 
saber como podemos agir, facilmente se deixa transformar numa questão de 
dever - ser (é - me licito significa: não devo fazer o contrário?). lg8 

197 FARIA, Anacleto de Oliveira In~tit~içdeS de Direito. 5" Ediçao. SSo Paulo: Editora Revista dos Tribunais. 1980. p. 3 e 4. 

198 E,JGISCH, Karl, 1~troduçã0 ao pensamento Jurídico. 3" Ediçho.Lisboa: Fundaçao Calouste Gulbenkian. p. 62. 



Como visto o direito está entrelaçado a ordem, ao justo, ao dever-ser. 

Preferimos aqui nos posicionar dizendo que 8 o conhecimento da garantia 

desta ordem, do ser justo, do dever-ser que permitirá um desenvolvimento pessoal 

que influenciará a construção da cidadania que propiciará a existência da 

democracia e do desenvolvimento sòcial. Portanto conhecer o direito - em seu 

sentido objetivo, não sua natureza ou seu fundamento - propicia a segura 

intervenção social. 

O cidadão deve adquirir uma cultura jurídica. Deve atraves desse 

conhecimento, desenvolver um pensamento crítico - criativo para poder intervir na 

sociedade de maneira desbravadora, deve garantir a efetividade do direito, da 

ordem, da justiça. 

Ao conhecer o direito o cidadão pode ser capaz de transformar sua 

sociedade, podendo intervir de forma eficaz e lutando pela prevalência deste direito. 

Pois que ser cidadão é lutar por direitos. 

É o conhecimento do direito que também permitirá intensa iniciativa crítica 

e reflexiva, levando ao desenvolvimento da cidadania. O conhecimento do direito 

será também a base da integração social - homogeneizando as classes - que 

consequentemente levará a plena conquista da soberania exercida de fato. 

Ao conhecer o direito o cidadão poderá revisar seu próprio pensamento e 

criar um pensamento, um conhecimento com base critica. Deve ver no direito um 

instrumento de reflexão para o agir e assim criar uma série de ações e estratégias 

para realmente participar, modificar e exercer a soberania de fato e não 

simplesmente de direito. 

Ser cidadão implica em uma série de fatores tais como; examinar a 

relevância e a pertinência do direito, vincular as normas as ações sociais. Ser 

cidadão compreende um amplo conjunto de atitudes que implicam em conhecer as 

leis do Estado ao qual pertence. Conhecimento. comunicação e argumentação são 

fundamentais para o desenvolvimento da cidadania. 

A vida do direito existe atravds de seu conhecimento, de seu exercicio, de 

sua proteção. 199 

Ig9 "0 direito na0 6 uma pura teoria, mas uma força viva. 
Por isso a justiça sustenta numa das maos a balança em que Pesa 0 direito, e na outra a espada de que se serve para 

defendê-lo. 
A espada Sem a balança é a força brutal; a balança sem a espada 6 a impotência do direito. 
Uma na0 pode avançar sem a outra, nem haverá ordem juridica Perfeita sem que a energia com que a justiça aplica a 

espada seja igual habilidade Com que manejar a balança. 



Neste sentido observe as lições de Norberto Bobbio: 

(...) o problema grave de nosso tempo, com relaç8o aos direitos do homem, 
nao era mais o de fundamentá-los, e sim o de protegê-los. 

Continua sua lição: 

Com efeito, o problema que temos diante de nós n80 é filosófico, mas juridico 
e, num sentido mais amplo, político. Nao se trata de saber quais e quantos 
s80 esses direitos, qual é sua natureza e seu fundamento, se s8o direitos 
naturais ou históricos, absolutos ou relativos, mas sim qual é o modo mais 
seguro para garanti-los, para impedir que, apesar das solenes declaraçOes, 
eles sejam continuamente violados. 200 

Neste ponto é que se torna de suma importância a cidadania, porque é o 

cidadão que contesta, e através da contestação se liberta da alienação, caminhando 

para a transformação. E não há contestação, liberdade ou transformação sem luta. 

Neste sentido Ihering desenvolve sua teoria trazendo a idéia de que: 

a luta é o trabalho do direito e que tanto pelo que diz respeito à necessidade 
pratica, como à importancia moral, ela é para o direito, o que o trabalho é 
para a propriedade. 20 1 

E tanto quanto o trabalho gera a dignidade o direito também o faz e 

quando o homem conhece seu direito conhece também a possibilidade de ser 

cidadão, sendo que é desta forma que participa e transforma, não permanece 

apenas como um espectador dos acontecimentos sociais, não sonha apenas com 

um futuro melhor, mas participa 202, transforma, fiscaliza e age e pode se utilizar de 

alguns pontos ineficazes do direito como um trampolim para o sucesso do Estado ao 

qual pertence. 
Mas para isso é mister também que se conheçam os deveres, que a nosso 

ver é tão mais essencial que o próprio direito. 

Observem em primeiro lugar as lições de Dalmo de Abreu Dallari: 

O direito 6 um trabalho incessante, não wnente dos Poderes públicos mas de uma nação inteira". IHERING, Rudolf von. A 
luta pelo direito; tradução de Mário de Méroe. Sáo Paulo: Centauro, 2003. p.21. 

2" ~ 0 ~ ~ 1 0 ,  Norbeno. A Era dos Direitos. Rio de Janeiro: Campus, 1992. p.25. 

201 IHERING, Rudolf von. A luta pelo direito; tradu~bo de Mlrio de MBroe. SBo Paulo: Centauro, 2003. p.22 

'O2 homem 6 um animal teleolbgico, que atua geralmente em fun~ao de finalidades projetadas no futuro. Somente quando e 
leva em conta a finalidade de Uma 6 que se pode compreender 0 Seu "sentido"". BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos, 
Rio de Janeiro: Campus, 1992. P . ~ ~ .  



é importante assinalar que os direitos de cidadania são ao mesmo tempo, 
deveres. Pode parecer estranho dizer que uma pessoa tem o dever de 
exercer seus direitos, porque isso dá a impressão de que tais direitos s8o 
convertidos em obrigaçdes. Mas a natureza associativa da pessoa humana, a 
solidariedade natural característica da humanidade, a fraqueza dos indivíduos 
isolados quando devem enfrentar o Estado ou grupos sociais poderosos são 
fatores que tornam necesshria a participação de todos nas atividades sociais. 
Acrescente-se a issd a impossibilidade de viver democraticamente se os 
membros da sociedade nao externarem suas opinioes e sua vontade. Tudo 
isso torna imprescindível que os cidadãos exerçam seus direitos de 
cidadania. 203 

Observem também o que leciona Ihering: 

é um dever resistir à injustiça ultrajante que chega a provocar a própria 
pessoa, isto é, à lesa0 ao direito que, em conseqüência da maneira por que é 
cometida, contém o caráter de um desprezo pelo direito, de uma lesão 
pessoal. e um dever do interessado para consigo pr6prio; é um dever para 
com a sociedade, porque esta resistencia é necesshria para que o direito se 
realize. 204 

Canotilho em sua obra Direito Constitucional e Teoria da Constituição nos 

lembra que: 
a República era o reino da virtude no sentido romano, que só pode funcionar 
se os cidadãos cumprirem um certo número de deveres: servir a pátria, votar, 
ser solidário, aprender.*05 

A partir das lições acima se pode compreender que o exercício da 

cidadania - o que inclui a resistência a injustiça e a participação social - é dever das 

pessoas. 

Não devemos permitir que se fale em direitos sem antes falar em dever, 

pois a cada direito fundamental, enquanto protegido, pressupõe um dever 

correspondente; *O6 

Neste contexto observe o que dispõe o Pacto de São José da Costa Rica, 

em seu capítulo V, que trata sobre os deveres das pessoas: 

"Artigo 32 - Correlação entre deveres e direitos 

1 - Toda pessoa tem deveres para com a família, a comunidade e a 

humanidade. 

DALLARI, Dalmo de Abreu. Direitos humanos e cidadania. Sãp Paulo: Moderna. 1998. p.16. 

204 OP. cit. p.35. 

205 CANOTILHO, J O S ~  Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da ConstituiçSLo. 6" EdiçBo. Livraria Aimedina, Coimbra, 
Portugal. p.527. 

CANOTILHO, 0p.cit. p.528 



2 - Os direitos de cada pessoa são limitados pelos direitos dos demais, 

pela segurança de todos e pelas justas exigências do bem comum, numa sociedade 

democrática." 

Nossa Constituição também positiva deveres, exemplo destes 

encontraremos nos artigos 225 e 227 207, que tratam respectivamente sobre meio 

ambiente e família e, portanto devem ser observados, pois que sem que os 

cumpram não há que se exigir direitos. 

Os presentes artigos retratam ainda todo o fim que esta obra pretende 

alcançar, ou seja, cada pessoa é responsável pelo Estado em que se vive, por sua 

comunidade. 

Observe que se cada indivíduo zelar por seu meio ambiente, alcançar-se-á 

um bem saudável para todos, que se cada um zelar por sua familia, o que se deve 

incluir fundamentalmente o planejamento familiar, ter-se-á menos miseráveis e 

consequentemente alcançar-se-á um nível menor de marginalidade e de desvios 

sócio-comportamentais. 208 

Consideramos estes desvios sócio comportamentais como doenças que se 

pode prevenir quando cada um cumpre com seu dever. 

Nessa esteira podemos nos utilizar das lições de Ihering, que entende que 

"a defesa do direito é portanto um dever da própria conservação moral". 209 

Desta forma parece-nos óbvio que a cidadania surge quando, antes de 

lutar por um direito, cumprem-se deveres. E ser cumpridor de deveres é mais uma 

maneira de não depositar no Estado a culpa da infelicidade pessoal, mas sim uma 

maneira eficaz de cortar as amarras da vitimização 210 frente um ente estatal ou 

governamental, criando um novo modelo de sociedade onde o dever é o alicerce não 

somente da concretização de direitos fundamentais, como também da justiça. 

207 Conçtituiç%o Federal, "Artigo 225 -Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do 
povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preserva-lo 
para as presentes e futuras gera~bes. 
Artigo 227 - É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o 
direito à vida, à saúde, a alimentação, à educação, ao lazer, à ~rofissionaiização, à cultura, à dignidade, ao respeito, a 
liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de coloch-lo~ a salvo de toda fomia de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e o~ressão". 

208 I1por mais diferente que seja a medida ec?n!mica, segundo a qual 0 rico e O pobre avaliam as coisas, nenhuma influência 
tem ela quando se trata do menOsPrez0 do direito (...)". IHERING, Rudolf VOn. A luta pelo direito; traduçao de Mario de Méroe. 
sgo Paulo: Centauro, 2003. p.55. 

209 Op. cit. p. 37. 

210 < I ( , , . )  é um dever de todo homem para consigo combater Por todos 0s meios de que disponha a desconsideraç8o para com a 
sua pessoa no desprezo do seu direito. Se a sofre, deixa penetrar na sua vida Um elemento de ilegalidade, e ninguem lhe deve 
estender a mãov, IHERING, Rudolf von. A luta Pelo direito; tradução de Mario de Méroe. São Paulo: Centauro, 2003. p.38. 



4.3.4 - Cidadania, Justiça e Princípio da proporcionalidade 

Em princípio vejamos a relação entre direito e justiça nas palavras de 

Anacleto de Oliveira Faria: 

O direito apresenta uma dupla finalidade: a segurança nas relaçdes humanas 
e a justiça. Se o fim mediato do direito 6 garantir a ordem e paz na atividade 
humana social, o seu fim último é a realização da justiça. 
Ainda hoje, conceituamo-Ia como a virtude segundo a qual alguem dá a 
outrem o que lhe é devido segundo um princípio de igualdade. Tal conceito 
apresenta as três notas bdsicas de justiça - alteridade, débito, igualdade. 
a) Alteridade - caracteriza o caráter social da justiça, a qual pressupde a 
existencia de um e de outro. É, pois, uma virtude social; n8o havendo 
pluralidade de pessoa não há justiça. 
b) Débito - ou exigibilidade. Trata-se de algo que pode ser exigido pelo 
interessado. Distingue-se, assim, a justiça da caridade, na qual n8o existe 
essa obrigatoriedade. Pagar as dividas é dever de justiça; auxiliar o prbximo, 
um dever de caridade. 
c) Igualdade: a justiça implica sempre numa relaçao de igualdade. O debito, 
acima referido, deverá ser cumprido segundo uma certa igualdade. '" 

Também é de suma importância para prosseguir nesta obra, conhecer as 

noções de justiça segundo o entendimento de Aristoteles, que a entende inserida em 

um ato de relação com o outro, 

(...) somente a justiça, entre todas as virtudes, é o "bem do outro", pois de 
fato, ela se relaciona com o prbximo, fazendo o que é vantajoso a um outro, 
quer se trate de um governante, ou de um membro da comunidade. O pior 
dos homens é aquele que exerce sua deficiencia moral tanto em relação a si 
mesmo, quanto em relação aos seus amigos; e o melhor dos homens não 6 o 
que exerce a sua virtude em relaçao a si mesmo, mas em relação a um 
outro, pois esta é a tarefa difícil. 'I2 

então a partir destes ensinamentos que se pode observar a relação do 

direito, da justiça e da cidadania, pois, esta última também existe em um contexto 

social, tanto quanto o direito e a justiça. 
A cidadania é também um dever do homem para com sua sociedade e 

para que se cumpram Com rigor estes deveres O homem deve agir com mediação 

frente aos valores estabelecidos e positivados em nosso ordenamento jurídico. 

podemos traçar um paralelo entre mediação e proporcionalidade através 

211 FARIA, ~ ~ ~ ~ l ~ t ~  de Oliveira. Instit~içõeS de Direito. 5" Edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. 1980. p, 10/11 

212 ARIST~TELES. Ética a Nicômaco. Tradução Pietro Nassetti. Sao Paulo: Editora Martin Claret. 2005. p, 105, 



das lições de Willis Santiago Guerra Filho, que em seu livro A Filosofia do Direito nos 

ensina que: 

Saindo do terreno especificamente jurídico para adentrar a Area contigua da 
moral, tem-se que, .para os antigos gregos, a idéia retora de seu 
comportamento era aquela de proporcionalidade, de equilíbrio harmbnico, 
expressa pelas noçbes de métron, o padrão do justo, belo e bom, e de hybris, 
a extravagancia dessa medida, fonte de sofrimento. Na ética aristotklica, tem- 
se a formalizaçao destas noçbes do senso comum helênico na idéia de 
"justiça distributiva", que põe a divisa0 de encargos e recompensas como 
decorrgncia da posiçao ocupada pelo sujeito na comunidade, seu status bem 
como por serviços (ou desserviços) que tenha prestado (...). 
Por fim, nao se pode esquecer a idéia de proporcionalidade da reação a uma 
agressao sofrida, expressa na iustitia vindicativa talibnica, regra comum nos 
tempos primitivos e ainda hoje sobrevivente nos casos em que se admite a 
chamada autotutela, o desforço pessoal para se proteger de uma ofensa à 
integridade física ou ao patrimbnio. 
A conclusao a que se chega nessa breve reconstituição histhrica, tentativa de 
focalizar a ideia de proporção nos arquétipos do pensamento jurídico 
ocidental, é a de que essa praticamente se confunde com a prdpria idéia do 
"direito", o aequum, o khanón, a regula, materializada simbolicamente no 
equilibrium da balança que porta Thémis (...).213 

Desta forma deve-se observar que tanto quanto se deve exigir dos 

cidadãos um equilíbrio, também sobre o Estado deve haver a mesma exigência, 

mesmo porque o Estado é somente uma forma encontrada para organizar a vontade 

do todo. E é na esteira deste pensamento que encontraremos como principio 

norteador do Estado de Direito também o princípio da proporcionalidade. 214 

Inclusive sobre princípios valha-nos a lição de Robert Alexy: 

Princípios são proposiçbes normativas de um tão alto nível de generalidade 
que podem via de regra na0 ser aplicados sem o acréscimo de outras 
premissas normativas e, habitualmente, sao sujeitos às limitaçbes por conta 
de outros princípios. Em vez de serem introduzidos na discussão como 
proposiçbes normativas, os princípios também podem ser introduzidos como 
descriçbes de estados de coisas em que são considerados bons. 

Tendo já uma visão do alcance de um princípio e em se levando em conta 

os ensinamentos de Willis Santiago Guerra Filho, 0 princípio da proporcionalidade é 

213 GUERRA FILHO, Wi l l i~  Santiago. A filosofia do direito: aplicada a0 direito processual e à teoria da constituiçao. 20 ediçao. 
Sao Paulo: Atlas. 2002. p. 83. 

214 ideia ~ ~ b j ~ c e n t e  à uproporcionalidade", Verhaltnismassigkeit, noç80 dotada atualmente de sentido t6cnico no direito 
público e teoria do direito germanico, ou seja, a de uma limitaçao do poder estatal em beneficio da garantia de integridade 
física e moral dos que lhe estilo SU~-rogados, confunde-se em sua origem, como 6 fácil perceber, com o nascimento do 
moderno Estado de Direito, respaldado em uma Constituiçao, em um documento formalizador do propósito de se manter o 
equilíbrio entre 0s diversos poderes que foym e 0, entre este e aquele e aqueles indivíduos a ele 
submetidos, a quem Ç ~ O  certos direitos fundamentais lnallenávei~." GUERRA FILHO, Willis Santiago. A filosofia 
do direito: ao direito processual e à teoria da constituiçao. 2" ediçao. Sã0 Paulo: Atlas. 2002. p. 83 

215 ALEXY, Robert. Teoria da argumentaçao jurídica. Sao Paulo: Editora Landy. 2001. p. 248. 



elevado a "princípio dos princípios", pois representa um "verdadeiro principium 

ordenador do direito" 216. Tanto assim, que nossos tribunais com o fito de alcançar a 

justiça 217, O invocam, observem sua utilização. 

Embora o Judicidrio não possa substituir-se A Administraçao na punição do 
se~idor ,  pode determinar a esta, em homenagem ao princípio da 
proporcionalidade, a aplicaçao de pena menos severa, compatível com a 
falta cometida e a previsilo legal. RMS 24901 / DF Relator (a): Min. Carlos 
Britto. Julgamento: 26/10/2004 Õrgão Julgador: Primeira Turma Publicação: 
DJ 1 1-02-2005 PP-00013 Ementa Volume - 021 79-01 PP-00135 Pub v. 6, n. 
29, 2005, p. 361-364. 

Trazer o principio da proporcionalidade 218 neste trabalho merece atenção, 

pois quando se fala em efetivar direitos fundamentais através do exercício da 

cidadania 219 é falar também em atender ao imperativo da justiça 220, é interpretar a 

Constituição e fazer com que a democracia também seja efetivada, é participar de 

forma intensa e tal não deve ser realizado somente por nossos tribunais, mas por 

todo o grupo pertencente a nossa magnífica nação brasileira. 

Neste contexto ensina Haberle que: 

no processo de interpretaçao constitucional esta0 potencialmente vinculados 
todos os órgaos estatais, todas as pot6ncias públicas, todos os cidadaos e 

216 GUERRA FILHO, Wiiiis Santiago. Processo Constitucional e Direitos Fundamentais. 4" EdiçLlo. Sao Paulo: Celso Bastos 
Editor, 2005. p.85. 

217 L L S ~ p ~ n d o  agora que o principio aqui abordado venha a merecer o pleno reconhecimento de sua valia em nosso pais, cabe 
desde já tomar em consideraçlo o problema de sua tendência a0 que se chama na doutrina alema de Oberdehnung, "super 
expansão", para designar um exagero ao empregá-lo, que levaria a Um "relaxamento" na aplicaçao da lei. Para prevenir que 
isso aconteça, nada melhor do que atribuir "reflexividade" a0 principio de modo que ~6 se possa aplicá-lo mediante um exame 
de "adequaçáo", "exigibilidade" e "proporcionalidade" de fazê-lo. Com isso, pode-se reservar a utilizaç%o dele para o momento 
oportuno e necessário, quando for essa a providência mais conforme com a finalidade última do ordenamento jurídico: o maior 
benefício possível da comunidade com O mínimo Sacrificio exigido de seus membros individualmente". GUERRA FILHO, Willis 
Santiago. A filosofia do direito: aplicada ao direito P~oc~?SSU~I e B teoria da constituiçao. 2" ediçLlo. Sao Paulo: Atlas. 2002. p. 90 

218 Lembrando,que a essência e destinação do principio da proporcionalidade é Preservar os direitos fundamentais. GUERRA 
FILHO, Williç Santiago. Processo Con~titucional e Direitos Fundamentais. 4" Edição. Silo Paulo: Celso Bastos Editor, 2005. p. 
84. 

219 cidadso que formula um recurso constitucional é intérprete da Constitui@o tal como o partido politico que propae um 
conflito entre 6rglos". HABERLE, Peter. Hemenêutica Constitucional. A sociedade aberta dos intérpretes da mnstituiçao: 
contribuição para a interpretaçao pluralista e "Procedimental" da ConstituiçBo. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor. 1997, 
Reimpressao 2002. p. 23. 

220 llt exatamente numa situaçáo em que há conflito entre principias, OU entre eles e regras, que o principio da 
proporcionalidade (em sentido estrito ou ~ ~ y ~ ~ ~ )  sua grande significaça0, pois pode ser usado como critério para 
solucionar da melhor forma tal conflito, otimizando a medida em que se acata prioritariamente um e desatende o mínimo 
poçsivel o outro princípio. Esse papel lhe cal multo bem Pela clrcunstancia de se tratar de um principio extremamente formal e, 
a diferença dos demais, náo haver Um outro que seja seu vigorando, em Um ordenamento juridico digno desse nome", 
GUERRA FILHO, Willis Santiago. ProceSSo ~onstitucional e Direitos Fundamentais. 4" Ediçao. Sao Paulo: Celso Bastos 
Editor, 2005. p.105. 



grupos, não sendo possivel estabelecer-se um elenco cerrado ou fixado com 
numerus clausus de intérpretes da Constituiçao. 22' 

Considerando que o cidadão também se vincula à Constituição e 

mantendo-nos nas lições de Willis Santiago Guerra Filho podemos observar que: 

A ordem jurídica, entao, vai se mostrar como um entrelaçado de regras e 
principios; um conjunto de normas que, em diferentes graus, concretizam 
uma idéia retora, a qual, de um ponto de vista filosófico, metapositivo, pode 
ser entendida como a "idéia do Direito" ( Rechtsidee), fórmula sintetizadora 
das idéias de paz jurídica e justiça, mas que, para nós, condensa-se 
positivamente na fórmula política adotada em nossa Constituição: "Estado 
Democrático de Direito". 222 

E, portanto, de suma importância que para a efetivação dos direitos 

fundamentais o cidadão conheça objetivamente o conceito de justiça através da 

aplicação do princípio da proporcionalidade operacionalizando-a. 

Neste sentido recolhemos as lições de Willis Santiago Guerra Filho: 

A idéia de proporcionalidade revela-se n%o só um importante - o mais 
importante, (...) - princípio jurídico fundamental, mas também um verdadeiro 
topos argumentativo, ao expressar um pensamento aceito como justo e 
razoável de um modo geral, de comprovada utilidade no equacionamento de 
questdes práticas, nao só do Direito em seus diversos ramos, como também 
em outras disciplinas, sempre que se tratar da descoberta do meio mais 
adequado para atingir determinado objetivo. 223 

É através da participação, da ação proporcional em conjunto e do respeito 

as normas que se efetivará o Estado Democrático de Direito. 

O Estado de Direito traz ao cidadão um elemento de reflexão que gera 

atitudes necessárias para o próprio conhecimento e aplicação do princípio da 

proporcionalidade. Dessa forma haverá a possibilidade da mantença de um Estado 

de Direito e então possivelmente Democrático. 

Portanto, é de suma importância que o cidadão conheça suas leis, a 

maneira 6 a forma processual de aplicá-las, sua Constituição e os principios que a 

regem, pois desta forma, se liberta da alienação; se comporta de maneira consciente 

221 HABERLE, Peter, Hemen&utiCa Constitucional. A sociedade aberta dos interpretes da constituiçao: contribuiçao para a 
interpretação pluralista e "procedimental" da ConstituiÇao. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor. 1997. Reimpressao 2002. 
p.13. 

222 GUERRA FILHO, Williç Santiago. A filosofia do direito: aplicada ao direito PrOCeSSual e B teoria da constituiçCl0, 20 ediçao, 
São Paulo: Atlas. 2002. P. 93. 

223 GUERRA FILHO, Willis Santiago. Processo Constitucional e Direitos Fundamentais. 4" EdiçBo. Sao Paulo: Celso Bastos 

Editor, 2005. p.102. 



e ponderada o que possibilita a conquista de uma sociedade justa e também de um 

efetivo Estado Democrático de Direito. 

4.4 - Relação entre os' Direitos Fundamentais, democracia e 

cidadania 

Para encerrar este capítulo é importante salientar que os direitos 

fundamentais, a democracia e a cidadania devem caminhar sempre lado a lado, pois 

a associação destes três elementos propiciam a ordem, a participação da maioria e a 

responsabilidade pelo todo. 

Os direitos fundamentais são elementos formais, dispostos em nossa 

Constituição que garantem não somente direitos de liberdade, direitos civis e 

políticos, como também, direitos sociais, coletivos e caminham até o direito à 

democracia, ou seja, o direto ao governo do povo e pelo povo; quanto à cidadania, 

esta é a responsabilidade do povo pelo governo que se elege, a responsabilidade de 

fiscalizar seus representantes, a responsabilidade de participar de forma assídua do 

país ao qual pertence e ultimamente tem sido uma responsabilidade universal de 

participação e cuidado com o planeta inclusive; portanto OS temas discutidos neste 

capítulo, quais sejam, os direitos fundamentais, a democracia e a cidadania 

caminham de forma unida, pois um garante a existência efetiva do outro. 

Lembrando que estes três elementos - direitos fundamentais, democracia 

e cidadania - estão sintetizados harmonicamente no Estado Democrático de Direito, 

fórmula política 224 esta que é a base idealizadora das normas constitucionais de 

1988. 

Falar em democracia sem cidadania ou sem um mínimo de direitos 

garantidores desta participação é falar em uma democracia utópica, obscura e 

imperfeita, que ficará presa a palavras escritas que se perderão em meio a um 

simples conceito político de governo. 

224 GUERRA FILHO, Wi l l i~  Santiago. PrOCeSSO Constitucional e Direitos Fundamentais. SP: Celso Bastos Editor. 4"ed. p. 16, 



Pois como leciona Alexandre de Moraes "o princípio democrático exprime 

fundamentalmente a exigência da integral participação de todos e de cada uma das 

pessoas na vida política do país". 225 

No entanto, acreditamos que antes da democracia deve haver uma 

educação para a democracia, uma educação democrática e é por este motivo que 

escrevemos sobre a cidadania, para orientar esta educação. 

O que temos em nossa Constituição de 1988, desde seu preambulo, são 

objetivos a serem alcançados e tais só poderão ser alcançados de fato, com a 

participação responsável do povo, dos cidadãos. 

Devemos perceber os direitos fundamentais e a democracia, como 

princípios garantidores do governo popular e ver na cidadania o elemento chave para 

alcançar estes princípios ou também objetivos dispostos na Constituição Federal de 

1988. 

Esta é a razão pela qual escrevemos sobre a cidadania. 

225 MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 17" Ediçao. Sa0 Paulo: Atlas, 2005.p.17. 



6 - Exercício da cidadania através de Instrumentos Processuais 

Constitucionais: Ação Popular e Ação Civil Pública 

"Juntos 

Um homem caminhava por uma região deserta. Ele se 

perdeu e não sabia como sair dali. Outro homem veio-lhe ao 

encontro. 

- Estou perdido. O senhor pode ensinar-me o caminho 

da saída? 

-Não - respondeu o desconhecido - não posso ensinar- 

lhe o caminho da saída, mas, se caminharmos juntos, talvez 

possamos encontra-lo" 

Emery ~ e s t e r . ~ ~ ~  

6.1 - Ação Popular 

A Constituição Federal vigente em seu artigo 5O, inciso LXXIII, dispõe que: 

qualquer cidadão é parte legitima para propor ação popular que vise a anular 
ato lesivo ao patrimdnio público ou de entidade de que o Estado participe, g 
moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimdnio histórico e 
cultural, ficando o autor, salvo comprovada ma-fel isento de custas judiciais e 
do dnus da sucumb6ncia. 

A ação popular, de forma complementar é regida pela Lei 4717165, que 

em seu artigo 1 O dispõe: 

r 

qualquer cidadão será parte legitima para pleitear a anulaçao ou a 
declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimdnio da Uniao, do Distrito 
Federal, dos Estados, dos Municípios, de entidades autarquicas, de 
sociedade de economia mista, de sociedades mútuas de seguro nas quais a 
União represente os segurados ausentes, de empresas públicas, de serviços 
sociais autdnomos, de instituiçbes ou fundaçbes para cuja criação ou custeio 
o tesouro público haja concorrido ou concorra com mais de cinquenta por 

226 Gray, Alice, Histórias para o c0raçaO 2. 1' ediçao brasileira. Traduçao de Maria Emilia de Oliveira. Campinas, SP: ~ d i t ~ ~ ~  

United Press, 2002. p. 14. 



cento do patrimônio ou da receita anual de empresas incorporadas ao 
patrimônio da Uniao, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, e de 
quaisquer pessoas jurídicas ou entidades subvencionadas pelos cofres 
públicos 

Subsidiariamente, encontramos na doutrina alguns conceitos para melhor 

traduzir a ação popular como nas liçõès de Hely Lopes Meirelles que conceitua a 

presente ação como: 

o meio constitucional posto Ci disposiçClo de qualquer cidadClo para obter a 
invalidaçao de atos ou contratos administrativos, ou a estes equiparados, 
ilegais e lesivos do patrimbnio federal, estadual e municipal, ou de suas 
autarquias, entidades paraestatais e pessoas jurídicas subvencionadas com 
dinheiros públicos. 227 

E nas lições de Maria Sylvia Zanella Di Pietro aprendemos que: 

a açClo popular é a açAo civil pela qual qualquer cidadao pode pleitear a 
invalidaçao de atos praticados pelo poder público ou entidades de que 
participe, lesivos ao patrirnônio público, ao meio ambiente, à moralidade 
administrativa ou ao patrimônio histórico e cultural, bem como a condenaçao 
por perdas e danos dos respons8veis pela IesClo. ''' 

José Afonso da Silva dá a ação popular a qualidade de garantia politico- 

constitucional para a defesa do interesse da coletividade e também vê na ação 

popular um instrumento da democracia participativa. 229 

É importante ressaltar que o autor desta ação defende interesse da 

comunidade e não interesse somente individual, os interesses são comuns. Pode o 

cidadão ajuizar ainda a ação para evitar o surgimento de dano ou para anular o ato 

danoso e responsabilizar patrimonialmente o causador da lesão. 

O fato de possuir uma garantia constitucionai que permite a qualquer 

cidadão proteger o patrirnônio nacional, entendendo aqui patrirnônio inclusive moral, 

já nos mostra que instrumentos para proteger o Estado já se têm, falta a população 

a determinação e o conhecimento deste instituto de proteção. 

Hely Lopes Meirelles ensina que: 

227 MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de Segurança. Atualizado Por Arnold Wald e Gilmar Ferreira Mendes. 260 edição, sp: 
Malheiros Edit0res.p. 122. 

228 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 14" edição. SP: Atlas, 2003. p .  654. 

229 SILVA, josé Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 23' ediçao .SP: Malheiros Editores Ltda.p. 462. 



a ação popular é um instrumento de defesa dos interesses da coletividade, 
utilizável por qualquer de seus membros. Por ela nao se amparam direitos 
individuais próprios, mas sim interesses da comunidade. O beneficiário direto 
e imediato desta açBo na0 é o autor; 6 o povo, titular do direito subjetivo ao 
governo honesto. O cidadiio a promove em nome da coletividade, no uso de 
uma prerrogativa cívica que a Constituiç40 da República lhe outorga. 230 

Desta forma pode-se observar a amplitude da presente ação, não 

restando dúvida que esta pode ser ajuizada quanto aos atos praticados por 

entidades paraestatais, assim como, sociedades de economia mista, empresas 

públicas, serviços sociais autônomos e entes de cooperação, incluindo também os 

órgãos da Administração centralizada. 

Um dos pressupostos da ação popular é a qualidade de cidadão como 

aufor, mas cidadão, no caso aqui especifico para propor a aç8o popular, é o 

brasileiro nato ou naturalizado que possui vínculo político com o Estado e para 

demonstrar este vinculo deve estar no gozo dos direitos políticos, o que significa 

dizer, que possui o direito de votar e ser votado. 

Esta descrição de cidadão para o fim de ajuizamento da ação popular, não 

é a mesma descrição que tentamos veicular nesta obra, no entanto, este 

entendimento não nos impede de acreditar que a cidadania vai além deste vinculo - 
como foi possível observar no decorrer deste trabalho - pois acreditamos que 

cidadania é busca por dignidade não somente individual, mas também social é a luta 

por direitos, é forma de contestação dos direitos tradicionais, é além de tudo uma 

forma de se libertar da alienação tão presente em nossa nação e é também, mas 

não somente, estar no gozo de direitos políticos, e é por este motivo que 

escrevemos sobre a ação popular, pois vemos nesta "um instrumento privilegiado de 

participação política" 231 e este instrumento processual garante o iiexercicio 

permanente da cidadania". 232 

A nosso ver a descrição de cidadão para o ajuizamento da ação popular é 

uma descrição muito limitada, que condiciona a cidadania ao simples cadastro no 

cartório eleitoral. 

A Lei 4717165 reza em seu artigo 3 O  que: 

230 MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de Segurança. Atualizado Por Arnold Wald e Gilmar Ferreira Mendes. 260 ediçao. sp: 
Malheiros Edit0res.p. 122. 

231 GUERRA FILHO, Williç Santiago. Processo Cbnstitucional e Direitos Fundamentais. 4" Edição. Sao Paulo: Celso Bastos 
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232 GuERRA F I L H ~ ,  willis santiago. Processo Constitucional e Direitos Fundamentais. 4" Ediçao. Sao Paulo: Celso Bastos 
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a prova da cidadania para ingresso em juizo, ser6 feita com o titulo eleitoral, 
ou com documento que a ele corresponda 

desta forma que se deve entender que o menor de dezoito anos e o 

maior de dezesseis, quando possuírem titulo de eleitor podem ser autores da ação 

popular. 

Ocorrendo a suspensão dos direitos políticos do autor, este perde a 

legitimidade para a causa, mas esta pode ter continuidade pela atuação de outros 

co-legitimados, ou ainda do Ministério Público. 

Não há necessidade que o cidadão pertença a comunidade onde há o 

litígio, pois a defesa aqui é abrangente e o zelo é do todo, não exclusivamente de 

uma pessoa. 

Observe jurisprudência neste sentido: 

Ação popular - Legitimidade para seu exercicio - Condiçao de cidadania - 
Irrelevdncia de ser o cidadão pertencente ou não à comunidade a que diga 
respeito o litigio - Agravo não provido. TJSP, RJTJSP 841148, set. - out.183. 

Visto isto, interessante conhecer de forma resumida, alguns dos principais 

artigos da lei que rege a ação popular. 

É ação de rito ordinário, previsto no Código de Processo Civil, embora seja 

de suma importancia a observancia das normas modificativas do artigo 7 O  da lei 

regulamentadora. 

O artigo 2 O  dispõe sobre a nulidade dos atos lesivos ao patrimônio das 

entidades mencionadas no artigo 1'. A nulidade ocorre nos casos de: incompetência; 

vício de forma; ilegalidade do objeto; inexistência dos motivos; desvio de finalidade. 
233 

parágrafo 4 O  do mesmo artigo dispõe sobre o cabimento de suspensão 

iiminar do ato lesivo impugnado. 

Quanto ao foro, o artigo 5' dispõe que: 

233 Lei da &&o popular, artigo 2', parágrafo único "Para a conceit~aç&? dos Casos de nulidade observar-se-&o as seguintes 
normas: a) a incompeténcia fica caracterizada quando 0 ato na0 se incluir nas atribuiçbes legais do agente que o praticou; b) o 
vício de forma consiste na omiss&o OU na observancia incompleta ou irregular de formalidades indispenshveis A existéncia ou 
seriedade do ato; c) a ilegalidade do objeto ocorre quando o resultado do ato importa em viola@o de lei, regulamento ou outro 
ato normativo; d) a inexistência dos motivos se verifica quando a matbria de fato OU de direito, em que se fundamenta o ato, 6 
materialmente inexistente ou juridicamente inadequada ao res!-Jl?ado obtido; e) 0 desvio de finalidade se verifica quando o 
agente pratica o ato visando a fim diverso daquele prevlsto, ex~llclta ou tm~licitamente, na regra de competência", 



conforme a origem do ato impugnado, é competente para conhecer da ação, 
processá-la e julgá-la o juiz que, de acordo com a organização judiciária de 
cada Estado, o for para as causas que interessem à União, ao Distrito 
Federal, ao Estado ou ao Município. 

O parágrafo único do artigo 7O. dispõe: 

o proferimento da sentença além do prazo estabelecido privard o juiz da 
inclusa0 em lista de merecimento para promoçgo, durante dois anos, e 
acarretará a perda, para efeito de promoção por antiguidade, de tantos dias 
quantos forem os do retardamento; salvo motivo justo, declinado nos autos e 
comprovado perante drgao disciplinar competente. 

Tal dispositivo enriquece a legislação, pois qualquer ato ilegal ou lesivo a 

comunidade deve ser apreciado com urgência. 

O artigo 7O, em seu parágrafo 2 O ,  inciso IV, dispõe que o prazo para 

contestação é de 20 (vinte) dias, prorrogáveis por mais 20 (vinte) dias, a 

requerimento do interessado, quando houver dificuldade na produção de prova 

documental. Este prazo é comum a todos os interessados e corre da entrega em 

cartório do mandado cumprido ou do decurso do prazo assinado em edital. 

O artigo 9 O  da mencionada lei dispõe que se o autor popular desistir da 

ação ou der motivo a absolvição da instância, qualquer outro cidadão ou o Ministério 

Público podem dar prasseguimento a esta, admitindo, portanto a sucessClo. 

Os outros pressupostos para propor a ação popular, além da cidadania 

são: ilegalidade ou imoralidade praticada pelo Poder Público ou entidade de que ele 

participe e lesão ao patrimônio público, a moralidade administrativa, ao meio 

ambiente e ao patrimônio histórico e cultural. 

Para caracterizar a ilegalidade é necessário que o ato praticado seja 

contrário ao Direito, infringindo normas ou princípios da Administração Pública. 

Já a lesividade é caracterizada pela "omissão administrativa que desfalca 

o erário o; prejudica a Administração, assim como O que ofende bens ou valores 

artísticos, cívicos, culturais, ambientais ou históricos da comunidade". 234 

A lesividade abrange também 0 patrimônio moral, estético e histórico, pois 

há leçividade em atos como venda de imóvel por preço inferior ao do mercado, 

quando houver pagamento de aluguel Por Preço superior ao do mercado irnobili&rio, 

234 MEIRELLES, Hely Lopeç. Mandado de Segurança. Atualizado Por Arnold Wald e Gilrnar Ferreira Mendes. 260 edi@o, sp: 
Malheiros Edit0res.p. 124. 



quando houver destruição de objetos sem valor econômico, mas de alto valor 

cultural, entre outros. 

O judiciário fica limitado a se pronunciar somente quanto à legalidade do 

ato e lesividade ao patrimônio público. c vedado ao judiciário analisar o mérito 

administrativo, ou seja, conveniência, oportunidade e eficiência do ato da 

administração. 

A sentença, na presente ação, condenará ao pagamento de perdas e 

danos os responsáveis pela prática do ato impugnado e também os beneficiários 

deste. Não há a possibilidade de condenação a fazer ou não fazer, a condenação 

deve ser sempre de natureza pecuniária. 

Há sanção ao juiz quando este não proferir a sentença dentro de 15 

quinze dias do recebimento dos autos. Percebam aqui o quão alicerçado estamos 

pela nossa Magna Carta. 

Portanto ao abordar a presente ação pretendeu-se demonstrar o quanto a 

Constituição Federal vigente nos dá amplos alicerces para a defesa de nossa nação, 

bastam disposição e fidelidade para com a nossa pátria, consequentemente para 

com nós mesmos, isto porque a propositura da ação estudada neste capitulo 

permite a desconstituição de ato ou atividade lesiva ao patrimônio da coletividade. 

Pretendeu-se demonstrar ainda que a presente ação proporciona a 

participação ativa do homem em seu meio social, abrindo caminhos para 

movimentos participativos o que inibe a alienação e a postura de acomodação, 

muitas vezes presente em nosso meio. 

Favorece também o desenvolvimento de posturas políticas o que gera um 

caminhar para a cidadania em seu sentido mais amplo. 

Visto isso vejamos outro tipo de ação que visa a defesa do interesse 

social. 

6.2 - Ação Civil Pública 

A Ação Civil Pública é disciplinada pela Lei 7347185. 

c bem definida pelo doutrinador Hely Lopes Meirelles como: 



o instrumento processual adequado para reprimir ou impedir danos ao meio 
ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, 
histórico, turístico e paisagístico e por infraç6es da ordem econdmica, 
protegendo, assim, os interesses difusos da sociedade. Não se presta a 
amparar direitos individuais, nem se destina à reparaçao de pre'uízos 
causados a particulares pela conduta, comissiva ou omissiva, do réu. 23d 

Para um melhor entendimento vejamos algumas definiçaes doutrinárias 

para que não restem dúvidas sobre o cabimento da presente ação. 

O meio ambiente é definido pelo artigo 225 de nossa Magna Carta como 

"bem de uso comum e essencial a sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder 

Público e a coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e 

futuras gerações" 

Hely Lopes Meirelles define meio ambiente: 

para fins de açao civil pública, meio ambiente é o conjunto de elementos da 
natureza, terra, água, ar, flora e fauna, ou criaçdes humanas essenciais à 
vida de todos os seres e ao bem estar do homem na comunidade. (...) Na 
proteçao ao meio ambiente há que se considerar o impacto ambiental, ou 
seja, a degradaçao que o ato ou fato provoca nos elementos da natureza 
(terra, água, ar, flora e fauna) ou nos sítios, naturais ou artificiais, dignos de 
preservação. 236 

Quanto a defesa do consumidor 237 há disposição constitucional no Título 

11, artigo sol inciso XXXII, que dispõe sobre os direitos e garantias fundamentais e no 

Titulo VII, artigo 170, V que dispõe sobre a ordem econômica. 

Assim, cabe ajuizamento da ação civil pública sempre que ocorrer 

atividade econômica causando prejuízo injustificável ao consumidor. 

O Decreto-lei número 25 de 3011 1137, em seu artigo l0 define o patrimônio 

histórico e afins como sendo: 

o conjunto dos bens móveis e imbveis existentes no país e cuja conservaçao 
seja do interesse público, quer por sua vinculaçao a fatos memoráveis da 
histbria do Brasil, quer por seu excepcional valor arqueolbgico ou etnográfico, 
bibliográfico ou artístico. 

Em consonância com OS ensinamentos de Hely Lopes Meirelles: 

235 MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de Segurança. Atualizado Por Arnold Wald e Gilmar Ferreira Mendes. 26O ediçso. sp: 
Malheiros Edit0res.p. 16111 62. 
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bens e direitos de valor artístico, estetico histórico, turístico e paisagístico sClo 
todos aqueles que constituem o patrimdnio cultural da comunidade, e, por 
isso mesmo, protegíveis pela ação civil pública. 238 

Não há necessidade que nenhum destes bens estejam "tombados" basta 

que exista interesse público em sua preservação. 

Diferentemente da Ação de Improbidade Administrativa a Ação Civil 

Pública não é meio específico de controle da Administração Pública, embora possa 

ser proposta contra o Poder Publico quando este causar dano a algum interesse 

difuso. 

O objeto desta última é sempre a defesa de interesse público, mais 

especificamente de interesse difuso. 239 

A doutrinadora Maria Sylvia Zanella Di Pietro nos ensina que: 

com a expressão interesse difuso ou coletivo, constante do artigo 129, 111, da 
Constituição Federal, foram abrangidos os interesses públicos concernentes 
a grupos indeterminados de pessoas (interesse difuso) ou a toda a sociedade 
(interesse geral); a expressão interesse coletivo não está empregada, aí, em 
sentido restrito, para designar o interesse de uma coletividade de pessoas 
determinadas, como ocorre com o mandado de segurança coletivo, mas em 
sentido amplo, como sindnimo de interesse público ou geral. 240 

Observe a seguir as principais características e também principais artigos 

da lei da ação civil pública. 

O rito a que se submete a presente ação é o ordinário. 

Cabe pedido de liminar. 

O artigo 2 O  da Lei de Ação Civil Pública dispõe sobre o foro competente 

que é o do local onde ocorreu o dano. 

Caso o dano se verifique em mais de uma comarca, é competente 

qualquer u v a  delas, resolvendo-se o problema pela prevenção. Mesmo para as 

demais ações, sejam cautelares, de execução ou de conhecimento, é competente o 

foro do lugar onde o dano possa ou deva ocorrer. 241 

238 Idem p.164. 
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Conclusões 

Partimos da história antiga para apresentar a noção de que cidadania é a 

participação do homem na sociedade em que vive e consideramos o 

desenvolvimento histórico para demonstrar que ser cidadão não é simplesmente 

colocar um nome ou uma legenda em uma cédula de votação, ser cidadão possui 

maior amplitude e significa participar, fiscalizar, politizar-se. 

Enfatizamos as manifestações e revoluções que nortearam e mudaram o 

rumo da sociedade e do direito consequentemente. 

Evidenciamos tais lutas porque estas trouxeram à consciência coletiva a 

força lesiva do poder exercido de forma arbitrária e foram estas lutas que resultaram 

na positivação de direitos fundamentais, direitos estes que se desenvolveram a partir 

também do reconhecimento dos direitos humanos. 

Foi possível constatar - também por meio de uma abordagem histórica - 
que, as diversas constituições de nosso país foram sendo reestruturadas através da 

participação ativa de grupos que lutaram em benefício da nação. 

Podemos através do caminhar histórico, constatar que somente com a 

participação das pessoas e através da determinação destas em negar o que havia 

sido imposto é que houve um desenvolvimento do direito e da sociedade, 

aprimorando portanto as condições e as ações dos dias atuais. 

Portanto, a pesquisa elaborada nesta obra pretendeu demonstrar que ser 

injusto é se colocar como vítima de um sistema. Que a vitimização se concretiza 

quando a pessoa se marginaliza e não participa da sociedade e pior ainda, acredita 

que o Estado deve prover suas necessidades, o que leva a crer que as pessoas não 

têm noção do significado de Estado, que como demonstramos é simplesmente uma 

forma de organização da coletividade para uma melhor administraçáo, portanto cada 

pessoa possui a obrigação de responsabilizar-se por si, sendo também soliddrio e 

ético, não delegando esta responsabilidade a outrem. 

Torna-se então, evidente a necessidade de observar que o que se 

entende por marginalização é somente forma sinonima de dizer vitimização, pois a 

ninguém é dado o poder de marginalizar sem que exista a permissão para a 

marginalização, permissão esta dada pela própria pessoa que se mantém estática 

dentro de uma sociedade e nada constrói, porque Se as pessoas tivessem um 



mínimo de percepção observariam que como um rio é mantido por suas margens e 

seguro por estas também a sociedade o pode ser. 

É desta forma que este trabalho tem a intenção de mostrar a 

responsabilidade de cada um sobre seus representantes, sobre a fiscalização 

destes, sobre o direcionamento do ~stado demonstrando também que cidadania não 

significa somente votar, mas ser responsável pelo seu Estado, pelo seu povo, pela 

sua terra. 

Como se observou nesta obra as lutas sempre ocorreram em prol de 

conquistas de liberdade, de vida social plena, harmoniosa, mas sempre visando um 

Estado onde todos pudessem participar. 

As pessoas precisam ter a consciência da cidadania e a nossa intenção é 

demonstrar que a cidadania não se restringe apenas ao seu significado jurídico, que 

significa o nacional que está em gozo de seus direitos políticos, sobretudo do voto, 

mas que ser cidadão é participar no destino do Estado, do país em se vive. 

Não se deve permitir o comodismo como um patrimônio hereditário, vindo 

desde a época da colonização, da monarquia, ou mesmo da ditadura. 

Ao focalizar a cidadania como tema desta pesquisa pretendeu-se 

demonstrar que a realidade nacional pode ser modificada através da participação. 

Que ser cidadão é ser pessoa presente, é ser pessoa responsável, 

prudente, politizada, ética, conhecedora de seus deveres em primeiro lugar, 

posteriormente conhecedora de seus direitos. 

E ser fiscal das pessoas as quais se delega poderes. 

É estar inserido em um processo de construção nacional, reconhecendo a 

efetividade da participação. 

É por este motivo que a cidadania deve ser aprendida, praticada e 

estimulada, para que então de fato se alcance o Estado Democrático de Direito. 

~~resentamos mecanismos processuais disponíveis para a participação 

das pessoas que tenham a intenção de participar de forma positiva na sociedade 

efetivando 0s direitos garantidos pela Constituição Federal de 1988. 

Consideramos estes recursos processuais como forma de coibir práticas 

arbitrárias e violadoras dos direitos e garantias instituídos em Nossa Magna Carta 

atual e também como forma de efetivar a participação das pessoas na sociedade em 

que vive. 



Enfatizamos que ser cidadão é um aprendizado constante para o dever- 

ser, é um aprendizado necessário para obter de fato o que o direito nos reserva, é 

reconhecer a necessidade da atuação, das aç6es exercidas positivamente e 

diariamente porque isso sim é viver em democracia, isso sim é efetivar direitos, 

direitos estes não somente os fundamentais. 

Ante o que foi visto parece-nos que a solução encontrada para a aplicação 

dos Direitos Fundamentais na prática é a educação para a participação efetiva das 

pessoas na sociedade em que vive e quando tivermos estas ações então sim 

teremos de fato cidadãos. 

Por fim, é justamente pelo de fato de acreditarmos na educação para a 

cidadania que realizamos esta pesquisa e então esperamos sinceramente que a 

leitura desta obra motive não somente os estudiosos da ciência jurídica, mas toda a 

pessoa pertencente a nossa nação. 
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