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Resumo 

 

A declaração e o reconhecimento de direitos originados de fontes internacionais, 

especialmente dos tratados, que passam a integrar a situação subjetiva de todo ser humano, 

em qualquer país do mundo, tornou-se um movimento internacional de grande importância,  

sobretudo depois da Declaração Universal de Direito Humanos, de 1948, e vem se 

transformando em um verdadeiro ordenamento de proteção dos direitos humanos; seja no 

plano global (Declaração Universal dos Direitos Humanos e Pacto Internacional dos Direitos 

Civis e Políticos), seja no plano regional da Europa, da África e das Américas (Declaração 

Americana dos Deveres e Direitos Humanos e Convenção Americana de Direitos Humanos) - 

cada um com especificidades próprias, que se complementam, envolvendo, entre tantos 

outros, os direitos políticos. 

O reconhecimento da titularidade jurídica internacional de indivíduos e grupos tem 

exigido uma nova mentalidade capaz de lidar com novos conceitos, sobretudo entre os juristas 

ainda apegados a concepções ultrapassadas, como a da soberania absoluta e a da 

superioridade do direito interno sobre o direito internacional. 

Diante disso, tem sido necessário estudar qual o impacto da normativa internacional de 

proteção dos direitos humanos sobre o direito brasileiro, sendo este um trabalho de pesquisa 

que parte daquilo que já foi produzido e aprofunda a análise em relação aos direitos eleitorais 

brasileiros, face à Convenção Americana de Direito Humanos, partindo do pressuposto de que 

nas incompatibilidades entre os direitos humanos e o direito interno, aqueles devem 

prevalecer, seja pela natureza constitucional de suas normas (pela via da incorporação dos 

tratados), seja pela primazia da norma mais favorável à vítima, sem deixar de examinar o 

entendimento dominante no Supremo Tribunal Federal, que considera as normas dos tratados, 

mesmo os de direitos humanos, como equivalente às de lei ordinária. 



 vii

O trabalho aponta quais as normas do direito interno, legais e constitucionais, que 

tratam dos direitos políticos e são incompatíveis com a Convenção Americana de Direito 

Humanos, sugerindo que a solução esteja na aplicação dos já mencionados princípios da 

superioridade hierárquica das normas constitucionais e da primazia da norma mais favorável à 

vítima. 
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Introdução 

 

A questão dos direitos humanos vem se tornando o tema mais importante e polêmico 

do direito e da realidade social1, e constituiu a maior e mais significativa preocupação dos 

juristas no final do século XX2. A promulgação da Constituição brasileira de 1988 é um 

marco jurídico para a história  da regulamentação da proteção dos direitos humanos no Brasil. 

Pela primeira vez, norma constitucional foi incluída em nosso ordenamento jurídico que 

estabelece a “prevalência dos direitos humanos” como princípio da regência de nossa 

República Federativa (art.4º, inciso II, da Constituição de 1988). Em atenção a esse 

princípio, inúmeros tratados internacionais de proteção aos direitos humanos foram ratificados 

pelo Brasil3: a) Convenção contra a Tortura e Outros Tratamentos Cruéis, Desumanos ou 

Degradantes – 19894; b) Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura –19895;  

c) Convenção sobre os Direitos da Criança – 19906; d) Pacto Internacional dos Direitos Civis 

e Políticos – 19927; d) Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais – 

19928; e) Convenção Americana de Direitos Humanos – 19929; f) Convenção Interamericana 

para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher – 199510. 

 Cresceu, então, a preocupação, já anteriormente esboçada11, do impacto sobre o direito 

interno brasileiro dos tratados internacionais. Foi, até mesmo, realizado um seminário, em 8 e 

9 de novembro de 1993, em Brasília (DF), somente para tratar da incorporação ao direito 

interno das normas internacionais de proteção aos direitos humanos, contando com a 

                                                 
1 ALMEIDA, Fernando Barcellos. Teoria geral dos direitos humanos. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris 
Editor, 1996, p.17. 
2 MELLO, Celso Duvivier de Albuquerque. Direito constitucional internacional. 2. ed., Rio de Janeiro: Renovar, 
2000, p.204.  
3 MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Direito internacional: Tratados e direitos humanos fundamentais na ordem 
jurídica brasileira. Rio de Janeiro: América Jurídica, 2001, p.15. 
4 Aprovada pelo Congresso Nacional, através do Decreto Legislativo nº4, de 23 de maio de 1989, e promulgada 
pelo Decreto nº40, de 15 de fevereiro de 1991.  
5 Aprovada pelo Congresso Nacional, através do Decreto Legislativo nº5, de 31 de maio de 1989, e promulgada 
pelo Decreto nº98.386, de 9 de novembro de 1989. 
6 Aprovada pelo Congresso Nacional, através do Decreto Legislativo nº28, de 14 de setembro de 1990, e 
promulgada pelo Decreto nº99.710, de 21 de novembro de 1990. 
7 Aprovado pelo Congresso Nacional, através do Decreto Legislativo nº226, de 12 de dezembro de 1991, e 
promulgado pelo Decreto nº592, de 6 de julho de 1992. 
8 Aprovado pelo Congresso Nacional, através do Decreto Legislativo nº226, de 12 de dezembro de 1991, e 
promulgado pelo Decreto nº591, de 6 de julho de 1992. 
9 Aprovada pelo Congresso Nacional, através do Decreto Legislativo nº27, de 26 de maio de 1992, e promulgada 
pelo Decreto nº678, de 6 de novembro de 1992. 
10 Aprovada pelo Congresso Nacional, através do Decreto Legislativo nº107, de 31 de agosto de 1995, e 
promulgada pelo Decreto nº1.973, de 1º de agosto de 1996. 
11 BOSON, Gerson de Britto Mello. Constitucionalização do direito internacional: Internacionalização do 
direito constitucional, direito constitucional internacional brasileiro: os caminhos da paz. Belo Horizonte: Del 
Rey, 1996, p.175. 
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participação de alguns dos maiores especialistas brasileiros, sob o patrocínio do Instituto 

Interamericano de Direitos Humanos, do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, do Alto 

Comissariado das Nações Unidas para os refugiados e do Governo da Suécia12. 

 Essas preocupações integram dois ramos de saber jurídico, relativamente novos: o 

Direito Constitucional Internacional e o Direito Internacional dos Direitos Humanos. 

Esclarece PIOVESAN a natureza interdisciplinar do Direito Constitucional Internacional, que 

seria a resultante da interação entre o Direito Constitucional e o Direito Internacional dos 

Direitos Humanos13 enquanto o Professor CANÇADO TRINDADE posiciona, com clareza, a 

afirmação do Direito Internacional dos Direitos Humanos como ramo autônomo da ciência 

jurídica contemporânea, dotado de especificidade própria, marcado como direito de proteção e 

por uma lógica própria, e voltado à salvaguarda dos direitos dos seres humanos e não dos 

Estados, no plano internacional, após meio século de extraordinária evolução da tutela 

jurídica daqueles direitos14. 

 Sem deixar de examinar e muitas vezes aplicar regras gerais do Direito Internacional, 

entre as quais, aquelas referentes aos tratados internacionais e a sua incorporação ao direito 

interno, como são as normas estabelecidas na Convenção de Viena sobre Tratados 

Internacional, de 1969, essa nova ciência jurídica (Direito Internacional dos Direito Humanos) 

impõe uma nova mentalidade15 que permita quebra de paradigmas hermenêuticos 

ultrapassados, quando se trata da proteção da pessoa humana e da tutela de seus direitos 

fundamentais.  

 A primazia da norma mais favorável à vítima é exemplo cristalino dessa necessidade 

de mentalidade nova: havendo conflito entre normas internacionais de proteção dos direitos 

humanos e normas internas, qualquer que seja a sua hierarquia, aplica-se a norma mais 

favorável16. Disso resulta a possibilidade de abandonar a disputadíssima controvérsia sobre a 

natureza constitucional ou não das normas internacionais de proteção dos direitos humanos, à 

luz do art.5º, §2º, da Constituição de 1988, pois enquanto um grupo bastante significativo de 

internacionalistas brasileiros sustenta a hierarquia constitucional das normas dos tratados 

                                                 
12 INSTITUTO INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS. A incorporação das normas 
internacionais de proteção dos direitos humanos no direito brasileiro, 1996. 
13 PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. 4. ed., São Paulo: Max 
Limonad, 2000, p.42. 
14 CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto. Tratado de direito internacional dos direitos humanos. Porto 
Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1997, vol. I, p.20. 
15 Idem. Memorial em prol de uma nova mentalidade quanto à proteção dos direitos humanos nos planos 
internacional e nacional, In: Arquivos de Direitos Humanos, Rio de Janeiro,  n. 1, p. 3-55, 1999. 
16 Idem. Tratado de direito internacional dos direitos humanos, vol. I, p.434-6;  MELLO, C. D. de. Op. cit., 
p.203. 
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sobre direitos humanos, entre os quais CANÇADO TRINDADE, FLAVIA PIOVESAN, 

JOSÉ AFONSO DA SILVA e VALÉRIO MAZZUOLI, outros a isso se opõem, como é o 

caso de SAULO BAHIA17, apoiado nas reiteradas manifestações do Supremo Tribunal 

Federal.  

Admitindo a existência de outros direitos e garantias individuais, além daqueles 

constantes nos incisos do art.5º, da Constituição de 1988, o parágrafo segundo daquele 

mesmo art.5º permitiria concluir que as normas veiculadas por tratados internacionais de 

proteção aos direitos humanos seriam incorporadas com status constitucional. Por outro lado, 

não havendo previsão expressa como aquela do art.75, inciso 22, da Constituição da 

Argentina, que enumera duas declarações e oito tratados sobre direitos humanos e segundo a 

qual “en las condiciones de su vigencia tienen jerarquía constitucional”18, o art.5º, §2º, da 

nossa Constituição, não permitiria interpretação diferenciada dos tratados sobre direitos 

humanos em face dos tratados internacionais in genere.  

 O Supremo Tribunal Federal, sobre o tema, firmou jurisprudência, há mais de 20 anos, 

no sentido de que os tratados internacionais ratificados pelo Brasil incorporam-se ao direito 

interno, após decreto de execução do Presidente da República, com o status de lei ordinária, o 

que permite sua derrogação por lei posterior (lex posterior derogat anteriori) e impede que 

derrogue norma constitucional antinômica, servindo de paradigma o acórdão proferido no 

Recurso Extraordinário nº 80.004-SE, relatado pelo Ministro CUNHA PEIXOTO, em 

01.06.1977, cujo entendimento foi mantido, mesmo após o advento da Constituição de 1988, 

ao ser provocado a se manifestar sobre o alcance da aplicação do Pacto de São José da Costa 

Rica – Convenção Americana de Direito Humanos, como se verá nos estudo que se fará de 

inúmeros acórdãos do Supremo Tribunal Federal, já devidamente criticados pela doutrina 

especializada. O fundamento do entendimento daquela Alta Corte vai no sentido de que os 

compromissos internacionais assumidos pelo Brasil em tratado internacional não minimizam 

o conceito de soberania do Estado-povo na elaboração de sua Constituição, razão pela qual a 

Convenção Americana de Direitos Humanos deve ser interpretada com as limitações impostas 

pela Constituição de 1988. A ausência de uma norma constitucional expressa sobre a 

hierarquia das normas dos tratados internacionais de proteção aos direitos humanos, aliada à 

jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, cria obstáculos à investigação do 

verdadeiro alcance dos instrumentos internacionais de salvaguarda das liberdades 
                                                 
17 BAHIA, Saulo José Casali. Tratados internacionais no direito brasileiro. Rio de Janeiro: Forense, 2000, p. 
113. 
18 COLAUTTI, Carlos E. Los tratados internacionales y la Constitución Nacional. Buenos Aires: La Ley, 1999, 
p.69. 



 4

fundamentais no Brasil, razão pela qual a tarefa exige esforço maior que o exigido por outros 

assuntos jurídicos atuais19. 

 Não foram infrutíferos, no entanto, os esforços dos internacionalistas brasileiros, 

notadamente de CANÇADO TRINDADE e de PIOVESAN, no sentido de demonstrar que, à 

luz do art.5º, §2º, da Constituição de 1988 e da normativa do direito internacional, na qual se 

destaca o art.27, da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, e o art.29, da 

Convenção Americana de Direitos Humanos, bem assim pela aplicação do princípio 

internacional da primazia da norma mais favorável à pessoa humana, os tratados 

internacionais de proteção aos direitos humanos possuem natureza especial, merecendo 

interpretação diferenciada daquela destinada aos tratados internacionais comuns.  Cresce a 

cada dia a produção doutrinária favorável àquele entendimento, mesmo contra a 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 

 Multiplicam-se os estudos específicos, além daqueles genéricos sobre direito 

internacional constitucional e direito internacional de direito humanos, que buscam identificar 

o impacto no direito interno dos tratados de proteção aos direitos humanos, inclusive da 

Convenção Americana de Direitos Humanos, como se vê nas monografias produzidas por 

MACHADO20, S. H. de STEINER21, YAMAMOTO22, ARIOSI23, 

MAZZUOLI24GALINDO25, e PACÍFICO26. Nesse sentido, há, inclusive, um ótimo trabalho 

de MELO e PFEIFFER, que examina o impacto daquela Convenção nos direitos políticos, 

além dos civis27. 

 Neste estudo, pretende-se dar seguimento àquela linha de pesquisa, aprofundando o 

impacto no direito eleitoral brasileiro da Convenção Americana de Direitos Humanos. 

                                                 
19 PEROTTI, Alejandro Daniel. Prefácio, In: MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Direito internacional: Tratados 
e direitos humanos fundamentais na ordem jurídica brasileira. Rio de Janeiro: America Jurídica, 2001, p.XIII.. 
20 MACHADO, Patrícia Ferreira. A Constituição e os tratados internacionais. Rio de Janeiro: Forense 
Universitária, 1999. 
21 STEINER, Sylvia Helena de Figueiredo. A Convenção Americana sobre direitos humanos e sua integração ao 
processo penal brasileiro. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000. 
22 YAMAMOTO, Toru. Direito internacional e direito interno. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 
2000. 
23 ARIOSI, Mariângela. Conflitos entre tratados internacionais e leis internas: O Judiciário brasileiro e a nova 
ordem internacional. Rio de Janeiro: Renovar, 2000. 
24 MAZZUIOLI, Valério de Oliveira. Direitos humanos, Constituição e os tratados internacionais: Estudo 
analítico da situação e aplicação do tratado na ordem jurídica brasileira. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2001. 
25 GALINDO, Rodrigo Bandeira. Tratados internacionais de direitos humanos e Constituição brasileira. Belo 
Horizonte: Del Rey, 2002. 
26 PACÍFICO, Andréa Pacheco. Os tratados internacionais e o direito constitucional brasileiro. Brasília: 
Brasília Jurídica, 2002. 
27 MELO, Mônica de, PFEIFFER, Roberto Augusto Catellanos. Impacto da Convenção Americana de Direitos 
Humanos nos direitos civis e políticos. In: O sistema interamericano de proteção dos direitos humanos e o 
direito brasileiro. Coordenação Luiz Flávio Gomes, Flávia Piovesan. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
2000, p. 309-356. 
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 Parte-se do pressuposto kelseniano de que a ciência do direito não se destina a 

fornecer a interpretação verdadeira, mas as interpretações possíveis28. Direito não é apenas 

norma; direito é conduta em sua interferência intersubjetiva, na sintética conclusão 

egológica29. O ato do órgão aplicador do direito é apenas mais um, em uma cadeia 

significativa que, no seio da sociedade, vai formando o consenso ou o dissenso sobre o que é a 

justiça, portanto, daquilo que é ou não é lícito fazer ou deixar de fazer. 

 Disso resulta a necessidade de estudar sem preconceitos o discurso e a conduta de 

todos que estão envolvidos na interpretação e aplicação do direito, e, em especial, de uma das 

interpretações possíveis,- aquela que atribui às normas dos tratados internacionais de proteção 

aos direitos humanos hierarquia de lei ordinária -, que teria prevalência apenas porque partiu 

de um órgão estatal situado no seu ápice do Poder Judiciário: o Supremo Tribunal Federal.  

A jurisprudência do STF será analisada como uma das interpretações admissíveis para 

o tema da incorporação dos tratados internacionais de proteção dos direitos humanos ao 

direito interno, mas não será adotada, apenas por força do princípio da autoridade. Essa pode 

ser a postura dos juristas práticos, daqueles que se dedicam a dizer o direito que outros 

construíram, mas não pode ser a do cientista do direito, interessado em desvelar verdades 

possíveis, construídas historicamente. Daí porque serão estudadas as opiniões convergentes e 

divergentes daquela aqui adotada, - hierarquia constitucional das normas de tratados 

internacionais sobre direitos humanos e primazia da norma mais favorável à proteção da 

pessoa humana -, oferecendo à comunidade jurídica elementos de convencimento para adotar 

a que melhor lhe convencer. 

 O estudo será feito através de pesquisa bibliográfica, enriquecida pelo exame de 

normas jurídicas constitucionais, legais e internacionais, de decisões jurisdicionais, e de 

importante documento produzido pela Comissão de Direitos Unidos, da ONU, sobre os 

direitos políticos.  

Poderá ser útil esta dissertação para a comunidade jurídica brasileira, na medida em 

que não se tem notícia de qualquer trabalho que tenha sido feito com objeto tão específico, 

qual seja, o exame do impacto no direito eleitoral brasileiro da Convenção Americana de 

Direito Humanos. No texto acima mencionado de MELO e PFEIFFER, foi examinado seu 

impacto nos direitos políticos, mas se restringiu a estudá-lo, genericamente, concluindo que 

                                                 
28 KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. Trad. João Baptista Machado. 2. ed., São Paulo: Martins Fontes, 
1987, p.371; COELHO, Fábio Ulhoa. Para entender Kelsen. 4. ed., São Paulo: Saraiva, 2001, p.59. 
29 COSSIO, Carlos. La teoria egologica del derecho y el concepto juridico de libertad. 2. ed., Buenos Aires: 
Abeledo-Perrot, 1964, p.27. 
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houve uma opção convencional pela democracia participativa, em lugar da democracia 

representativa. 

 Pretende-se, aqui, aprofundar o estudo do impacto da Convenção Americana de 

Direitos Humanos sobre os direitos políticos no Brasil, examinando o direito eleitoral positivo 

interno à luz da normativa internacional. Disso resultará análise das causas admitidas no 

direito interno e no direito internacional como hábeis para restringir o exercício dos direitos 

políticos, especialmente os de votar e ser votado, e, em conclusão, que todas as normas 

constitucionais e infraconstitucionais em choque com a normativa internacional, que definem 

inelegibilidades lato sensu, envolvendo tanto condições de elegibilidade, quanto perda ou 

suspensão dos direitos políticos, ou inelegibilidades, em sentido estrito, foram revogadas 

pelas novas normas constitucionais incorporadas ao catálogo de direitos fundamentais da 

Constituição de 1988 ou perderam eficácia pela aplicação da norma mais favorável à vítima. 

 Para chegar ao debate de fundo sobre o impacto no direito eleitoral brasileiro da 

Convenção Americana de Direito Humanos, parte-se de estudos gerais sobre direitos humanos 

e sobre direitos políticos. No primeiro Capítulo, procura-se sistematizar conhecimentos que 

permitam uma ampla visão do tema dos direitos humanos, que abarque o conceito, o regime 

jurídico, o sistema global de proteção aos direitos humanos, o Pacto Internacional sobre 

direitos civis e políticos, os sistemas regionais de proteção aos direito humanos, o sistema 

interamericano de proteção aos direito humanos, a Convenção Americana (Pacto de São José 

da Costa Rica) de proteção aos direito humanos, até, finalmente, especificar quais as 

restrições ao exercício dos direitos políticos por ela admitidas. 

 No Capítulo II, examina-se como se dá a incorporação nacional de tratados 

internacionais comuns ou de direitos humanos. Inicia-se com estudo sobre a incorporação 

nacional de tratados internacionais comuns à luz do direito internacional, em seguida como 

isso acontece quando se trata de tratados internacionais sobre direito humanos. Logo em 

seguida, analisa-se o caso do Brasil, começando com  a incorporação nacional de tratados 

internacionais comuns para chegar à incorporação nacional de tratados internacionais de 

direitos humanos. Finaliza-se criticando a posição do Supremo Tribunal Federal. É neste 

capítulo que será feito o estudo da doutrina e da jurisprudência sobre o status constitucional 

das normas dos tratados de direitos humanos, bem como a aplicação da primazia da norma 

mais favorável à vítima. 

 Em seguida, no Capítulo III, estudam-se os direitos políticos, no qual estão situados os 

direitos eleitorais, mencionando seu conceito, suas especificidades e diferenças, bem como a 

história do conceito “cidadania” nas Constituições, nas leis brasileiras, e na doutrina 
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especializada sobre o tema, a fim de que se possa situar o que significa a expressão “todo 

cidadão”, utilizada tanto no Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, quanto na 

Convenção Americana de Direitos Humanos, quando apontam a titularidade dos direitos 

políticos. É também objeto deste Capítulo a distinção entre gozo e exercício dos direitos 

políticos, que será útil para o exame das incompatibilidades entre o direito interno e o direito 

internacional dos direitos humanos, e, por último, quais as restrições aos direitos políticos 

admitidas no direito brasileiro, seja nas condições de elegibilidade, na suspensão ou perda dos 

direitos políticos ou nas inelegibilidades, sobretudo pelo exame da Constituição de 1988, da 

Lei Complementar nº64, de 18.05.1990, e das leis eleitorais, entre as quais avulta o Código 

Eleitoral. 

 No quarto e último Capítulo, chega-se ao ponto central do trabalho, quando será 

examinado o impacto no direito eleitoral brasileiro da incorporação ao ordenamento jurídico 

nacional da Convenção Americana de Direitos Humanos, através de uma comparação entre as 

restrições ao exercício dos direitos políticos admitidas por essa Convenção e as admitidas pelo 

direito nacional na Constituição Federal, na Lei das Inelegibilidades e no Código Eleitoral. 

Aquela Convenção admite, em seu art.23, §2º, restrições aos direitos políticos, fundadas, 

exclusivamente, em motivo de idade, nacionalidade, residência, idioma, instrução, capacidade 

civil ou mental, ou condenação por juiz competente, em processo penal. Este estudo levanta a 

incompatibilidade entre essa disposição de direito internacional, incorporada ao direito 

interno, e todas as restrições previstas no ordenamento jurídico brasileiro que possuam outros 

motivos, e conclui apontando para solução das incompatibilidades, através do critério da 

hierarquia constitucional das normas internalizadas ou da aplicação da norma mais favorável. 
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Capítulo I  -  Direitos Humanos 

  

1. Conceito. 

 

Todo direito é humano. Sob esse ponto de vista a expressão “direitos humanos” seria 

redundante e de pouco ou nenhuma utilidade. Não é esse, no entanto, o significado da 

expressão que se consagrou no direito internacional, sobretudo após a 2a Guerra Mundial com 

a Declaração Universal dos Direitos Humanos, da ONU, de 1948. “Direito humanos” é 

conceito que passou a ser aceito com o significado de um complexo de direitos que devem ser 

assegurados pelos Estados em favor de todos os seres humanos pela sua digna natureza 

humana.  

 Direitos humanos são aqueles que se atribuem e cujo exercício é assegurado tão-

somente porque homens e mulheres são seres humanos. Pressupõe, por conseguinte, a 

existência de um complexo de valores a serem preservados que se condensa na categoria 

dignidade da pessoa humana, que, por sua vez, decorre da noção de pessoa humana como 

gênero do qual todos os seres humanos fazem parte. 

 Após referir-se às dificuldades para uma definição universalmente aceita, 

especialmente por razões ideológicas ou por razões culturais, ALMEIDA chega ao seguinte 

resultado: 
“Direitos Humanos são as ressalvas e restrições ao poder político ou as imposições a este, 

expressas em declarações, dispositivos legais e mecanismos privados e públicos , destinados a 

fazer respeitar e concretizar as condições de vida que possibilitem a todo ser humano manter e 

desenvolver suas qualidades peculiares de inteligência, dignidade e consciência, e permitir a 

satisfação de suas necessidades materiais e espirituais”1. 

 É esta uma definição bem próxima à anterior, de CLÉVE, para quem: 
“Inicialmente, a natureza dos direitos do homem se identificava com determinadas liberdades 

do indivíduo face e contra o Estado. Esta concepção é contemporânea de uma desconfiança em 

relação ao poder, compartilhada com o marxismo, mas que ao contrário deste, prega a 

limitação do Estado, entendendo-o como mal necessário. Ora, em países como os latinos-

americanos (sic), onde a sociedade, ela mesma, é em muitos casos autoritária (e injusta), o 

poder do Estado, enquanto tal, pode-se revestir de um aspecto positivo. Esta colocação é 

contemporânea da intervenção do Estado no domínio do que antes se convencionou chamar de 

privado, a qual, alterando o quadro das suas funções tradicionais estabelecidas pela ideologia 

liberal, oferece as coordenadas para uma reelaboração dos direitos do homem. É o resultado, já, 

                                                 
1 ALMEIDA, Fernando Barcellos. Teoria geral dos direitos humanos. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris 
Editor, 1996, p.24. 
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da afirmação de uma nova geração de direitos (greve sindicalização, reunião, educação, etc.) e, 

mais do que nunca, de seu gozo reiterado. O nascimento de um conjunto de direitos de crédito 

frente ao Estado (saúde, alimentação, habitação, etc.) altera profundamente a natureza dos 

direitos humanos. Estes agora serão, a um tempo liberdades e créditos do individuo (ou grupo) 

frente ao Estado. Se as liberdades se manifestavam através de uma prestação 

prevalescentemente negativa do poder público (abstenção do Estado), os créditos exigem uma 

prestação prevalescentemente positiva, ou seja, a disposição de medidas públicas dirigidas à 

solução das demandas tipificadas como direitos. A concepção dos direitos fundamentais como 

liberdades e créditos, além de manter implícita uma teoria de Estado (mais precisamente uma 

teoria do exercício do poder do Estado), identificada com o que hoje chamamos democracia, 

opera a fusão de duas noções até a pouco dissociadas: liberdade e capacidade”. 

 Mais adiante continua: 
“Os direitos de crédito são o solo sobre o qual floresce a capacidade, complemento 

indispensável das liberdades no e contra o Estado. E estas, como numa cadeia contínua, são o 

terreno a partir do qual novas liberdades, ou seja, outras gerações de direitos serão possíveis”. 

 E, ainda: 
 “Tudo se passa como se os direitos do homem fossem um espaço único. Mais do que isso, um 

espaço histórico, um processo, um caminho de invenção permanente, onde o que mais importa 

é o homem, cidadão e sujeito de seu tempo e lugar, em face do que um certo tipo de 

organização de poder (e não outro) não pode faltar”2. 

 No substancial concorda-se com CLÈVE, mas o seu texto é datado, e como tal ainda 

não havia superado algumas particularidades importantes, reconhecidas, posteriormente.  

Em primeiro lugar, o conceito “direitos do homem” tem sofrido, com razão, oposição 

e foi sendo substituída por “direitos humanos”, o que evita prejuízo decorrente das diferenças 

de gênero3.  

Na língua inglesa esse problema não aparece, já que o conceito é “human rights”, e a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, da ONU, de 1948, foi grafada como: “Universal 

                                                 
2 CLÈVE, Clémerson Merli. Sobre os direitos do homem, In: Temas de direito constitucional e de teoria do 
direito. São Paulo: Acadêmica, 1993, p.125-127. Indicou PIOVESAN, em seu: Direitos humanos e o direito 
constitucional internacional, p.39-40, essa definição de CLÈVE em nota de pé de página (nota 15), mas pareceu 
digna de ser destacada no próprio texto da dissertação para ser objeto de alguns comentários. 
3 “Não pode deixar de ser feita uma análise dos Direitos Humanos, sem se encontrar traços de androcentrismo, 
de uma visão e um caráter humanista que não são tão amplos como poderiam parecer – são voltados a diferenças 
“sexistas”. Esses traços não são simples adjetivos qualificadores de meros conceitos. São pilares sólidos da nossa 
história, da nossa cultura e de cada pessoa, pois imprimem caráter a nossos comportamentos e condutas e a 
nossas mentalidades. Todos, e cada um deles, estão ligados a certas formas de exercício do poder que estão 
sendo, hoje em dia, cada vez mais questionadas; não porque esse poder tenha estado nas mãos das mulheres – ou 
sequer compartilhado por elas e pelos homens – mas porque foi e é, eminentemente, patriarcal e excludente”. 
MAINIERI, Yolanda Ingianna. Os direitos humanos das mulheres, In: Anais da I Conferência Internacional de 
Direitos Humanos. Brasília: OAB/Conselho Federal, 1997, p.120. 
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Declaration of Human Rights4”. Em francês foi descrita como “Déclaration Universelle des 

Droits de l’Homme5”, provavelmente como herança da declaração produzida, em 1789, na 

Revolução Francesa,- Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen6”, que usou 

“homme” e “citoyen”, sem qualquer referências “aux femmes et citoyennes”, apesar da 

importância das mulheres naquele fantástico episódio7, cujo negativo tratamento 

constitucional que lhes deu a Revolução parece ter decorrido menos do discurso pré-

revolucionário que da concepção mesma de cidadania, naquele momento8. A versão 

castelhana da ONU apresenta-a como “La Declaración Universal de los Derechos Humanos9”, 

superando a maneira francesa que parece ter prevalecido entre alguns dos melhores tradutores 

brasileiros, como se vê em REZEK e MAROTA RANGEL10, ou na versão oficial de 

Portugal11, que a denominam “Declaração Universal dos Direitos do Homem”, mas que já foi 

expressamente ultrapassada por PIOVESAN, que a traduz como “Declaração Universal dos 

Direitos Humanos”12.  

A opção de COMPARATO sugere ser no mesmo sentido de PIOVESAN, já que 

denominou o 14º Capítulo de sua obra “A Declaração Universal dos Direitos Humanos 1948”, 

mas, em diversos momentos parece não ver problemas no intercâmbio daquela expressão com 

a de “Declaração Universal dos Direitos do Homem”13; e CANÇADO TRINDADE, depois de 

usar a expressão “Declaração Universal dos Direitos do Homem”, em livro publicado em 

                                                 
4  ONU. Organização das Nações Unidas. Universal Declaration of Human Rights. [online] Disponível na 
Internet via WWW.URL: <http://www.un.org./rights/index/html>. Acesso em: 28.08.2002. 
5 ONU. Organização das Nações Unidas. Déclaration Universelle des Droits de l’Homme. [online] Disponível 
via WWW.URL:  <http: www.un.org./french/hr/index/html>. Acesso em: 26.08.2002. 
6 Em 1791, Olympe de Gouges, escritora e teatróloga, redigiu uma “Declaração dos direitos da mulher e da 
cidadã”, foi ela, após apoiar Luís XVI, presa e guilhotinada. COMPARATO, Fabio Konder. A afirmação 
histórica dos direitos humanos. São Paulo: Saraiva, 1999, p. 119. O texto francês não foi modificado para 
atender à superação da diferença de gêneros e ainda se usa a expressão “droits de l’homme”, mesmo nas versões 
contemporâneas da Declaração da ONU. 
7LEVY, Darline Gay. Women’s revolutionary citizenship in action, 1791: Setting the boudaries, In: The French 
revolution and the meaning of citizenship. Westport/London: Greenwood Press, 1993, p.169-184. 
8 GUTWIRTH, Madelyn. Citoyens, Citoyennes: cultural regression and the subversion of    female citizenship in 
the French Revolution, In: The French revolution and the meaning of citizenship. Westport/London: Greenwood 
Press, 1993, p.25-26.  
9 ONU. Organização das Nações Unidas. La Declaración Universal de los Derechos Humanos. [online] 
disponível via WWW.URL: <http//www.un.org/spanish/hr/index/html>. Acesso em: 10.10.2002. 
10 REZEK, José Francisco. Direito internacional público: Curso elementar. 5. ed, São Paulo: Saraiva, 1995, 
p.755; RANGEL, Vicente Marotta. Direito e relações internacionais. 6. ed., São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2000, p. 645. 
11 GOUVEIA, Jorge Bacelar. Textos fundamentais de direito internacional.Aequitas: Lisboa, 1993, p.21. 
12 PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. 4. ed., São Paulo: Max 
Limonad, 2000, p.321; Idem. Introdução ao sistema interamericano de proteção dos direitos humanos: A 
Convenção Americana de Direitos Humanos, In: O sistema interamericano de proteção dos direitos humanos e 
o direito brasileiro. Luiz Flávio Gomes e Flávia Piovesan (coords.). São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
p.359; LIMA JUNIOR, Jayme Benvenuto. Os direitos humanos econômicos, sociais e culturais. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2002, p.24. 
13 COMPARATO, F. K. Op. cit., p.208-215. 
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1981, parece ter alterado sua opção, como se vê no seu substancial Tratado, no qual se refere 

à “Declaração Universal dos Direitos Humanos”14. 

 É, portanto, provável que, diante do texto normativo adotado em português por tantos 

tradutores renomados, certamente influenciados pela tradição francesa, ainda se façam 

referências aos “direitos do homem”, e não a “direitos humanos”, no texto de CLÈVE, mas 

creio que é obrigação doutrinária superar tal equívoco de tradução que, na esteira da versão da 

França, mantém uma opção passível de correta crítica acerca da aparente gênese sexista, ainda 

mais quando a própria ONU tornou disponível versão em português com a grafia adequada: 

Declaração Universal dos Direitos Humanos15. 

 Importa diferenciar “direitos humanos” e “direitos fundamentais”. Utilizo a proposta 

daqueles que usam a primeira expressão para os direitos internacionais e a segunda para os 

direitos internos16, na tentativa de evitar equívocos conceituais que podem comprometer a 

adequada interpretação e aplicação de categorias distintas, ainda mais quando os direitos 

pessoais que passaram a ser protegidos pela normativa internacional, sobretudo depois da 

Declaração Universal de 1948, da ONU, também se estenderam a quase todas as 

Constituições nacionais, sendo também invocados no âmbito do direito interno17. 

 Afirma J. A. da SILVA que “direitos humanos é expressão preferida nos documentos 

internacionais”, e prefere identificar os “direitos fundamentais do homem como aqueles que, 

no nível do direito positivo, resumem a concepção do mundo e informam a ideologia política 

de cada ordenamento jurídico, reservado para designar aquelas prerrogativas e instituições 

que ele concretiza em garantias de uma convivência digna, livre e igual de todas as 

pessoas”18. 

 Estritamente sob essa opção conceitual, pareceria inadequada a opinião de DALLARI, 

segundo a qual, “direitos humanos” é uma forma abreviada de mencionar os “direitos 

fundamentais da pessoa humana”, sem os quais a pessoa humana não consegue existir ou não 

                                                 
14 CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto. A proteção internacional dos direitos humanos: Fundamentos 
jurídicos e instrumentos básicos. São Paulo: Saraiva, 1991, p.74; Idem. Tratado de direito internacional dos 
direitos humanos. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1997, vol. I, p.17 e 28. 
15 ONU. Alto Comissariado para os Direitos Humanos. Declaração Universal dos Direitos Humanos. [online] 

Disponível na Internet via WWW.URL:<http//www.unhchr.ch/udhr/por.htm>. Acesso em 10.10.2002. 
16 NOGUEIRA, Alberto. A reconstrução dos direitos humanos da tributação. Rio de Janeiro: Renovar, 1997, 
p.33; RAMOS, André de Carvalho. Direitos humanos em juízo: Comentários aos casos contenciosos e 
consultivos da Corte Interamericana de Direitos Humanos. São Paulo: Max Limonad, 2001, p.29; SILVA, José 
Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 20. ed., São Paulo: Malheiros, 2002, p.76-178; MACEDO, 
Ubiratan Borges. Direitos humanos e sua teoria. Arquivos de Direitos Humanos, Rio de Janeiro, Renovar, nº1, 
p. 127-141, 1999, p.130. 
17 CANÇADO TRINDADE, A. A. Tratado de direito internacional dos direitos humanos, vol. I, p.19. 
18 SILVA, J. A. Op. cit., p.178. 
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é capaz de se desenvolver e de participar plenamente da vida19, mas, em verdade, esses usos 

decorrem de genealogias específicas, em cada uma das línguas.  “Direitos humanos” vem de 

“human rights” no direito inglês e norte-americano, “direitos do homem” tem origem 

francesa, enquanto “direitos fundamentais” ficaria mais circunscrita à preferência alemã, onde 

há uma Lei Fundamental. 

 A distinção pelo nível de sua positivação – internacional: “direitos humanos”, 

nacional: “direitos fundamentais” -, tem, por outro lado, a vantagem crítica de desaconselhar, 

no campo do Direito Internacional dos Direitos Humanos, o uso de outro conceito, distinto de 

“direitos humanos”, destinado aos direitos não-derrogáveis, que CANÇADO TRINDADE 

denomina “direitos fundamentais inderrogáveis”, núcleo comum de certos direitos humanos 

que não admitem qualquer derrogação, porque isso importa admitir “direito humanos” que 

não fossem “fundamentais”, quando, na verdade, todos o são; apenas, alguns são e outros não 

são derrogáveis, em razão de expressas disposições convencionais, mas como chega ele a 

falar no processo de “infiltração” dos direitos fundamentais (incorporados nos tratados sobre 

direitos humanos), sua doutrina indica uma distinção entre uns e outros, nos termos aqui 

adotada20. 

 É preciso destacar que a opção aqui de diferenciar “direitos humanos” de “direitos 

fundamentais” é exclusivamente formal, e não um acento valorativo21.  

O uso indiscriminado e intercambiante das expressões “direitos humanos” e “direitos 

fundamentais” gera novas conceituações que podem, em lugar de iluminar, encobrir o que se 

quer expor. Assim, usar expressões como “direitos humanos fundamentais”, como o fazem os 

ilustres professores MORAES22 e FERREIRA FILHO23, para tratar dos “direitos 

fundamentais” e não dos “direitos humanos” pode gerar certa instabilidade conceitual, na 

medida em que estão estudando e comentando direitos e garantias positivadas na Constituição 

de 1988 e não nos tratados internacionais. 

                                                 
19 DALLARI, Dalmo de Abreu. Direitos humanos e cidadania. São Paulo: Moderna, 1998, p.7. 
20 CANÇADO TRINDADE, A. A. A proteção internacional dos direitos humanos: fundamentos jurídicos e 
instrumentos básicos, p.42; Idem. O direito internacional em um mundo em transformação. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2002, p.640. 
21 “O termo “fundamentais”, aplicado a uma classe dentro da categoria de direitos ditos humanos, aparece na 
realidade como um acento valorativo: conforme o ângulo doutrinário, o  termo pode indicar nos direitos um 
caráter indiscutível , ou um sentido a priori;  pode indicar sua universalidade (supratemporalidade  etc.) ou 
significar que são algo dado, algo que não depende de contingências legislativas. O que não impede que certos 
autores entendam os direitos fundamentais  em função de uma prosaica positividade, como ocorre com os 
analíticos e com os normativistas “. SALDANHA, Nelson. Direitos humanos: Considerações históricas – 
críticas. Arquivos de Direitos Humanos, Rio de Janeiro, Renovar, nº1, p. 115-125, 1999, p.124. 
22 MORAES, Alexandre de. Direitos humanos fundamentais: Comentários aos arts.1º a 5º da Constituição da 
República Federativa do Brasil: Doutrina e jurisprudência. 4. ed., São Paulo: Atlas, 2002. 
23 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Direitos humanos fundamentais. São Paulo, Saraiva, 1995. 
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Por outro lado, corre-se o risco de se considerar que os “direitos fundamentais” 

estariam no plano da normatividade, enquanto os “direitos humanos” no plano dos valores, 

vinculando-os ao direito natural, pois seriam estes uma categoria prévia, legitimadora e 

informadora daqueles, que por sua vez seriam uma classe descritiva dos “direitos humanos”24.  

Na verdade, ambas as categorias estão no plano da normatividade. Os “direitos 

humanos” na normatividade internacional, os “direitos fundamentais” na normatividade 

nacional, quase sempre nas Constituições, com influência mútua. Quantos mais “direitos 

humanos” são declarados e protegidos, mais são incorporados nos sistemas nacionais como 

“direitos fundamentais”; quanto mais “direitos fundamentais” vão sendo garantidos, mais a 

normativa internacional os vai acolhendo  como “direitos humanos”. Chega mesmo 

PIOVESAN a destacar a força expansiva dos valores da dignidade humana e dos direitos 

fundamentais como parâmetros axiológicos que orienta a compreensão do fenômeno 

constitucional25. 

O problema consiste na natureza “fundamental” tanto dos “direitos fundamentais”, 

quanto dos “direitos humanos”, mas creio que não é incompatível admitir que os “direitos 

humanos” são “fundamentais” no sentido de que têm por conteúdo os valores supremos do ser 

humano e da prevalência da dignidade humana26, da mesma maneira que os “direitos 

fundamentais”27; mas isso não justifica que se diga que sejam sinônimos, nem que os “direitos 

humanos” tenham sua fundamentação no direito natural. 

Parece mais coerente com o espírito de nossa época28 a doutrina de HENKIN, para 

quem: 
“A idéia de direitos humanos, que tem recebido curso e aceitação universal (se nominal) deve 

muito a esses antecedentes mas é distinta e diferente deles. A versão contemporânea não se 

enraíza nem se justifica no direito natural, no contrato social, ou em qualquer outra teoria 

política. Em instrumentos internacionais representantes de Estados declaram e reconhecem 

direitos humanos, definem seu conteúdo e regulam suas conseqüências em sociedades políticas 

e no sistema dos Estados-nação. A justificativa dos direitos humanos é retórica, não filosófica. 

Direitos humanos são auto-evidentes, implicados com outras idéias que são comumente 

intuídas e aceitas. Direitos Humanos derivam de princípios aceitos, ou são requeridos para 

                                                 
24 MORAES, Guilherme Peña de. Direitos fundamentais: conflitos & soluções. Niterói: Frater et Labor, 2000, 
p.16-17. 
25 PIOVESAN, F. Direitos humanos e o direito constitucional internacional, p.74. 
26 MAZZUOLI, V. de O. Direitos humanos, Constituição e os Tratados Internacionais: Estudo analítico da 
situação e aplicação do Tratado na ordem jurídica brasileira. São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2002, 
p.228. 
27 CUNHA FILHO, Francisco Humberto. Direitos culturais como direitos fundamentais no ordenamento 
jurídico brasileiro. Brasília: Brasília Jurídica, 2000, p.39. 
28 CANÇADO TRINDADE, A. A. Tratado de direito internacional dos direitos humanos, vol. I, p. 185. 
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finalidades aceitas – finalidades sociais como paz e justiça; finalidades individuais como 

dignidade humana, felicidade e plena realização”29. 

Ademais, tratar “direitos humanos” e “direitos fundamentais”  como expressões 

sinônimas esvazia a particularidade do art.4º, II, da Constituição de 1988, que, antecedendo o 

Título II, “Dos Direitos e Garantias Fundamentais”, impõe ao Brasil, em suas relações 

internacionais, que se guie, entre outros, pela prevalência dos direitos humanos. 

Partindo-se do pressuposto de que a Constituição não possui conceitos inúteis e que os 

princípios jurídicos alcançam mais e mais caráter normativo e cogente30, e no caso específico 

dos princípios constitucionais, são pressupostos da interpretação constitucional31, os “direitos 

humanos”, do art.4º, I, não são os mesmos “direitos fundamentais” do Título II acima 

mencionado, apesar de uns e outros serem “fundamentais”. 

Na verdade, os “direitos humanos” e os “direitos fundamentais” se diferenciam apenas 

pela órbita internacional ou nacional de sua gênese normativa, sem que haja, necessariamente, 

diferenças de conteúdo. Mas essa origem distinta exige modos de interpretação e aplicação 

igualmente diferentes, mesmo quando se admite que o direito internacional e o direito interno 

destinam-se a garantir e ampliar a proteção à pessoa humana.  

 A diferenciação entre “direitos fundamentais” e “direitos humanos”, a partir da sua 

fonte nacional ou internacional, pode servir, também, para auxiliar a compreensão de sua 

complementaridade, e não de sua igualdade (jurídicas), o que permite flexibilizar sua 

interpretação e aplicação, à luz das garantias internacionais para os “direitos humanos”, 

mesmo quando não existam para a tutela dos “direitos fundamentais”. 

Nas palavras de PIOVESAN, ao retratar o relacionamento entre os preceitos global e 

regionais de proteção com os sistemas nacionais: 

                                                 
29 “The idea of human rights that has received currency and universal (if nominal) acceptance in our days owes 
much to these antecedents but it is ground or justify itself in natural law, in social contract, or in any other 
political theory. In international instruments, representatives os states declare and recognize human rights, define 
their content, and ordain their consequences within political societes and in the system of nation-states. The 
justification of human rights is rethorical, not philosophical. Human rights are self-evident, implied in other 
ideas that are commonly intuited and accepted. Human rights are derived from accepted principles, or are 
required by accepted ends – social ends such as peace and justice; individual ends such as human dignity, 
happiness, fulfillment”. HENKIN, Louis. Tradução do autor. The age of rights. In: HENKIN, Louis, NEUMAN, 
Gerald L., ORENTLICHER, Diane F., LEEBRON, David W. Human Rights. New York: Foudation Press, 1999, 
p.2. 
30 PEREIRA, Jane Reis Gonçalves, SILVA, Fernanda Duarte Lopes Lucas. A estrutura normativa das normas 
constitucionais: Notas sobre a distinção entre princípios e regras, In: Os princípios da Constituição de 1988. 
Manoel Messias Peixinho, Isabella Franco Guerra, Firly Nascimento Filho (orgs.). Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2001, p.3-24. 
31 DANTAS, Ivo. Princípios constitucionais e interpretação constitucional. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 1995, 
p.79-82; Idem. Instituições de direito constitucional brasileiro. 2. ed., Curitiba: Juruá, 2001, p.367. 
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“Adotando o valor da primazia da pessoa humana, esses sistemas se complementam, 

interagindo com o sistema nacional de proteção, a fim de proporcionar a maior efetividade 

possível na tutela e promoção de direitos fundamentais32”. 

 Na mesma direção aponta CANÇADO TRINDADE, quando fala do todo harmônico 

formado pelo direito interno e pelo direito internacional: 
“As normas jurídicas, de origem tanto internacional como interna, vêm socorrer os seres 

humanos que têm seus direitos violados ou ameaçados, formando um ordenamento de 

proteção. O direito internacional e o direito interno aqui se mostram, desse modo, em constante 

interação, em benefício dos seres humanos protegidos33”. 

 Além disso, o consenso da comunidade internacional acerca das características dos 

direitos humanos – universalidade, indivisibilidade, interdependência e o tratamento global 

dos mesmos34 - exige que se afaste a tentação de se continuar a falar em gerações de direitos, 

como o faz parte da doutrina e o STF: a primeira geração (direitos civis e políticos) 

compreendem as liberdades clássicas, negativas ou formais, os de segunda geração (direitos 

econômicos, sociais e culturais) identificam-se com as liberdades positivas, e os de terceira 

materializariam poderes de titularidade coletiva atribuídos genericamente a todas as 

formações sociais, consagram o princípio da solidariedade e constituem um momento 

importante no processo de desenvolvimento, expansão e reconhecimento dos direitos 

humanos35. Já indica BONAVIDES a existência de direitos de quarta geração, que tratam do 

futuro da cidadania e do porvir da liberdade de todos os povos36.  

 Na verdade, a idéia das gerações de direitos humanos decorre da sua categorização, 

resultante da falta de condições históricas para que, em 1969, quando a ONU proclamou seus 

Pactos Internacionais, se fizesse apenas um tratado, no lugar dos dois que tratam, o primeiro, 

dos direitos civis e políticos, e o segundo, dos direitos econômicos, sociais e culturais, sob o 

argumento jurídico (que encobre a verdadeira natureza ideológica das divergências) de que 

seriam distintos, possuindo os primeiros auto-aplicabilidade, e os outros não, porque seriam 

programáticos, exigindo implementação progressiva37. 

 Superada a circunstância histórica da Guerra Fria que dividiu o mundo em capitalista e 

comunista, verificou-se que já não há mais sentido manter-se aquela dicotomia demarcada nos 

dois Pactos Internacionais de Direitos Civis e Políticos e de Direitos Econômicos, Sociais e 
                                                 
32 PIOVESAN, F. Direitos humanos e o direito constitucional internacional, p.286. 
33 CANÇADO TRINDADE, A. A. Tratado de direito internacional dos direitos humanos, vol. I, p.408. 
34 Id. Ibid.., p. 18-19, e p.156. 
35 STF, MS nº22164/SP, voto do Rel. Min. Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça, Seção I, de 
17.11.1995, p.39.206. 
36 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 10. ed., São Paulo: Malheiros, 2000, p.525. 
37 CANÇADO TRINDADE, A. A. A proteção dos direitos humanos e o Brasil. 2. ed., Brasília: Edições 
Humanidades, 2000, p.30. 
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Culturais, como foi expressamente consignado na Conferência Mundial de Direitos Humanos 

de Viena, de 1993, na qual a delegação brasileira observou que os direitos humanos têm 

impacto, uns no exercício de outros, e recordou a simultaneidade da adesão do país aos dois 

Pactos Internacionais de Direitos Humanos das Nações Unidas38. 

 Correta, portanto, a crítica que se tem feito àquela classificação tradicional dos direitos 

humanos a partir de suas gerações, seja pela não correspondência entre tais gerações e o 

desenvolvimento histórico de sua efetivação e solidificação, seja pela falsa noção de sucessão 

entre as gerações, quando, em verdade, surgem e são implementados concomitantemente, 

seja, sobretudo, pelo enfraquecimento que pode produzir sobre as suas características mais 

marcantes:  universalidade, indivisibilidade e interdependência39. 

  Sugere LIMA JÚNIOR, que se fale, conceitualmente, em “direito humanos civis e 

políticos” e “direitos humanos econômicos, sociais e culturais”, e não mais em “direitos civis 

e políticos” e “direitos econômicos, sociais e culturais”, acentuando que todos, civis, políticos, 

econômicos, sociais e culturais, são direitos humanos40. Não obstante ser uma boa idéia, ainda 

não se consagrou seu uso nos termos por ele proposto. 

 Disso resulta, como quer HENKIN, que podemos defini-los assim: 
“Direitos humanos são direitos de indivíduos em sociedade. Todo ser humano tem, ou  pode 

ser titular, de ‘direitos’ – justas, legítimas, e válidas pretensões – em face de sua sociedade; 

pretensões a vários ‘bens’ e benefícios. Direitos humanos não são algum tipo de ‘bem’ 

abstrato, sem forma; são pretensões particulares, definidas, listadas em instrumentos 

internacionais como a Declaração Universal dos Direitos Humanos e nas mais importantes 

convenções. São aqueles benefícios considerados essenciais para o bem-estar, a dignidade e a 

satisfação individuais, e que refletem senso comum de justiça, eqüidade e decência. Na 

jurisprudência constitucional dos Estados Unidos, como se pode ver, direitos individuais têm 

sido pensado, há muito tempo, apenas como ‘imunidades’, limitações ao que o governo pode 

fazer aos indivíduos. Direitos humanos, por outro lado, incluem não apenas essas ‘pretensões 

negativas a imunidade’, mas, igualmente, ‘pretensões positivas a bens’, reivindicações no 

sentido daquilo que a sociedade pode fazer para os indivíduos. Incluem liberdades – liberdade 

contra (por exemplo, detenção, tortura), e liberdade de (opinião, reunião); incluem também 

direito a alimentação, habitação, e outras necessidades humanas básicas”41. 

                                                 
38 Idem. Tratado de direito internacional dos direitos humanos, vol. I, p. 226. 
39 MAZZUOLI, V. de O. Direitos humanos, Constituição e os Tratados Internacionais: Estudo analítico da 
situação e aplicação do Tratado na ordem jurídica brasileira, p.211. 
40 LIMA JÚNIOR, J. B. O caráter expansivo dos direitos humanos na afirmação de sua indivisibilidade e 
exigibilidade, In: Rubens Pinto Lyra (org.). Direitos humanos: Os desafios do século XXI – uma abordagem 
interdisciplinar. Brasília: Brasília Jurídica, 2002, p.87-99. 
41 “Human rights are rights of individuals in society. Every human being has, or is entitled to have, ‘rights’ – 
legitimate, valid, justified claims –  upon his or her society; claims to various ‘goods’ and benefits. Human rights 
are not some abstract, inchoate ‘good’; they are defined, particular claims listed in international instruments such 
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 Pretensões que os qualifica como direitos subjetivos, mas de uma nova natureza 

porque de direito internacional, que, tradicionalmente, se recusava a atribuir personalidade e 

capacidade jurídicas às pessoas humanas. O fundamental, no entanto, é a percepção de que os 

direitos humanos formam ordenamento de proteção complementar, na feliz expressão de 

CANÇADO TRINDADE. 

 

 

2. Historicidade.  

 

É importante destacar a historicidade42 desses direitos, que por coerência conceitual 

denominarei de história dos “direitos fundamentais”, até que seja, efetivamente a dos “direitos 

humanos”.  

Na antiguidade é possível vislumbrar conexão com garantias e direitos fundamentais 

em momentos como o veto do tribuno da plebe contra ações injustas dos patrícios em Roma, a 

lei de Valério Publícola proibindo penas corporais contra cidadãos em certas situações até 

culminar com o Interdicto de Homine Libero Exhibendo, antecedente longínquo do atual 

Habeas Corpus. Alerta, contudo, J. A. da SILVA, que não se deve iludir, porque aquelas 

medidas se destinavam aos membros da classe dominante, apesar de em Atenas já se lutar 

pelas liberdades democráticas43. 

Mostra COMPARATO como se deu a afirmação histórica desses direitos, fruto de dor 

física e sofrimento moral da humanidade, a partir de duas chaves para sua compreensão: a) 

surgimento da exigência de novas regras de uma vida mais digna para todos, a cada grande 

surto de violência, após um período de remorso pelas atrocidades cometidas; e b) sincronismo 

entre as grandes declarações de direito e as grandes descobertas científicas ou invenções 

tecnológicas44. Para ele, “umas das explicações possíveis para esse fenômeno parte da 

verificação de que o movimento constante e ineludável de unificação da Humanidade 

atravessa toda a História e corresponde, até certo ponto, ao próprio sentido da evolução 
                                                                                                                                                         
as Universal declaration of Human Rights and the major covenants and conventions. They are those benefits 
deemed essential for individual well-being, dignity, and fulfillment, and that reflect a common sense of justice, 
fairness, and decency. In the constitutional jurisprudence of the United States, as we shall see, individual rights 
have long been thought of as consisting only of ‘immunities’, as limitations on what government might do to the 
individual. Human rights, on the other hand, include not only these negative ‘immunity claims’ but also positive 
‘resource claims’, claims to what society is deemed required to do for the individual. They include liberties – 
freedom from (for example, detention, torture), and freedom to (speak, assemble); they include also the right to 
food, housing, and other basic human needs”. HENKIN, Louis. Tradução do autor. Op. cit., p.3. 
42 SALDANHA, N. Op. cit., 121-125. 
43 SILVA, J. A. da. Op. cit., p.150. 
44 COMPARATO, F. K. Op. cit., p.30-31. 
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vital”45. Na modernidade, esse movimento unificador teria sido impulsionado pela invenções 

técnico-científicas e pela afirmação dos direitos humanos, que consistiriam nos dois grandes 

fatores de solidariedade humana, um de ordem técnica, outro de ordem ética. Este, procurando 

submeter a vida social ao valor supremo da justiça46. 

Antes da modernidade, no entanto, já é possível encontrar vestígios das declarações de 

direito (que são do século XVIII – Americana e Francesa) na Idade Média, quando 

floresceram os pactos, forais e as cartas de franquia, outorgantes de proteção de direitos 

reflexamente individuais, embora diretamente grupais, estamentais, dentre as quais, J. A. da 

SILVA cita expressamente: “de Leon e Castela de 118, pelo qual o Rei Afonso IX jurara 

sustentar a justiça e a paz do reino, articulando-se em preceitos concretos, as garantias dos 

mais importantes direitos das pessoas, como a segurança, o domicílio, a propriedade, a 

atuação em juízo etc.; de Aragão, que continha reconhecimento de direitos, limitados aos 

nobres, porém (1265); o de Viscaia (1526), reconhecendo privilégios, franquias e liberdades 

existentes ou que por tal acordo foram reconhecidos”47. 

 Assim como J. A. da SILVA, examina COMPARATO como se desenrolou esse 

processo de unificação da humanidade, com base na afirmação progressiva dos direitos 

humanos48. 

 Gera-se o embrião dos direitos humanos, ou proto-história desses direitos, na 

passagem do século XII ao século XIII, quando, em virtude de condições tecnológicas e 

econômicas49, era preciso garantir um mínimo de segurança e certeza na vida dos negócios, e, 

para isso, foi necessário limitar o poder dos governantes, que representou grande novidade 

histórica50. 

 Acrescente-se a isso o elemento político propriamente dito: o Imperador carolíngio e o 

Papa disputaram, a partir do século XI, a reconcentração do poder monárquico em apenas um 

governante, após a queda do Império Romano do Ocidente, gerando uma reação contra os 

abusos que daí poderiam advir na península ibérica, com a Declaração das Cortes de Leão e 

Castela acima mencionada, de 1188 e, mais importante, na Inglaterra, com a Magna Carta, de 

1215, mas tornada definitiva só em 1225.  

                                                 
45 Id., Ibid, p.31. 
46 Idem. 
47 SILVA, J. A. da. Op. cit., p.151. 
48 COMPARATO, F. K. Op. cit., p.33. 
49 CARVALHO refere-se, antes da Magna Carta de 1215, aos Concílios V, VI e VIII, de Toledo, nos anos 636, 
638 e 653, que teriam manifestado interesse pelos direitos congênitos do homem. CARVALHO, Júlio Marino 
de. Os direitos humanos no tempo e no espaço: Visualizados através do direito internacional, direito 
constitucional, direito penal e da história. Brasília: Brasília Jurídica, 1998, p.51. 
50 COMPARATO, F. K. Op. cit., p.33. 
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O sentido inovador da Magna Carta está no reconhecimento de que os dois 

estamentos, nobreza e clero, existiam independentemente do consentimento do monarca e não 

podiam portanto, ser por ele modificados. Disso resulta  a base para o regime democrático: o 

poder dos governantes passa a ser limitado por normas superiores, costume e religião, mas, e 

aqui sua importância, por direitos subjetivos dos governados51, servindo, inclusive, de 

esquema básico do constitucionalismo inglês52. 

 Despontava o valor da liberdade, não em favor de todos, indistintamente, ideal 

posterior, mas sim liberdades específicas, em benefício do clero e da nobreza, com alguma 

concessão para o povo, terceiro estamento53, em suas relações com o rei. Foi nas cidades 

comerciais da Baixa Idade Média que teve início a primeira experiência histórica de uma 

sociedade de classes, onde a desigualdade social passou a se determinar não mais em função 

do direito, e sim por conta das diferenças da situação patrimonial de famílias e indivíduos54. 

 Impressiona a descrição que faz COMPARATO: “os burgos novos tornaram-se, desde 

logo, o território da liberdade pessoal, e isto não apenas para a classe dos mercadores, 

doravante conhecidos como burgueses. Os servos da gleba, que logravam residir mais de ano 

e dia num burgo novo, desvinculavam-se de pleno direito das peias feudais: era uma espécie 

de usucapião da liberdade, calcado no regime possessório dos bens materiais. O provérbio 

alemão diz tudo: o ar da cidade liberta”55.  

 Entre os séculos XI a XIII a Europa medieval viveu período de grandes inovações 

tecnológicas (na agricultura, por exemplo: técnicas de irrigação, canais de navegação, 

moinhos de água e moinhos de vento, charrua, pousio trienal do solo, arreio peitoral de bois e 

cavalos, relógio mecânico) que revolucionaram a estrutura produtiva. Também interferiram na 

navegação, como as caravelas e a bússola. Acrescente-se a isso o método da contabilidade por 

partidas dobradas e novos institutos jurídicos como a letra de câmbio, as primeiras sociedades 

comerciais e o contrato de seguro marítimo. Tudo isso, conclui COMPARATO: “exigia um 

mínimo de segurança e certeza na vida dos negócios, o que supunha a necessária limitação do 

tradicional arbítrio do poder político”56. 

 Ocorre, porém, que nos dois séculos posteriores ao que se convencionou chamar a 

Idade Média, houve grande concentração de poderes na Europa, lastreada na teoria da 

monarquia absoluta de Jean Bodin e Thomas Hobbes, quando, inclusive, se fundaram 
                                                 
51 Id., Ibid, p.65. 
52 SILVA, J. A.da. Op. cit., p.152. 
53 COMPARATO, F. K. Op. cit., p.33. 
54 Id., Ibid., p.34. 
55 Id., Ibid., p.35. 
56 Id., Ibid., p.35-36. 
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impérios coloniais ultracentralizadores. A crise da consciência européia eclodiu com profundo 

questionamento das certezas tradicionais – Pascal, Galileu, Newton, Cromwell, etc. 

Generalizou-se reação ao poder absoluto dos Stuart e mesmo do Lord Protector. A Petição de 

Direitos (“Bill of Rights”), de 1689, de formulação mais geral e abstrata que a Magna Carta, 

apesar de pensada para proteger o clero e a nobreza, acabou aproveitando a classe burguesa 

rica. COMPARATO chega a afirmar que “sem esse novo estatuto das liberdades civis e 

políticas, o capitalismo industrial dos séculos seguintes dificilmente teria prosperado”. A 

idéia-chave para a limitação do poder absoluto monárquico e a garantias das liberdades da 

sociedade civil foi a instituição do Parlamento, como organismo de um governo 

representativo, mesmo que, naquela época, não representasse todo o povo mas certas camadas 

superiores57. Trata-se de documento dirigido ao monarca em que os Parlamentares pedem o 

reconhecimento de diversos direitos para os súditos de sua majestade, que, cedeu porque já 

não detinha o poder financeiro, nas mãos do Parlamento, e precisava de dinheiro. Foi, em 

verdade, um meio de transação entre Parlamento e rei, tendo este respondido: “seja feito o 

direito conforme se deseja”58. 

 O Habeas Corpus Act, de 1679, reforçou as reivindicações de liberdade, retirando dos 

déspotas a preciosa arma das prisões arbitrárias. Mas o documento mais importante foi a 

Declaração de Direitos (“Bill of Rights”), de 1688, decorrente da Revolução daquele ano, na 

Inglaterra, pela qual se impôs a supremacia do Parlamento, com o destronamento do rei Jaime 

II, e a designação de novos monarcas, Guilherme III e Maria II, cujos poderes reais passaram 

a estar limitados pela Declaração elaborada pelos parlamentares à qual se submeteram59. 

 Desde o “Bill of Rigths” britânico começou a firmar-se a idéia do governo 

representativo, surgindo na Inglaterra a monarquia constitucional, submetida à soberania 

popular ainda que não de todo o povo, mas pelo menos de suas camadas superiores60. O Ato 

de Sucessão no Trono (“Act of Settlement”), votado no Parlamento inglês, em 1707, completa 

esse ciclo de limitações ao poder monárquico61. 

Na democracia moderna, liberal, diferentemente da concepção antiga (grega), os 

direitos civis e políticos são protegidos em oposição aos antigos privilégios do clero e da 

nobreza, a fim de possibilitar um governo responsável face à burguesia, ou seja, surgiu como 

movimento de limitação geral dos poderes governamentais que garantissem aos ricos 

                                                 
57 Id., Ibid., p.36-37. 
58 SILVA, J. A. da. Op. cit., p.152. 
59 Id., Ibid., p.153. 
60 COMPARATO, F. K. Op.  cit., p.37; SILVA, J. A. da. Op. cit., p.153.  
61 SILVA, J. A. da. Idem. 
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proprietários burgueses seu novo modo de vida, e não para a defesa da maioria pobre. Apesar 

de sua conotação classista, é um feito notável a afirmação dos primeiros direitos fundamentais 

(“direitos humanos” no texto de COMPARATO) e a legitimação democrática realizada por 

duas revoluções: a Revolução Americana de 1776 e a Revolução Francesa de 178962. 

 Segundo ROMANI os primeiros passos na direção da proteção dos direitos da pessoa 

humana coincidem com o desenvolvimento do Estado moderno, que estabelece limitações ao 

poder do Estado-Coroa em relação aos súditos, sendo o primeiro direito reivindicado a 

liberdade religiosa, enquanto nos séculos XVII e XVIII esse direito se vincula ao bloco dos 

direitos civis e políticos, que culmina na Declaração da Revolução francesa63. 

 Denomina COMPARATO o artigo I, da Declaração da Virgínia, de 12 de junho de 

1776, de autoria de George Mason, a certidão de nascimento dos direitos humanos na 

história64: 
“Todos os seres humanos são, pela sua natureza, igualmente livres e independentes, e possuem 

certos direitos inatos, dos quais, ao entrarem no estado de sociedade, não podem, por nenhum 

tipo de pacto, privar ou despojar sua posteridade; nomeadamente, a fruição da vida e da 

liberdade, com os meios de adquirir e possuir a propriedade de bens, bem como de procurar e 

obter a felicidade e a segurança”. 

  Treze anos depois, no art.1º, da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 

26 de agosto de 1789, reaparece e é reforçada: “os homens nascem e permanecem livres e 

iguais em direitos”65. 

 Os norte-americanos estavam mais interessados em afirmar sua independência frente à 

Coroa britânica, que estimular igual movimento entre outras colônias,enquanto que os 

franceses estavam imbuídos de um sentido universal de libertação dos povos. Foi este sentido 

francês, que passou a ser denominado, na Inglaterra, com a transformação radical das técnicas 

de produção, de Revolução industrial, no século XIX66. 

 As revoluções burguesas libertaram os indivíduos dos grupos sociais aos quais sempre 

estiveram submetidos, como a família, o clã, o estamento, as organizações religiosas, 

oferecendo a segurança da legalidade e da igualdade formal, mas, por outro lado, atomizando-

os gerou uma brutal pauperização das massas proletárias, que gerou reação dos espíritos bem 

formados e da organização da classe trabalhadora. Apesar da Constituição francesa de 1848 

                                                 
62 COMPARATO, F. K. Op. cit., p.39-40. 
63 ROMANI, Carlos Fernández de Casadevante. Derecho Internacional de los derechos humanos. Madrid: 
DILES, 2000, p.50. 
64 COMPARATO, F. K. Op. cit., p.38; CARVALHO, J. M. de. Op. cit., p.53. 
65 COMPARATO, F. K. Op. cit., p.38. 
66 Id., Ibid., p.40. 



 22

ter retomado o espírito de certas normas das Constituições de 1791 e 1793, somente no século 

XX, com as Constituições do México de 1917 e de Weimar de 1919 reconheceram-se novos 

direitos humanos de natureza social e econômica, em resposta ao movimento socialista 

iniciado na metade do século anterior, com índole anticapitalista67. 

 Manter nossa fidelidade à diferença conceitual que apontamos entre “direitos 

humanos” e “direitos fundamentais”, nos obrigaria a sugerir que, até a internacionalização da 

proteção da pessoa humana, o que se viu foi a expansão destes e não daqueles. 

 A primeira fase de internacionalização dos direitos humanos teve início na segunda 

metade do século XIX, com a Convenção de Genebra de 1864, a partir da qual se fundou, em 

1880, a Comissão Internacional da Cruz Vermelha, e terminou com a Segunda Guerra 

Mundial, manifestando-se em três setores: direito humanitário, luta contra a escravidão e e 

regulamentação dos direitos do trabalhador assalariado. A Convenção de Genebra foi revista 

pela Convenção de Haia, de 1907, que estendeu seus princípios para os conflitos marítimos, e, 

em 1929, novamente em Genebra, para a proteção dos prisioneiros de guerra. O Ato Geral da 

Conferência de Bruxelas, de 1890, estabeleceu as primeiras normas internacionais 

interestatais de repressão ao tráfico negreiro, seguido pela Convenção de Genebra de 1926. A 

Organização Internacional do Trabalho foi criada em 1919, que aprovara, até o início da 

Segunda Guerra Mundial, 67 convenções, envolvendo diversos assuntos, desde direito de 

associação de trabalhadores agrícolas, até trabalho forçado, descanso semanal nas indústrias, 

método de fixação do salário mínimo, etc68. 

 Nesta primeira fase cabe destacar, como antecedentes históricos, documentos e 

instrumentos jurídicos ligados a intervenção humanitária, responsabilidade estatal por 

agressão a estrangeiros, proteção de minorias, Sistema de Mandatos e Minorias da Liga das 

Nações, e o direito internacional humanitário. 

 O direito internacional clássico sempre negou à pessoa humana a titularidade de 

direitos internacionais, porque os indivíduos eram considerados objeto e não sujeitos de 

direitos. Eventual agressão a estrangeiros poderia ser tratada como violação de direitos dos 

Estados dos quais aqueles eram nacionais, e a maneira como um estado tratava seus nacionais 

era problema de direito interno e não de direito internacional, consubstanciado no princípio da 

não-intervenção69, o que dava margem a abusos, pela ausência de órgãos internacionais de 

                                                 
67 Id., Ibid., p.41-42. 
68 Id., Ibid., p.42-43. 
69 BUERGENTHAL, Thomas. International human rights in a nutshell. 2. ed., Saint Paul: West Publishing, 
1995, p.2 e ss.  
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supervisão e controle70. Admitia-se, no entanto, que um Estado poderia limitar sua soberania, 

através de tratados, a partir do quais a matéria ali regulada passava a ser matéria de direito 

internacional. Foi o caso, por exemplo, dos Tratados de Paris, de 30 de março de 1856, e de 

Berlim, de 13 de julho de 1878, através dos quais os países do Concerto da Europa poderiam 

interceder diplomaticamente, e até intervir militarmente, em favor das populações cristãs 

localizadas no Império Turco.  

 A capacidade processual dos indivíduos passou a ser paulatinamente reconhecida, por 

inúmeras e sucessivas experiências internacionais como é o caso do sistema de navegação do 

Rio Reno, no final do século XIX, até a Corte Centro-Americana de Justiça (1907-1917), 

passando pela Corte Internacional de Presas, propugnada pela Conferência de Paz da Haia, de 

190771. 

 A Convenção da Liga das Nações, por sua vez, de 1920, apesar de não trazer qualquer 

previsão sobre a tutela internacional dos direitos humanos, previu a transformação das 

colônias dos Estados que perderam a Primeira Guerra Mundial em Mandatários da Liga, que 

passou a ter poderes para administrar seus territórios com base no princípio de que o bem-

estar e o desenvolvimento das populações nativas formam uma confiança sagrada na 

civilização72. Também dispôs sobre questões relativas às condições de trabalho de homens, 

mulheres e crianças, função assumida pela Organização Mundial do Trabalho, contemporânea 

da Liga73. 

 Cumpriu a Liga importante papel em relação às minorias, estimulando a realização de 

tratados. O primeiro, e que serviu de modelo para os próximos, foi o Tratado de Versailles, de 

29 de junho de 1919, entre os Aliados e a Polônia, que assumiu a obrigação de garantir às 

minorias localizadas em seu território o respeito e a preservação de sua etnia, religião e 

língua, com a natureza de direito internacional, sob a garantia daquela entidade internacional. 

Em tratados desse tipo, a Liga instituiu um sistema de petições das minorias e dos habitantes 

de territórios sob mandato, para denunciar violação de seus direitos74. 

 O direito humanitário nasceu, sobretudo, dedicado a regular o direito da guerra, a 

partir, na era contemporânea, da Suíça, no século XIX, que defendeu a necessidade de se 

celebrar tratados para fixar regras humanitárias mínimas para os casos de conflito armado. As 

Convenções de 1864 e 1899, acima mencionadas, são um marco importante. Hoje está 

                                                 
70 CANÇADO TRINDADE, A. A. Tratado de direito internacional dos direitos humanos, vol. I, p.32. 
71 CANÇADO TRINDADE, A. A. Op. cit., p.33. 
72 Artigo 22. 
73 Artigo 23. 
74 Id. Ibid., p.34. 
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codificado o direito humanitário pelas quatro Convenções de Genebra de 1949 e por dois 

Protocolos Opcionais. Apesar de ter precedido o direito internacional dos direitos humanos, é 

aceito pela doutrina que o direito humanitário integra aquele, prevendo algumas regras mesmo 

para o tempo de paz. 

 A segunda fase da internacionalização desses direitos, está em pleno curso, e se iniciou 

após a Segunda Guerra Mundial, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, com a 

Convenção Internacional para a Prevenção e Punição do Crime de Genocídio, ambas de 1948, 

marcada pelo aprofundamento e a definitiva internacionalização dos direitos humanos, com a 

positivação da indivisibilidade de direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais, e 

pelo surgimento de novas espécies de direitos como direitos dos povos e direitos da 

humanidade. COMPARATO nos faz um alerta e um chamamento: 
“Surge agora à vista o termo final do longo processo de unificação da humanidade. E com isto, 

abre-se a última grande encruzilhada da evolução histórica: ou a humanidade cederá à pressão 

conjugada da força militar e do poderio econômico-financeiro, fazendo prevalecer uma coesão 

puramente técnica entre os diferentes povos e Estados, ou construiremos enfim a civilização da 

cidadania mundial, com o respeito integral aos direitos humanos, segundo o princípio da 

solidariedade ética”75. 

 Fundamental é concluir pela historicidade dos direitos humanos e perceber que o 

Direito Internacional dos Direitos Humanos atual difere, fundamentalmente, de seus 

antecedentes históricos na medida em que reconhece aos seres humanos, independente de 

gênero, classe, cor, ideologia, credo, posição, riqueza, etc., titularidade de direitos como 

indivíduos e não como nacionais de seus Estados. 

Mesmo admitindo-se que todos os homens nascem iguais e possuem direitos inatos, 

decorrentes de sua digna natureza humana, seu reconhecimento é produto da história, e nela 

do conflito entre sujeitos concretos que possuem interesses antagônicos, no mais das vezes, 

coincidentes com as mudanças nos princípios básicos da ciência e da técnica76. Hoje, em 

pleno movimento de unificação da humanidade, que está conjugado com a 

internacionalização da economia mundial, o desafio está em perseverar na busca de dar 

efetividade aos direitos humanos reconhecidos, contra a corrente da moralidade neoliberal que 

tudo reduz à luta de todos contra todos, tendo o cinismo como regra de todas as regras, na 

feliz expressão de PIERRE BOURDIEU77. 

                                                 
75 COMPARATO, F. K. Op. cit., p.45. 
76 Id., Ibid., p.40. 
77 “...darwinismo moral que, com o culto do vencedor (“winner”), formado em matemáticas superiores e nos 
“chutes” sem rigor, instaura a luta de todos contra todos e o cinismo como norma de todas as práticas.  E a nova 
ordem moral, fundada na inversão de todas as tábuas de valores, se afirma no espetáculo, prazerosamente 
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 Do ponto de vista normativo, será examinado, como a internacionalização dos direitos 

humanos se tem positivado através de instrumentos jurídicos de Direito Internacional.  

 

3. Sistema global de proteção dos direitos humanos. 

 

 O Direito Internacional dos Direitos Humanos formou-se a partir da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, de 1948, tendo por base a concepção contemporânea de 

direitos humanos, universais e indivisíveis78.  

Surgiram, concomitantemente, um sistema normativo global e sistemas normativos 

regionais de proteção dos direitos humanos. Aquele, integrado por instrumentos de alcance 

geral (a exemplo da Carta da ONU, da Declaração Universal de Direitos Humanos, e dos 

Pactos Internacionais sobre Direitos Civis e Políticos e sobre Direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais), endereçados a toda e qualquer pessoa, concebida em sua abstração e generalidade, 

e por instrumentos de alcance específico, que destacam o processo de especificação do sujeito 

de direito, visto em sua especificidade e concreticidade, como crianças, minorias étnicas, 

mulheres, etc (a exemplo das Convenções Contra a Tortura, Contra Todas as Formas de 

Discriminação Racial e da Mulher)79. 

Os sistemas normativos regionais, por sua vez, buscam internacionalizar os direitos 

humanos no plano regional, inicialmente na Europa, América e África. Em 1950, o Conselho 

da Europa adotou a Convenção Européia de Direitos Humanos; em 1969, foi a vez da 

Convenção Americana de Direitos Humanos; em 1981, a Carta Africana de Direitos 

Humanos80; e, em 1994, o Conselho da Liga dos Estados Árabes aprovou a Carta Árabe de 

Direitos Humanos, faltando, apenas o continente Asiático. 81 

Os sistemas normativos global e regionais não são antagônicos nem dicotômicos, mas 

complementares, porque devem refletir os mesmos princípios e valores que estão na 

Declaração Universal dos Direitos Humanos. Enquanto o sistema global deve conter um 

padrão mínimo de proteção dos direitos humanos, os sistemas regionais devem avançar em 

relação a ele, adicionando novos direitos ou aperfeiçoando outros, como é o caso, para os 

                                                                                                                                                         
difundido pela mídia, de todos esses importantes representantes do Estado, que rebaixam a sua dignidade 
estatutária ao multiplicar as reverências diante dos patrões de multinacionais, Daewoo ou Toyota, ou ao competir 
com sorrisos e acenos coniventes diante de Bill Gates”. BOURDIEU, Pierre. Contrafogos: Táticas para 
enfrentar a invasão neoliberal. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1998, p.145. 
78 PIOVESAN, F. Introdução ao sistema interamericano de proteção dos direitos humanos: a Convenção 
Americana de Direitos Humanos, p.20; HENKIN, L. The age of rights, p. 2. 
79 PIOVESAN, F. Op. cit., p.20-21. 
80 Id., Ibid., p.21-23. 
81 CANÇADO TRINDADE, A. A. A proteção dos direitos humanos e o Brasil, p.148. 
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objetivos deste estudo, dos direitos políticos, levando-se em conta as peculiaridades 

regionais82. Esses sistemas se complementam porque adotam como valor síntese a primazia da 

pessoa humana, dele resultando sua funcionalidade na medida em que o propósito da 

coexistência de instrumentos normativos distintos é ampliar e fortalecer a proteção dos 

direitos humanos, ou seja, em busca da maior efetividade possível na tutela e promoção desse 

direitos. Daí porque diversas Convenções, entre as quais, a Americana de Direitos Humanos, 

estabelecem o princípio da prevalência da norma mais favorável. A interpretação adotada pelo 

Direito Internacional dos Direitos Humanos, na hipótese de eventual conflito normativo é a 

axiológica e teleológica, ou seja, aquela conduza sempre à prevalência da norma mais 

favorável à vítima e mais eficaz para proteger a dignidade da pessoa humana83. 

 

3.1. A Carta da ONU. 

 

 O Direito Internacional dos Direitos Humanos é um fenômeno do pós-guerra, depois 

dos horrores que o mundo contemplou e sofreu na 2a Guerra Mundial, sobretudo aqueles que 

foram perpetrados pelo nazismo alemão e pelo fascismo italiano contra a humanidade, 

principalmente os judeus.  Em um curto período da história – entre meados de 1942 e finais 

de 1943 – 6 milhões de homens, mulheres e crianças foram assassinados, naquilo que ficou 

conhecido como Holocausto84 – sistemático genocídio de judeus e de alguns outros grupos 

pelos – crônica de perversidade humana sem precedentes85. A era Hitler foi marcada pela 

lógica da destruição e da descartabilidade da pessoa humana, sendo do nazismo o legado do 

aparato estatal, na condição de principal delinqüente, a condicionar a titularidade de direitos à 

pertinência a determinada raça (ariana), substituindo o requisito único e exclusivo para  

aquela titularidade da qualidade de ser humano.  

 Nunca é demasiado destacar o perigo do esquecimento, até porque não foram apenas 

os nazistas e fascistas que praticaram seus crimes. Traz GARDNER algumas estatísticas 

                                                 
82 STEINER, Henry J. Regional promotion and protection of human rights: twenty-eighth report of the 
Comission to Study the Organization of Peace (1980), at 15, In: STEINER, Henry J., ALSTON, Philip. 
International human rights in context: Law, politics, morals. 2. ed., New York: Oxford University Press, 2000, 
p.784; PIOVESAN, F. Introdução ao sistema interamericano de proteção dos direitos humanos: A Convenção 
Americana de Direitos Humanos, p.24. 
83 PIOVESAN, F. Ibid., p.25-26. 
84 GARDNER, Howard. O verdadeiro, o belo e o bom: Os princípios básicos para uma nova educação. Rio de 
Janeiro: Objetiva, 1999, p.212. 
85 A problemática do genocídio no pós-guerra foi tão crucial que a Assembléia Geral da ONU aprovou, no dia 
anterior à Declaração Universal dos Diretos Humanos, a Convenção para a Prevenção e a Repressão do Crime de 
Genocídio, em Nova York, no dia 9 de dezembro de 1948. São partes 130 países, vigorando a partir de 12 de 
janeiro de 1951. Foi promulgada no Brasil pelo Decreto nº30.822, de 6 de maio de 1952. 



 27

impressionantes: cerca de 1/3 de todos os alunos secundários suecos acreditam que o 

Holocausto não aconteceu realmente; 20% dos americanos admitem que não sabem o que 

realmente aconteceu no Holocausto; e entre 10 e 20% dos alunos americanos de filosofia do 

Hamilton College não conseguem admitir que a tentativa de genocídio nazista foi errada86.

  

A proposta de uma “Carta de Direitos” (“Bill of Rights”) ou de uma Declaração dos 

Direitos Essenciais do Homem para servir de apêndice à Carta da ONU foi recusada na 

Conferência de São Francisco, mas retornou desde os primeiros encontros da ONU87. É que a 

União Soviética teve seu Gulag, os Estados Unidos sua discriminação racial de jure, a França 

e a Grã Bretanha seus impérios coloniais, razão pela qual não lhes interessava escrever uma 

Carta das Nações Unidas que estabelecesse um sistema internacional efetivo para a proteção 

dos direitos humanos. O horror daquilo que seres humanos foram capazes de fazer a outros 

seres humanos, contribuiu para a construção de uma nova ordem internacional de Estados, 

que instaura um novo modelo de relações internacionais88. As Nações Unidas consolidam o 

movimento de internacionalização dos direitos humanos89, em 1945, tendo sido instituída em 

decorrência da Conferência de São Francisco, onde foi aprovada sua Carta, que, apesar de 

grandes nações terem evitado uma Declaração de Direitos Humanos, naquele momento, serve 

de fundamento legal e conceitual para o desenvolvimento posterior do Direito Internacional 

dos Direitos Humanos. 

 O artigo 1(3)90 da Carta das Nações Unidas proclama alguns de seus propósitos: 
“3. Conseguir uma cooperação internacional para resolver os problemas internacionais de 

caráter econômico, social, cultural ou humanitário, e para promover e estimular o respeito aos 

direitos humanos e às liberdades fundamentais para todos sem distinção de raça, sexo, língua 

ou religião”91. 

 As obrigações básicas da ONU e dos Estados Membros está nos artigos 55 e 56 da 

Carta: 
 

                                                 
86 Id., Ibid., p.17. 
87 Id., Ibid., p.28-29. 
88 PIOVESAN, F. Direitos humanos e o direito constitucional internacional, p.137. 
89 Id., Ibid., p.139; HENKINS diz que a expressão Direito Internacional dos Direitos Humanos corresponde, em 
termo amplos, ao “movimento de internacionalização dos direitos humanos”, nascido na Segunda Guerra 
Mundial de uma generalizada convicção que a maneira seres humanos são tratados em qualquier lugar diz 
respeito a todos, em todos os lugares – “concerns everyone, everywhere”. HENKIN, L. Trad. do autor. The 
international human rights movement, In: HENKIN, Louis, NEUMAN, Gerald L., ORENTLICHER, Diane F., 
LEEBRON, David W. Human Rights. New York: Foudation Press, 1999, p.278. 
90 Neste capítulo, preservou-se o padrão de anotação de artigos, incisos e alíneas usado pelos internacionalistas, 
que, muitas vezes, os indica entre parênteses. 
91 Foi utilizado o texto em português da Carta das Nações Unidas que se encontra em: RANGEL, V. M. Op. cit., 
p.31-67. 
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“Artigo 55 

Com o fim de criar condições de estabilidade  e bem-estar, necessárias às relações pacíficas e 

amistosas entre as Nações, baseadas no respeito ao princípio da igualdade de direitos e da 

autodeterminação dos povos, as Nações Unidas favorecerão: 

a) níveis mais altos de vida, trabalho efetivo e condições de progresso e desenvolvimento 

econômico e social; 

b) a solução dos problemas internacionais econômicos, sociais, sanitários e conexos; a 

cooperação internacional, de caráter cultural e educacional; e 

c) o respeito universal e efetivo dos direitos humanos92 e das liberdades fundamentais para 

todos, sem distinção de raça, sexo, língua ou religião. 

Artigo 56 

Para a realização dos propósitos enumerados no art. 55, todos os membros da Organização se 

comprometem a agir em cooperação com esta, em conjunto ou separadamente”. 
 Esclarece BUERGENTHAL93 que, apesar da larga extensão da matéria contida no 

artigo 55, confere ele limitados poderes à ONU. Disso decorre o desafio de desvendar o 

alcance e o significado da expressão “direitos humanos e liberdades fundamentais”, não 

definidas pela Carta94. O dever é “favorecer”95, e a responsabilidade é imputada a Assembléia 

Geral e ao Conselho Econômico e Social, dois órgãos cujas decisões, nesta matéria, não 

possuem força legal. A obrigação dos Estados  Membros é promover respeito universal e 

observância dos direitos humanos e das liberdades fundamentais, mas a Carta das Nações 

Unidas não define o que são “os direitos humanos e as liberdades fundamentais”. Não 

obstante, o artigo 55(c) contém cláusula nada ambígua, que deve ser lida juntamente com o 

artigo 56, tornando absolutamente claro que os Estados Membros possuem a obrigação de 

promover os direitos humanos e as liberdades fundamentais “sem discriminação de raça, sexo, 

língua ou religião”. 

 Para facilitar a cooperação entre os Estados Membros prevista no artigo 56, o artigo 

13(1) da Carta da ONU dispõe que “a Assembléia Geral iniciará estudos e fará 

recomendações, destinadas a: ...b) ...favorecer o pleno gozo dos direitos humanos e das 

liberdades fundamentais, por parte de todos os povos, sem distinção de raça, sexo, língua ou 

                                                 
92 REZEK traduz a expressão inglesa “human rights” que está no artigo 55(c) da Carta da ONU como “direitos 
do homem”. REZEK, J. F. O direito internacional no século XXI, p.22. Esse erro se repete em diversas outras 
partes da Carta e de outros instrumentos constantes daquele volume, a exemplo do art.13, (1b) e art.68. Tal 
opção parece equivocada, como se demonstra no item 1, deste Capítulo, quando se enfrenta a questão do 
conceito de “direitos humanos”. 
93 Este capítulo, na parte referente aos sistemas global e regional deve sua concepção à obra de 
BUERGHENTAL. Human rights in a notshell. 
94 PIOVESAN, F. Direitos humanos e o direito constitucional internacional, p.140. 
95 Em inglês “promote”, que tanto RANGEL como REZEK traduziram como “favorecerão”. 
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religião”.  Poderes semelhantes foram conferidos ao Conselho Econômico e Social da ONU, 

no artigo 62(2): “poderá igualmente fazer recomendações destinadas a promover o respeito e 

a observância dos direitos humanos e das liberdades fundamentais para todos”, e no artigo 68: 

“...criará comissões para os assuntos econômicos e sociais e a proteção dos direitos 

humanos...”.  

 Apesar de vagas as previsões sobre direitos humanos da Carta da ONU trazem 

algumas importantes conseqüências: a) internacionalização dos direitos humanos; b) 

atribuição de competência para a ONU definir e codificar esses direitos; c) ao longo do 

tempo, autorização para a ONU constituir instituições designadas para garantir o 

cumprimento dos acordos pelos Governos. 

 A internacionalização dos direitos humanos não significa que toda e qualquer violação 

seja matéria de direito internacional, e sim que, desde então, nenhum Estado Membro da 

ONU poderá alegar que o mal-tratamento de seus nacionais, não importa se sistemático ou 

não, é matéria exclusiva de sua jurisdição interna. A relação de um Estado com seus nacionais 

passa a ser, definitivamente, uma problemática internacional, objeto de instituições 

internacionais e do Direito Internacional96.  

 A obrigação dos Estados Membros cooperarem entre si e com a ONU para 

salvaguardar os direitos humanos resulta na possibilidade da criação de inúmeras normas 

internacionais, através de tratados e outros instrumentos, constituindo um verdadeiro 

“Código” de direito humanos, sendo que um particular grupo deles vem sendo denominado de 

“Bill of Human Rights”, ou “Constituição Internacional dos Direitos Humanos”. Graças a 

essas previsões na sua Carta, a ONU pode adotar medidas legiferantes, congregando os 

Estados Membros no esforço de esclarecer e reforçar quais são os direitos humanos e como 

devem ser tutelados. 

 Em decorrência da obrigação de promover a universalização do respeito e observância 

dos direitos humanos, tem sido admitido que Estados Membros onde se verifique grande 

violação aos direitos humanos garantidos internacionalmente estão em desacordo e violam a 

Carta da ONU. Nesse sentido, a ONU tem criado agências e órgãos responsáveis direta ou 

indiretamente pela salvaguarda dos direitos humanos97 e tem adotado resoluções específicas 

para que certos Estados paralisem violações aos direitos humanos, bem como tem reforçado o 

                                                 
96 PIOVESAN. F. Op. cit., p.139. HENKINS afirma que até a Segunda Guerra Mundial a idéia de direitos era 
uma idéia constitucional doméstica (interna), reconhecida em poucos Estados. Op. cit., p.274. 
97 Não tem esse trabalho por objetivo estudar os órgãos e agências da ONU, porque isso o tornaria 
excessivamente longo e em nada contribuiria para o núcleo da dissertação. Vale destacar, no entanto, a criação, 
em 20/12/1993, pela Conferência Mundial de Viena do Alto Comissariado para os Direitos Humanos.   
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poder de sua Comissão de Direitos Humanos para estabelecer procedimentos para verificar 

essas violações. 

 

3.2. A Carta Internacional dos Direitos Humanos. 

 

 Em adição à Carta da ONU, a Carta Internacional dos Direitos Humanos é conjunto 

dos mais importantes documentos jurídicos em matéria de direitos humanos, assim 

denominada pela doutrina internacionalista, constituída pela Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, por dois Tratados Internacionais sobre Direitos Humanos (Tratado 

Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e Tratado Internacional sobre Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais) e um Protocolo Opcional ao Tratado Internacional sobre 

Direitos Civis e Políticos. 

 Criada a ONU, retomou-se a proposta de se elaborar “Carta de Direitos” ou 

“Declaração” Internacional de Direitos Humanos, ficando a cargo da Comissão de Direitos 

Humanos realizar os trabalhos preparatórios para tanto, que rapidamente percebeu que seria 

relativamente fácil adotar um texto de exortação aos direitos humanos, mas que não seria tão 

fácil conseguir a aprovação de um texto com forma e força de lei. Optou-se por trabalhar 

primeiro em uma “declaração”, que resultou na Declaração Universal dos Diretos Humanos, 

aprovada pela Resolução nº217, na 3a sessão ordinária da Assembléia Geral da ONU, 

realizada em 10 de dezembro de 1948, na cidade de Paris98. Somente depois da aprovação da 

declaração, passou-se à elaboração de dois tratados, o Tratado Internacional de Direitos Civis 

e Políticos e o Tratado Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, que 

somente foram abertos para assinatura 18 anos depois, e passaram a viger apenas em 1976, 

quando alcançaram assinaturas mínimas. A guerra fria impediu que se elaborasse um único 

tratado, e somente na Conferência de Teerã sobre direitos humanos, em 1968, foi admitido e 

assumido como princípio internacional a indivisibilidade dos direitos humanos. 

 

 

3.2.1. A Declaração Universal dos Direitos Humanos. 

 

 A Declaração Universal dos Direitos Humanos é o primeiro instrumento a ser 

proclamado por uma organização internacional sobre esse tema, e está, pelo seu status moral e 

                                                 
98 Já na Comissão de Direitos Humanos havia um desejo de elaborar um acordo internacional para que os 
Estados aderissem que teria força de lei, mas não foi possível. HENKIN, L. Op. cit., p. 286. 



 31

por sua importância jurídica e política ao lado da Magna Carta, da Declaração Francesa dos 

Direitos do Homem e da Declaração de Independência dos Estados Unidos nesse longo 

caminho de esforço da humanidade em direção à liberdade e à dignidade humanas.  O débito 

da humanidade a esse documento histórico é induvidoso, afirma BUERGENTHAL99. 

Introduz ela a concepção contemporânea de direitos humanos, caracterizada pela 

universalidade e pela indivisibilidade, assegura PIOVESAN100. 

 Explica-nos CANÇADO TRINDADE o processo de elaboração da Declaração: 
“Paralelamente, o trabalho de redação propriamente dita da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos desenrolou-se no seio da Comissão de Direitos Humanos das Nações Unidas. A 

Declaração Universal resultou de uma série de decisões tomadas no biênio 1947-1948, a partir 

da primeira sessão regular da mencionada Comissão de Direitos Humanos, em fevereiro de 

1947. O plano geral era de uma Carta (Bill) Internacional de Direitos Humanos, da qual a 

Declaração seria apenas a primeira parte, a ser complementada por uma Convenção ou 

Convenções (posteriormente denominadas Pactos) e medidas de implementação. Estas últimas 

não constavam, pois, da Declaração Universal, adotada e proclamada pela Assembléia Geral 

das Nações Unidas, aos 10 de dezembro de 1948. Dos então 58 Estados membros das Nações 

Unidas, 48 votaram a favor, nenhum contra, oito se abstiveram e dois encontravam-se ausentes 

na ocasião. Cabe recordar a decisão de incluir na Declaração tanto os direitos civis e políticos 

(artigos 2-21) como os econômicos, sociais e culturais (artigos 22-28)101”.  

 A Declaração, segundo HENKINS, converteu a idéia política oitocentista de direitos 

naturais, desacreditada no século XIX e no início do século XX, em uma ideologia dominante, 

elemento essencial em termos de “constitucionalismo”, “norma de direito” e “democracia”. 

Foi capaz de transformar a frase coloquial e pouco usada – “direitos humanos” – em uma 

detalhada definição, síntese marcante dos direitos civis e políticos identificados com o Estado 

Liberal bem assim dos benefícios econômicos e sociais do Estado do Bem-estar, que se tornou 

o “standard” aceito, um código oficial. Tomou uma idéia constitucionalizada em poucos 

países e a fez universal para as sociedades políticas, internacionalizando aquilo que era idéia e 

ideologia estritamente doméstica aplicável apenas para as sociedades políticas nacionais, e a 

tornando problemática internacional do mais alto nível, e objeto de tratados e costumes 

internacionais102. 

 O artigo 1º da Declaração Universal de Direitos Humanos proclama: 

                                                 
99 Op. cit., p.30. 
100 PIOVESAN, F. Introdução ao sistema interamericano de proteção dos direitos humanos: a Convenção 
Americana de Direitos Humanos, p.18. 
101 CANÇADO TRINDADE, A. A. Tratado de direito internacional dos direitos humanos, v.I, p.37; Idem. A 
proteção dos direitos humanos e o Brasil, p.29-30. 
102 HENKIN, L. The international human rights movement, p.286-287. 
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“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”. 

 É ele complementado pelo artigo 28: 
“Artigo XXVIII 

Todo homem tem direito a uma ordem social e internacional em que os direitos e liberdades 

estabelecidos na presente Declaração possam ser plenamente realizados”. 

 A Declaração reconhece dois grandes grupos de direitos humanos: os direitos civis e 

políticos, e os direitos econômicos, sociais e culturais. O catálogo de direitos civis inclui 

direito à vida, liberdade  segurança da pessoa; proibição de escravatura, tortura e tratamentos 

cruéis, desumanos e degradantes; direito de não se submetido a prisão ou detenção arbitrárias 

ou exílio;  direito a julgamento justo em matéria civil ou criminal, presunção de inocência e a 

proibição de aplicação de leis e penalidades ex post facto. A Declaração também reconhece 

direito a privacidade e à propriedade particular. Proclama liberdade de expressão, liberdade 

religiosa, liberdade de reunião e liberdade de ir e vir. Também abarcou direito de viver em 

qualquer país bem como de retornar para o próprio país, e, da mesma forma, direito de receber 

asilo em outro país que não o próprio e direito a nacionalidade. 

 Interessa, particularmente, para este estudo a previsão de direitos políticos na 

Declaração Universal de Direitos Humanos: 
“Artigo XXI 

1. Todo homem tem 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”. 

 O catálogo de direitos econômicos, sociais e culturais inicia-se com o artigo 22 que 

titulariza todos os homens, como membros da sociedade, à realização, através do esforço 

interno e da cooperação internacional, de acordo com a organização e os recursos disponíveis 

de cada Estado, daqueles direitos (econômicos, sociais e culturais) indispensáveis à sua 

dignidade e ao livre desenvolvimento de sua personalidade. Depois, proclama ela direitos 

individuais à seguridade social, ao trabalho, à proteção contra o desemprego, a pagamento 

igual por trabalho igual, e remuneração justa e favorável que assegure para si e sua família 

existência plena de dignidade humana, e suplementada, se necessário, por outros meios de 

proteção social. Garante, igualmente, direito a repouso e a lazer, inclusive com limitação 

razoável das horas de trabalho e a férias remuneradas periódicas. 
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 Assegura a Declaração que todo homem tem direito a um padrão de vida capaz de 

assegurar a si e a sua família saúde  e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, 

cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis, e direito à segurança em caso de 

desemprego, doença, invalidez, velhice ou outros casos de perda dos meios de subsistência 

em circunstâncias fora de seu controle. Dela decorre, igualmente, cuidado e assistência 

especiais para a maternidade e a infância, atribuindo a mesma proteção social a todas as 

crianças, nascidas dentro ou fora do matrimônio.  

 Cuida a Declaração do direito à educação103, impondo ser direito de todos, devendo ser 

gratuita a instrução nos graus elementares e fundamentais, sendo obrigatória a elementar e 

acessível a todos a técnico-profissional. A instrução superior deverá basear-se no mérito. Os 

pais têm prioridade de direito de escolha no gênero de instrução que será ministrada a seus 

filhos. Será ela orientada no sentido do pleno desenvolvimento da personalidade humana e do 

fortalecimento do respeito pelos direitos do homem e pelas liberdades fundamentais. 

 Vale a pena destacar que, segundo a Declaração, “a instrução promoverá a 

compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e grupos raciais ou religiosos, e 

coadjuvará as atividades das Nações Unidas em prol da manutenção da paz” (artigo 26(2)). 

 O artigo 27, por sua vez, trata de direitos culturais, garantindo a todo ser humano 

direito de participar livremente da vida cultural da comunidade, de fruir as artes e de 

participar do progresso científico e de seus benefícios, bem como têm direito à proteção dos 

interesses morais e materiais decorrentes de qualquer produção científica, literária ou artística 

da qual seja autor. 

 Antes de ser concluída como artigo 30, a Declaração traz importantes proposições no 

artigo 29, pois ali estabelece que todos têm deveres para com a comunidade, e, também, que 

tais direitos não são absolutos, podendo sofrer limitações determinadas pela lei, 

exclusivamente com o fim de assegurar o devido reconhecimento e respeito dos direitos e 

liberdades de outrem e de satisfazer às justas exigências da moral, da ordem pública e do 

bem-estar de uma sociedade democrática. Não obstante, fixa a Declaração a imposição de que 

“esses direitos e liberdades não podem, em hipótese alguma, ser exercidos contrariamente aos 

objetivos e princípios das Nações Unidas”.  
                                                 
103 O texto inglês diz: “1. Everyone has the right to education. Education shall be free, at least in the elementary 
and fundamental stages. Elementary education shall be compulsory. Technical and professional education shall 
be made generally available and higher education shall be equally accessible to all on the basis of merit”. 
STEINER, Henry J., ALSTON, Philip. International human rights in context: law, politics, morals, p.1.380. 
RANGEL preferiu traduzir como “educação”, na primeira e segunda proposições do art.28, e somente a partir da 
terceira, por “instrução”. REZEK, CANÇADO TRINDADE e PIOVESAN traduziram como “instrução”,  no 
lugar de “educação”. A tradução portuguesa de GOUVEIA preferiu “educação”, e no lugar de “instrução”, na 
terceira frase, preferiu “ensino elementar”. 
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 Observa, com precisão, BUERGENTHAL, que uma autoridade governamental para 

impor restrições ao exercício desses direitos e liberdades está também limitada pelo artigo 30. 

Em outras palavras, um governo violará a Declaração se o exercício do poder de impor 

restrições ou limitações legais ao exercício de certos direitos humanos for um mero pretexto 

para denegar esses direitos104. 

 A Declaração Universal não é um tratado internacional, já que foi adotada como 

resolução pela Assembléia Geral, não tendo força impositiva105. Não obstante, como os 

Tratados Internacionais sobre Direitos Civis e Políticos e sobre Direitos Econômicos, Sociais 

e Culturais demoraram mais de duas décadas para entrar em vigor, a Declaração foi utilizada 

como instrumento legal capaz de respaldar ações da ONU na salvaguarda dos direitos 

humanos106. Paulatinamente lhe foi sendo conferido status impositivo (força obrigatória), já 

que dela decorrem algumas obrigações para os Estados Membros. A questão era saber se os 

direitos proclamados constituíam ou não pretensões legais e em que circunstâncias, se seu 

caráter obrigatório derivava ou não do seu status como interpretação autorizada das regras 

sobre direitos humanos da Carta da ONU, ou de seu status como costume internacional ou 

como princípio geral de direito. Alguns dos princípios ali previstos são tidos como parte do 

direito internacional consuetudinário107. Seja qual for a teoria adotada, a verdade é que a 

Declaração transformou-se em instrumento jurídico obrigatório e a comunidade internacional 

lhe atribui um status moral e normativo tão especial como nenhum outro documento desse 

tipo jamais alcançou. 

 

3.2.2. Os Pactos Internacionais sobre Direitos Humanos. 

 

 Não havia condições políticas para aprovação de um tratado sobre direitos humanos, 

quando da aprovação da Declaração Universal dos Diretos Humanos, razão pela qual foi ela 

aprovada como resolução da Assembléia Geral, sem força jurídica impositiva, no dia seguinte 

à aprovação de um tratado sobre genocídio – Convenção para a Prevenção e a Repressão do 

                                                 
104 Op. cit., p.33. 
105 Em regra, as resoluções da Assembléia Geral não possuem força impositiva, podendo os Estados acatá-las ou 
não, salvo quando a) declaram ou confirmam normas consuetudinárias já existentes; b) quando desenvolvem ou 
cristalizam alguns dos grandes princípios da Carta; ou 3) quanto contêm novos princípios do Direito 
Internacional. YAMAMOTO, Toru. Direito internacional e direito interno. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris 
Editor, 2000, p.186-187. Observa MELLO, com razão, que o valor jurídico das resoluções depende do fato de 
elas refletirem um consentimento geral, ou consagrarem um direito preexistente. Curso de direito internacional 
público. 14. ed., Rio de Janeiro: Renovar, 2002, vol. I, p.305.  
106 CANÇADO TRINDADE, A. A.Tratado de direito internacional dos direitos humanos, vol. I, p.37-38. 
107 CANÇADO TRINDADE, A.A. A proteção dos direitos humanos e o Brasil, p.30. 
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Crime de Genocídio, com a perspectiva de seu desdobramento em duas Convenções sobre 

direitos civis e políticos e sobre direitos econômicos, sociais e culturais. Também não havia, 

na época, condições políticas para aprovação de um único tratado, tendo em vista a guerra fria 

que envolvia o mundo capitalista de um lado e o mundo comunista do outro, a impedir a 

declaração daquilo que a ONU afirmava:  a indivisibilidade dos direitos humanos108. 

 A barreira político-ideológica para a elaboração de um único tratado foi camuflada por 

uma discussão teórica acerca da aplicabilidade de cada uma das categorias. Os direitos civis e 

políticos seriam auto-aplicáveis,diziam os estados ocidentais, enquanto os direitos 

econômicos, sociais e culturais seriam programáticos. Prevaleceu a tese da dualidade de 

efeitos e, por via de conseqüência, da necessidade de dois tratados, apesar da resposta 

socialista de que a depender do regime se dava exatamente o oposto 109. 

 As duas Convenções foram adotadas pela Assembléia Geral da ONU e abertas para 

assinatura em 16 de dezembro de 1966, mais de 18 anos depois da Declaração Universal dos 

Direitos Humanos. Foi ainda preciso esperar 10 anos até que o 35º país ratificasse as 

Convenções, tornando-as eficazes, em 23 de março de 1976. Em 1994, já eram 130 países; em 

2002, 144110. O Brasil aderiu em 24 de janeiro de 1992, passando a vigorar para ele em 24 de 

abril de 1992, tendo sido promulgados pelos Decretos nº591 e nº592, de 6 de julho de 1992, o 

primeiro referente ao Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais e o 

segundo ao Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos. 

 Enquanto a força impositiva da Declaração Universal dos Direitos Humanos foi sendo 

conquistada, paulatinamente, a dos Pactos jamais foi questionada tendo em vista sua natureza 

de tratados. Não há dúvida, portanto, que a matéria neles regulada, especialmente aquela que 

diz respeito ao gozo e às garantias dos direitos humanos ali previstos concernem ao Direito 

Internacional, não sendo, desde então, apenas submetida à jurisdição doméstica dos países 

signatários. 

 Os dois Pactos possuem algumas regras comuns. Ambos proclamam que “todos os 

povos têm direito à autodeterminação” e “podem dispor livremente de suas riquezas e de seus 

recursos naturais”, bem assim que, “em caso algum, poderá um povo ser privado de seus 

meios de subsistência”. Nos dois está a norma que proíbe discriminação “por motivo de raça, 

cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, 

situação econômica, nascimento ou qualquer outra condição”. 

                                                 
108 PIOVESAN, F. Direitos humanos e o direito constitucional internacional, p.162. 
109 Idem, p.162. 
110 REZEK, J. F. O direito internacional no século XXI,  p.783. 
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3.2.2.1. O Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. 

 

 O Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais não traz regras 

relativas aos direitos políticos, razão pela qual somente se indicará quais os direitos ali 

reconhecidos: direito ao trabalho, direito de gozar condições de trabalho justas e favoráveis, 

direito de formar e filiar-se a sindicatos de trabalhadores, direito à seguridade social, inclusive 

a seguro social, direito à proteção da família, direito a adequado nível de vida, direito ao mais 

alto grau alcançado de saúde física e mental, direito a educação e direito a participar da vida 

cultural. 
 

3.2.2.2. O Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. 

 

 O catálogo de direitos civis e políticos do Pacto é maior111 e mais específico que o da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, sendo de se destacar os que já não haviam sido 

ali previstos: proibição de prisão por dívida, direito de todas as pessoas privadas de sua 

liberdade serem tratadas com humanidade  e respeito pela inerente dignidade da pessoa 

humana, e o direito de toda criança de adquirir uma nacionalidade e de receber medidas de 

proteção decorrentes de sua menoridade. O direito à propriedade particular não foi incluído 

porque os diversos blocos políticos e ideológicos da ONU não puderam concordar com sua 

definição. 

 O Pacto contém cláusula de derrogação112 que permite aos Estados Signatários, em 

caso de situações excepcionais que ameacem a existência da nação, suspender os direitos ali 

previstos, salvo sete considerados fundamentais que estão previstos nos artigos 6º, 7º, 8º 

(parágrafos 1º e 2º), 11, 15, 16 e 18. São eles: a) direito a vida; b) direito a não ser torturado e 

a não sofrer tratamento cruel, desumano ou degradante; c) direito a não ser escravizado ou 

submetido a servidão; d) direito de não ser preso por dívida contratual; e) direito a não ser 

processado ou punido por condutas que não eram tipificadas como crime, quando foram 

praticadas (“nullum crimen nulla poena sine previa lege”), bem como o benefício da pena 

mais favorável; f) direito ao reconhecimento de sua personalidade jurídica; e g) liberdades de 

pensamento, de consciência e de religião. 

                                                 
111 PIOVESAN, F. Op. cit., p.163. 
112 Artigo 4º, do Pacto Internacional Sobre Direitos Civis e Políticos. 
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 Permite também o Pacto sobre Direitos Civis e Políticos que os Estados limitem ou 

restrinjam o exercício dos direitos por ele proclamados, mas esse poder é contrabalançado 

pelo artigo 5(1) que proíbe restrições tais que destruam as liberdades e os direitos ali previstos 

ou limitações mais amplas do que as por ele permitidas. São essas as regras geralmente 

invocadas por governos que pretendem justificar o descumprimento do tratado, especialmente 

em países que não possuem um judiciário forte e independente. 

 O artigo 2 define importante obrigação dos signatários: “os Estados partes do presente 

Pacto comprometem-se a respeitar e a garantir a todos os indivíduos que se achem em seu 

território e que estejam sujeitos a sua jurisdição os direitos reconhecidos no presente Pacto, 

sem discriminação alguma por motivo de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou 

de oura natureza, origem nacional ou social, situação econômica, nascimento ou qualquer 

outra condição”. 

 Esse dever de respeitar e garantir tais direitos impõe aos Estados, como seu corolário, 

expresso no artigo 2(2), que adotem, na hipótese de não existirem, medidas legislativas e de 

outra natureza, segundo seus respectivos procedimentos constitucionais e as disposições do 

Pacto, para torná-los efetivos. Ao impor aos Estados-parte a obrigação imediata de respeitar e 

assegurar os direitos nele previstos este Pacto é auto-aplicável113. 

 Ge3ra interessa especial a este estudo as disposições sobre direitos políticos, que 

possuem alguma variação significativa em relação à previsão da Declaração Universal de 

Direitos Humanos. Diz o artigo 25: 
“Artigo 25 

Todo cidadão terá o direito e a possibilidade, sem qualquer das formas de descriminação 

mencionadas no artigo 2 e sem restrições infundadas: 

a) de participar da condução dos assuntos públicos, diretamente ou por meio de 

representantes livremente escolhidos; 

b) de votar e de ser eleito em eleições periódicas, autênticas, realizadas por sufrágio 

universal e igualitário e por voto secreto, que garantam a manifestação da vontade dos 

eleitores; 

c) de ter acesso, em condições gerais de igualdade, às funções públicas de seu país”. 
            Este artigo foi objeto de manifestação interpretativa, denominada Comentário Geral114, 

em 12 de julho de 1996, na 57a Sessão do Comitê de Direitos Humanos, criado pelo Pacto 

                                                 
113 Id., Ibid., p.163. 
114 BUERGENTHAL esclarece que os Comentários Gerais do  Comitê de Direitos Humanos importam em 
opiniões consultivas que interpretam a Convenção. Op. cit., p.46. 
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sobre Direitos Civis e Políticos (artigo 28)115, nos seguintes termos, que pela sua importância 

vai aqui reproduzido na sua totalidade: 

“1. O artigo 25 da Convenção reconhece e protege o direito de todo cidadão participar 

da condução dos assuntos públicos, o direito de votar e de ser eleito e o direito de ter 

acesso ao serviço público. Qualquer que seja a forma de constituição  ou de governo, a 

Convenção exige dos Estados que adotem medidas legislativas e de outra natureza que 

sejam necessárias para assegurar que os cidadãos tenham efetiva oportunidade de 

gozar os direitos protegidos. O artigo 25 repousa no coração do governo democrático 

baseado no consentimento do povo e em conformidade com os princípios da 

Convenção.  

2. Os direitos previstos no artigo 25 estão relacionados, mas são distintos, do direito à 

autodeterminação dos povos. Por força dos direitos abarcados pelo artigo 1º (1), o 

povo tem o direito de determinar livremente seu status políticos e gozar o direito de 

escolher a forma de sua constituição e de seu governo. O artigo 25 diz respeito ao 

direito dos indivíduos participarem nesses processos que constituem a condução dos 

assuntos públicos. Esses direitos, na qualidade de direitos individuais, podem ensejar 

demandas sob as regras do Protocolo Opcional.  

3. Em contraste com outros direitos e liberdades reconhecidos pela Convenção (que 

são assegurados a todos os indivíduos no território e sujeitos à jurisdição do Estado), o 

artigo 25 protege os direitos de ‘todo cidadão’.  Relatórios dos Estados devem destacar 

as disposições legais que definem cidadania no contexto dos direitos protegidos pelo 

artigo 25. Não são permitidas distinções entre cidadãos no gozo desses direitos 

baseadas em raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou outra opinião, origem 

nacional ou social, propriedade, nascimento outro status qualquer. Distinções entre 

aqueles que forem titularizados cidadãos por nascimento e os que adquirirem 

cidadania por naturalização podem gerar questões de compatibilidade com o artigo 25. 

Relatórios dos Estados  devem indicar se algum grupo, assim como residentes 

permanentes, gozam esses direitos em bases limitadas, por exemplo, tendo o direito de 

votar em eleições locais ou alcançar posições especiais no serviço público.  

                                                 
115 O Comitê de Direitos Humanos tem como principal função examinar os Relatórios dos Estados membros  
para examinar se as medidas por eles adotadas para tornar efetivos os direitos reconhecidos pela Convenção e o 
progresso no gozo desses direitos (artigo 40 (1), da Convenção). Não é objetivo deste estudo examinar os órgãos 
e procedimentos da ONU relacionados aos direitos humanos, porque a dissertação restringe-se ao direito 
material, deixando de lado o direito processual. 
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4. Quaisquer condições que vinculem o exercício dos direitos protegidos pelo artigo 

25 devem estar baseadas em critérios objetivos e razoáveis. Por exemplo, pode ser 

razoável exigir idade elevada para ser eleito ou para ser nomeado para certos cargos, 

mas não o será para o exercício do direito de votar, que deve ser disponível para todo 

cidadão adulto. O exercício desses direitos pelos cidadãos não deve ser suspenso ou 

excluído senão por causas estabelecidas na lei e que sejam objetivas e razoáveis. Por 

exemplo, incapacidade mental pode ser motivo para negar à pessoa direito de votar ou 

de ocupar cargo público.  

5. A condução dos assuntos públicos, referido na alínea (a), é um conceito amplo que 

se relaciona com o exercício do poder político, particularmente com o exercício dos 

poderes legislativo, executivo ou administrativo116, e cobre todos os aspectos da 

administração pública, bem assim a formulação e implementação de políticas nos 

níveis internacional, nacional, regional e local. A atribuição dos poderes e dos meios 

através dos quais os cidadãos exercem o direito de participar na condução dos 

assuntos públicos protegido pelo artigo 25 deve ser estabelecido pela constituição e 

outras leis.  

6. Cidadãos participam diretamente da condução dos assuntos públicos quando 

exercem poder como membros das casas legislativas ou ocupando cargos públicos. 

Esse direito de participação direta é garantido pela alínea (b). Cidadãos também 

participam diretamente da condução dos assuntos púbicos quando escolhem ou 

modificam sua constituição ou decidem questões públicas através de referendos ou 

outro processo eleitoral conduzido de acordo com a alínea (b). Cidadãos podem 

participar diretamente tomando parte de assembléias populares que tenham poder de 

decidir sobre questões locais ou sobre assuntos de uma comunidade particular ou em 

órgãos instituídos para representar os cidadãos em consulta ao governo. Onde um 

modo de participação direta de cidadãos for estabelecido, nenhuma distinção poderá 

ser feita entre cidadãos para sua participação com base no que foi mencionado no 

artigo 2, alínea 1ª, e nenhuma restrição que não seja razoável poderá ser imposta. 

7. Onde cidadãos participem na condução dos assuntos públicos através da livre 

escolha de representantes, está implícito no artigo 25 que esses representantes exercem 

poder governamental e são responsabilizados por isso através do processo eleitoral. 

Está também implícito que os representantes exercem somente aqueles poderes que 

lhes forem outorgados de acordo com as previsões constitucionais.  A participação por 
                                                 
116 Preferiu-se tradução fiel ao texto original. No sistema jurídico brasileiro seria correto afirmar “com o 
exercício dos poderes legislativo, executivo e judiciário”. 
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meio da livre escolha de representantes é exercida através de processos de votação que 

precisam ser estabelecidos por lei de acordo com a alínea (b). 

8. Cidadãos também tomam parte da condução dos assuntos públicos exercitando 

influência através do debate público e do diálogo com seus representantes ou através 

de sua capacidade de organizar-se. Essa participação é suportada pela garantia das 

liberdades de expressão, de reunião e de associação. 

9. A alínea (b) do artigo 25 estabelece regras específicas concernentes ao direito dos 

cidadãos tomarem parte na condução dos assuntos públicos na qualidade de votantes e 

de candidatos em eleições. Eleições periódicas e genuínas são, de acordo com a alínea 

(b), essenciais para assegurar a responsabilidade dos representantes pelo exercício dos 

poderes legislativo ou executivo neles investidos. Eleições desse tipo devem se dar em 

intervalos que não sejam excessivamente longos e que garantam que a autoridade do 

governo continue a estar baseado na livre expressão da vontade dos eleitores. Os 

direitos e deveres previstos na alínea (b) devem ser garantidos por lei. 

10. O direito de votar em eleições ou referendos deve ser estabelecido por lei e ser 

objeto apenas de restrições razoáveis, tais como estabelecer uma idade limite para o 

direito de votar. Não é razoável restringir o direito de votar por causas ligadas a 

deficiências físicas ou exigir qualidades decorrentes de alfabetização, educação ou 

propriedade. Filiação partidária não deve ser condição de elegibilidade para votar, nem 

razão para desqualificação. 

11. Os Estados devem adotar medidas efetivas para assegurar que todas as pessoas 

qualificadas para votar estejam habilitadas para o exercício desse direito. Onde 

alistamento de eleitores for requerido, deve ser facilitado e não devem ser impostos 

obstáculos para o mesmo. Se forem exigidos requisitos de residência para o 

alistamento, devem eles ser razoáveis, não podendo ser impostos de tal maneira que 

impeçam os sem-teto de exercer o direito de voto. Quaisquer abusos ou interferências 

no registro ou na votação tais como intimidação ou coerção de eleitores devem ser 

proibidos por leis penais que devem ser cumpridas rigorosamente. Educação para os 

eleitores e campanhas de alistamento são necessárias para assegurar o efetivo 

exercício dos direitos previstos no artigo 25 por uma comunidade não informada. 

12. Liberdades de expressão, de reunião e de associação são condições essenciais para 

o efetivo exercício do direito de voto e devem ser totalmente protegidas. Medidas 

positivas devem ser tomadas para superar dificuldades, como analfabetismo, barreira 
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de língua, pobreza, ou impedimentos para a livre circulação de pessoas qualificadas a 

votar que possam comprometer o efetivo exercício desses direitos. Informações e 

materiais sobre a votação devem estar disponíveis em línguas minoritárias. Métodos 

específicos tais como fotografias e símbolos devem ser adotados para assegurar que 

eleitores analfabetos recebam informação adequada para embasar suas escolhas. 

Estados Membros devem indicar em seus relatórios a maneira através da qual as 

dificuldades destacadas neste parágrafo estão sendo tratadas. 

13. Relatórios dos Estados devem descrever as regras sobre o direito de voto, e a 

aplicação dessa regras no período abarcado pelo relatório. Relatórios dos Estados 

devem também descrever fatores que impedem cidadãos de exercerem o direito de 

voto, bem assim as medidas positivas que têm sido adotadas para superar esses fatores. 

14. Em seus relatórios, os Estados Membros devem indicar e explicar as disposições 

legislativas que privam o direito de voto de cidadãos. As razões para essa privação 

devem ser objetivas e razoáveis. Se a condenação por uma ofensa for a causa da 

suspensão do direito de voto, o período de tal suspensão deve ser proporcional à 

ofensa e à sentença. Pessoas que estão privadas da liberdade, mas que ainda não foram 

condenadas, não devem ser excluídas do exercício do direito de voto. 

15. A efetiva implementação do direito e da oportunidade de candidatar-se para cargo 

eletivo garante que os eleitores tenham uma escolha livre de candidatos. Qualquer 

restrição ao direito de se candidatar, como, por exemplo, idade mínima, deve ser 

justificável em critérios objetivos e razoáveis. Pessoas que sejam elegíveis não devem 

ser excluídas por exigências não razoáveis ou discriminatórias como educação, 

residência ou descendência, ou por razões de filiação política. Ninguém deve sofrer 

discriminação ou prejuízo de qualquer  espécie por sua candidatura. Estados Membros 

devem indicar e explicar previsões legislativas que excluam qualquer grupo ou 

categoria de pessoas de cargos eletivos. 

16. Condições ligadas a data de indicação, taxas ou depósitos devem ser razoáveis e 

não discriminatórias. Se existirem causas razoáveis para apontar certos cargos eletivos 

como incompatíveis com certas posições específicas (e.g. o judiciário, altos postos 

militares, serviço público), medidas para evitar conflitos de interesse não devem se 

constituir em excessivos limites ao exercício dos direitos protegidos pela alínea (b). Os 

pressupostos para a remoção de detentores de cargos eletivos devem ser estabelecidos 

em leis baseadas em critérios objetivos e razoáveis e devem incorporar procedimentos 

justos. 
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17. O direito de candidatar-se não deve ser limitado por requisito não razoável de 

filiação partidária ou de partidos político específico. Se for exigido de um candidato 

número mínimo de eleitores que o apóiem para ser indicado candidato, esse requisito 

deve ser razoável e não um ato de barreira à candidatura. Sem prejuízo da alínea (a), 

do artigo 5, da Convenção, opinião política não pode ser usada como pressuposto para 

destituir qualquer pessoa do direito  de candidatar-se. 

18. Relatórios dos Estados devem descrever as disposições legais que estabelecem 

condições alcançar postos públicos eletivos, e qualquer limitação ou qualificação 

aplicáveis a postos particulares. Relatórios devem descrever condições para indicação 

como candidato, e.g. limite de idade, e qualquer outra qualificação ou restrição. 

Relatórios dos Estados devem indicar se existem restrições que incompatibilizam 

pessoas em posições no serviço público (incluindo posições na polícia ou nas forças 

armadas) a candidaturas para certos postos públicos. Os pressupostos legais e 

procedimentos para a remoção de ocupantes de cargos públicos eletivos devem ser 

descritos. 

19. De conformidade com a alínea (b), as eleições devem ser conduzidas de maneira 

justa e livre periodicamente e sob uma estrutura de leis que garantam o efetivo 

exercício do direito de voto. Pessoas qualificadas para votar devem ser livres para 

votar em qualquer candidato e a favor ou contra qualquer proposta submetida a 

referendo ou plebiscito, e livres para apoiar ou se opor ao governo, sem influência 

excessiva ou coerção da qualquer tipo que possa distorcer ou inibir a livre expressão 

da vontade do eleitor. Eleitores devem ser capazes de formar opiniões independentes, 

livres de violência ou medo de violência, coerção, induzimento ou manipulação de 

qualquer tipo. Limitações razoáveis a gastos com campanha podem ser justificadas 

onde isso seja necessário para assegurar que a livre escolha dos eleitores não seja 

minada ou o processo democrático distorcido por gastos desproporcionais em 

benefício de algum candidato ou partido. O resultado de eleições genuínas deve ser 

respeitado e implementado. 

20. Deve ser instituída uma autoridade eleitoral independente para supervisionar o 

processo eleitoral e assegurar que é conduzido de maneira justa e imparcial, segundo o 

estabelecido em leis compatíveis com a Convenção. O Estados devem adotar medidas 

para garantir o requisito do voto secreto durante as eleições, incluindo voto dos 

ausentes, onde esse sistema exista. Isso implica que os eleitores devem ser protegidos 

de qualquer sorte de coerção ou compulsão para descobrir sua intenção de voto ou 

como votou, e contra qualquer interferência ilegal e arbitrária no processo de votação. 
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A renúncia desses direitos é incompatível com o artigo 25 da Convenção. A segurança 

das urnas eleitorais deve ser garantida e os votos devem ser contados na presença dos 

candidatos ou de seus fiscais. Deve haver escrutínio independente dos votos e do 

processo de contagem e acesso a revisão judicial ou outro equivalente para que os 

eleitores tenham confiança na segurança das cédulas e na contagem dos votos. 

Assistência para deficientes, cegos ou analfabetos deve ser independente. Os eleitores 

devem estar completamente informados dessas garantias. 

21. Apesar da Convenção não impor nenhum sistema eleitoral particular, qualquer 

sistema operando em um Estado Membro deve ser compatível com os direitos 

protegidos no artigo 25 e deve garantir e dar eficácia à livre expressão da vontade dos 

eleitores. O princípio uma pessoa, um voto, deve ser aplicado, e, segundo o esquema 

do sistema eleitoral de cada Estado, o voto de um eleitor deve ser igual ao voto de 

outro. O zoneamento eleitoral e o método de coleta de votos não devem distorcer a 

distribuição dos eleitores ou discriminar contra qualquer grupo e não deve excluir ou 

restringir de maneira não razoável o direito dos cidadãos escolherem livremente seus 

representantes. 

22. Relatórios dos Estados devem indicar as medidas que foram adotadas para garantir 

eleições genuínas, livres e periódicas, e como seus sistemas eleitorais garantem e 

tornam efetiva a livre expressão da vontade dos eleitores. Relatórios devem descrever 

o sistema eleitoral e explicar como as diferentes opiniões políticas da comunidade são 

representadas em órgãos eletivos. Relatórios devem também descrever as leis e 

procedimentos que asseguram que o direito de voto pode de fato ser exercido 

livremente por todos os cidadãos e indicar como o segredo, segurança e validade do 

processo de votação são garantidos pela lei. A implementação prática dessas garantias, 

no período coberto pelo relatório, deve ser explicado. 

23. A alínea (c) do artigo 25 relaciona-se com o direito e a oportunidade dos cidadãos 

terem acesso em termos gerais de eqüidade a posições no serviço público. Para 

assegurar acesso em termos gerais de eqüidade, os critérios e os procedimentos para 

indicação, promoção, suspensão e demissão devem ser objetivos e razoáveis. Medidas 

afirmativas devem ser adotadas em casos apropriados para assegurar que se tenha 

igualdade de acesso ao serviço público para todos os cidadãos. 

Baseando o acesso ao serviço público na igualdade de oportunidades e em princípios 

gerais de mérito, e garantindo estabilidade no cargo, assegura-se que as pessoas que 

alcançam posições no serviço público estejam livres de interferência política e 
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pressões. É particularmente importante assegurar que as pessoas não sofram 

discriminação no exercício de seus direitos protegidos pelo artigo 25, alínea (c), em 

qualquer dos pressupostos estabelecidos no artigo 2, parágrafo 1º. 

24. Relatórios dos Estados devem descrever as condições para o acesso às posições no 

serviço público, qualquer restrição que exista e os processos para indicação, 

promoção, suspensão e demissão ou remoção do cargo, bem assim devem indicar os 

mecanismos judiciais ou não que se aplicam para esses processos. Os Relatórios 

devem também indicar como o requisito para igualdade de acesso é cumprido, e se 

medidas afirmativas vêm sendo introduzidas e, se o forem, em que medida. 

25. Objetivando assegurar o pleno gozo dos direitos protegidos pelo artigo 25, a livre 

transmissão de informações e idéias sobre assuntos públicos e políticos entre os 

cidadãos, candidatos e representantes eleitos é essencial. Isso implica em imprensa 

livre e outras mídias capazes de fazer comentários sobre os assuntos públicos sem 

censura ou restrição e informar a opinião pública. Isso exige o pleno gozo e respeito 

pelos direitos garantidos nos artigos 19, 21 e 22 da Convenção, incluindo a liberdade 

de engajar-se em atividades políticas individualmente ou através de partidos políticos 

e outras organizações, a liberdade de discutir os assuntos públicos, fazer 

demonstrações pacíficas e encontros, a liberdade de criticar e se opor, publicar 

material político, fazer campanha para ser eleito e fazer publicidade de idéias políticas. 

26. O direito à liberdade de associação, incluindo o direito de formar e agrupar 

organizações e associações concernentes a assuntos públicos e políticos, é um 

acessório essencial para os direitos protegidos pelo artigo 25. Partidos políticos e 

filiados desempenham importante papel na condução dos assuntos públicos e no 

processo eleitoral. Os Estados devem assegurar que, em seu gerenciamento interno, os 

partidos políticos respeitem as disposições aplicáveis do artigo 25, a fim de possibilitar 

os cidadãos que neles exercitem seus direitos.  

27. Segundo a disposição do artigo 5, alínea 1ª, da Convenção, nenhum direito 

reconhecido e protegido pelo artigo 25 pode ser interpretado como implicando no 

direito de agir ou validando qualquer ato que objetive a destruição ou a limitação dos 
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direitos e liberdades protegidos pela Convenção em extensão mais ampla que aquela 

prevista na presente Convenção”117.  

             Já se esclareceu na introdução, quando se tratou do objeto deste estudo, que não se 

pretendia aprofundar o exame do direito processual decorrente do sistema internacional de 

proteção dos direitos humanos, tendo em vista que o cerne da dissertação diz respeito ao 

impacto do direito material internacional dos direitos humanos, especialmente do Pacto de 

São José da Costa Rica, sobre o direito material eleitoral brasileiro.  

             Cabe, no entanto, esclarecer que o Pacto sobre Direitos Civis e Políticos criou 

inicialmente um sistema de relatórios que os Estados-parte devem produzir quando 

solicitados, que seriam examinados pelo Comitê de Direitos Humanos118, que, após 

comentários e observações, endereça-os para o Conselho Econômico e Social da ONU119. 

Esse sistema evolui para se tornar um instrumento mais eficaz, admitindo: a) o exame de 

informações prestadas por organizações não-governamentais para auxiliar a análise dos 

Relatórios; b) a inclusão no seu relatório anual para os Estados Membros e para a Assembléia 

Geral da ONU conclusões sobre relatórios individuais de Estados Membros, juntamente com 

pontos de vista de qualquer de seus membros; c) requerimentos dirigidos por ele aos estados 

membros para explicar as medidas adotadas após suas recomendações em casos individuais 

sob o regime do Protocolo Opcional; d) levar ao conhecimento do Secretário Geral  da ONU e 

através dele aos órgãos competentes informações sobre graves violações aos direitos humanos 

reveladas no curso do exame de relatórios de estados Membros; e) emitir Comentários Gerais 

de caráter interpretativo da Convenção, a partir de petições individuais ou de relatórios de 

Estados Membros. 

            Prevê também o Pacto um sistema de interestatal de reclamações, através do qual 

Estados-partes podem apontar violação por qualquer outro da Convenção e pedir 

providências. O procedimento envolve uma fase inicial diretamente entre os Estados 

envolvidos quando um deles dirige ao outro uma alegação formal e aguarda resposta, segundo 

prazos previamente estabelecidos. Não havendo acordo, o caso é submetido ao Comitê de 

Direitos Humanos, que receberá as alegações de ambas as partes, bem como suas provas, 

conclamando os Estados a uma solução amigável, que se for alcançada será formalizada junto 

                                                 
117  Tradução do autor. Optou-se por sua reprodução na íntegra, porque não é mencionado pela doutrina 
brasileira, dificultando seu acesso para os que não dispõem de internet ou possuem dificuldades de ler em inglês. 
O texto original está no Anexo I. 
118 O Comitê de Direitos Humanos é formado por 18 membros nacionais dos Estados-partes que devem servi-lo 
de maneira autônoma e independente (art. 28). 
119 PIOVESAN, F. Direitos humanos e o direito constitucional internacional, p.164. 
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ao Comitê. Não havendo acordo, o Comitê elabora um relatório sobre o caso, podendo sugerir 

uma Comissão de Conciliação formada por cinco membros aceitos pelos Estados que, se não 

conseguir chegar a uma solução amigável, poderá emitir seu juízo sobre o caso, propondo 

uma solução. Esta não terá força impositiva, mas seu descumprimento produzirá repercussão 

na Assembléia Gral da ONU, por meio do relatório anual do Comitê de Direitos Humanos. 

Pressupõe, como se vê, o fracasso das negociações bilaterais e dos recursos internos e atribui 

ao Comitê uma função auxiliar de produzir proposta de solução do conflito120. 

O Pacto sobre Direitos Civis e Políticos possui dois Protocolos Facultativos – o 

primeiro, de 16 de dezembro de 1966, com vigor após 23 de março de 1976, atribui ao Comitê 

de Direitos Humanos competência para receber examinar comunicações de indivíduos que 

aleguem ser vítimas de violações de quaisquer direitos enunciados no Pacto por ação ou 

omissão de Estados-parte, regulamentando o procedimento a ser adotado; o segundo, de 15 de 

dezembro de 1989, com vigência, a partir de 11 de julho de 1991, pretendeu abolir a pena de 

morte. 

 

3.3. Outros Tratados de Direitos Humanos do Sistema Global. 

 

 Os tratados sobre direitos humanos das Nações Unidas constituem a espinha dorsal da 

proteção universal dos direitos humanos, e se passou a denominar seis Convenções centrais 

como o coração (“core Conventions”) das Nações Unidas: os dois Pactos Internacionais, a 

Convenção Contra Todas as Formas de Discriminação Racial, a Convenção Contra Todas as 

Formas de Discriminação da Mulher, a Convenção contra a Tortura e Outros Tratamentos ou 

Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes, e a Convenção Sobre os Direitos da Criança, 

tendo-se esforçado a Comunidade Internacional para conseguir sua ratificação universal. 

Segundo CANÇADO TRINDADE, ainda estamos longe de conseguir aquela “ratificação 

universal”, e é necessário rever o sistema de reservas, que vem sendo amplamente utilizado 

contra o espírito e o texto dos tratados internacionais de proteção aos direitos humanos. 

 Chama a atenção PIOVESAN que o processo de internacionalização dos direitos 

humanos importou na ampliação do conceito de sujeito de direitos e na especificação desse 

sujeito genérico e abstrato em um sujeito específico, concreto, visto em sua especificidade e 

na concreticidade de suas diversas relações. Daí porque, ao lado do sistema internacional 

                                                 
120 Id., Ibid., p.166. 
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geral, se poderia falar em um sistema internacional especial de proteção dos direitos humanos, 

que formam um complexo normativo complementar121. 

 Para os objetivos deste estudo, basta examinar alguns dispositivos da Convenção 

Contra Toda Forma de Discriminação Contra a Mulher, que foi precedida e em certa medida 

absorveu a Convenção sobre os Direitos Políticos da Mulher, bem assim a Convenção Contra 

Toda Forma de Discriminação Racial.  

 

3.3.1. Convenção sobre os Direitos Políticos da Mulher.  

 

A Convenção sobre os Direitos Políticos da Mulher foi aberta para assinatura e 

ratificação em 20 de dezembro de 1952, entrando em vigor em 7 de julho de 1954. O Brasil a 

assinou em 21 de maio de 1953 e a ratificou em 13 de agosto de 1963122. 

 Parte a Convenção de pressupostos explicitados em seus considerandos: a) toda pessoa 

tem direito de participar do governo de seu país, diretamente ou através de representantes 

livremente escolhidos, e b) todos têm direito a iguais condições de ingresso no serviço público 

de seu país. 

 O objetivo daquela Convenção é igualar a condição do homem e da mulher no gozo e 

exercício dos direitos políticos, de conformidade com a Carta das Nações Unidas e da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos. 

 São três os direitos mais importantes garantidos pela Convenção sobre os Direitos 

Políticos da Mulher: a) terão as mulheres direito de votar em todas as eleições em igualdade 

de condições com os homens, sem discriminação alguma; b) serão as mulheres elegíveis para 

todos os órgãos públicos eletivos estabelecidos pela legislação nacional, em condições de 

igualdade com os homens, sem discriminação alguma; e c) terão as mulheres direito de ocupar 

cargos públicos e exercer todas as funções púbicas estabelecidas pela legislação nacional, em 

igualdade de condições com os homens, sem discriminação alguma. 

 No Brasil as mulheres passaram a votar com o Código Eleitoral de 1932; nos Estados 

Unidos, em 1919123. 

 

 
                                                 
121 Id., Ibid., p.181-183. 
122 CANÇADO TRINDADE, A. A. A proteção internacional dos direitos humanos: fundamentos jurídicos e 
instrumentos básicos, p.707. 
123 “A Emenda 19 garantiu o direito de votar à mulher”. Trad. do autor para: “..the Nineteenth Amendement in 
1919 gave the right to vote to women”, In: BOTT, Alexander J. Handbook of United States election, laws and 
practices. New York, Greenwood Press, 1990, p.2 



 48

3.3.2. Convenção Contra Toda Forma de Discriminação Contra a Mulher. 

  

A Convenção Contra Toda Forma de Discriminação Contra a Mulher foi adotada e 

aberta à assinatura em 18 de dezembro de 1979, assinada pelo Brasil em 31 de março de 1981, 

e ratificada em 1º de fevereiro de 1984124. 

 O núcleo central da Convenção gira em torno do reconhecimento da necessidade de 

serem adotadas medidas para tornar eficaz o já reconhecido direito à igualdade entre homens 

e mulheres, obrigando os Estados-parte a adotar medidas para eliminar todas as formas de 

discriminação contra a mulher. 

 Interessa a este estudo o artigo 7º, da Convenção: 
“Artigo 7º 

Os Estados Partes tomarão todas as medidas apropriadas para eliminar a discriminação contra a 

mulher na vida política e pública do país, e, em particular, garantirão, em igualdade de 

condições com os homens, o direito a: 

a) votar em todas as eleições e referenda públicos e ser elegível para todos os órgãos cujos 

membros sejam objeto de eleições públicas; 

b) participar na formulação de políticas governamentais e na execução destas, e ocupar cargos 

públicos e exercer todas as funções públicas em todos os planos governamentais; 

c) participar em organizações e associações não-governamentais que se ocupem da vida 

pública e política do país”. 
 

3.3.3. Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de 

Discriminação Racial. 

  

Antes da Convenção contra a Discriminação da Mulher já havia sido aprovada e aberta 

a assinatura, em 21 de dezembro de 1965, da Convenção Internacional sobre a Eliminação de 

Todas as Formas de Discriminação Racial, assinada pelo Brasil, em 7 de março de 1966 e 

ratificada em 27 de março de 1968125. 

 O objetivo central da Convenção é reafirmar o compromisso de acabar o mais 

rapidamente possível a discriminação racial através do mundo. 

  

É de se destacar o artigo 5º (c): 
“Artigo V 

                                                 
124 CANÇADO TRINDADE, A. A. Op. cit., p.209 e p.709. 
125 Id., Ibid., p. 189 e p.708. 
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de conformidade com as obrigações fundamentais enunciadas no artigo 2, os Estados Partes 

comprometem-se a proibir e a eliminar a discriminação racial em todas as formas e a garantir o 

direito de cada um à igualdade perante a lei sem distinção de raça, de cor ou de origem 

nacional ou étnica, principalmente no gozo dos seguintes direitos: 

... 

c) direitos políticos, particularmente direitos de participar nas eleições – de votar e ser votado – 

conforme o sistema de sufrágio universal e igual, de tomar parte no Governo assim como na 

direção dos assuntos públicos a qualquer nível, e de acesso em igualdade de condições às 

funções públicas”. 

 

4. Sistemas regionais de proteção dos direitos humanos. 

 

Ao lado do sistema global de proteção aos direitos humanos, encontram-se sistemas 

regionais que pretendem internacionalizar os direitos humanos no plano regional, inicialmente 

na Europa, América e África. Em 1950, o Conselho da Europa adotou a Convenção Européia 

de Direitos Humanos; em 1969, foi a vez da Convenção Americana de Direitos Humanos; em 

1981, a Carta Africana de Direitos Humanos; e, em 1994, o Conselho da Liga dos Estados 

Árabes aprovou a Carta Árabe de Direitos Humanos, faltando, apenas o continente Asiático. 

126 

Salienta-se que os sistemas global e regional são complementares. Aqui, não se 

pretende estudar detalhadamente cada um deles, aprofundando apenas o sistema 

interamericano, mas serão destacadas as normas relativas aos direitos políticos, para que 

sirvam de modelo comparativo quando do estudo aprofundado do Pacto de São José da Costa 

Rica. 

 

4.1. Sistema europeu de proteção dos direitos humanos. 

   

O sistema europeu para a proteção dos direitos humanos foi criado pelo Conselho da 

Europa127, organização interestatal de 3 de agosto de 1949, com a lavratura de seu Estatuto, 

inicialmente com a adesão de 10 membros, por estados ocidentais com o escopo de realizar 

uma união mais estreita entre seus membros para salvaguardar os ideais e princípios que 

                                                 
126 Id., Ibid., p.148. 
127 O Conselho possui como órgãos essenciais o Comitê de Ministros, composto pelos Ministros das relações 
exteriores dos Estados-partes ou seus substitutos, e a Assembléia consultiva,composta de Delegados dos 
Estados-partes. 
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constituem seu patrimônio e favorecer seu progresso econômico e social128, e ainda para 

promover a democracia e a legalidade129. Depois do final da guerra fria, houve um grande 

incremento do número de Estados que aderiram ao Conselho da Europa, possuindo 40 

membros130, em 1996, e chegando a 41, em abril de 1999, com o ingresso na Georgia131. 

Realizou o Conselho mais de 60 convenções multilaterais de cooperação judicial, cultural, 

econômica e social, e estimulou a constituição de comunidades supranacionais: a Comunidade 

Européia do Carvão e do Aço (CECA), a Comunidade Européia da Energia Atômica 

(EURATOM) e a Comunidade Econômica Européia (CEE) que passou a denominar-se União 

Européia (EU) pelo Tratado de Maastricht (1992)132. A importância a ele atribuída por países 

da Europa ocidental e central reflete não apenas compromissos para a proteção dos direitos 

humanos, mas um aumento de respeitabilidade dentro da Europa, e, também, o que é mais 

importante, “benefícios” indiretos decorrentes dessa qualificação, entre as quais a 

possibilidade de ser admitido na União Européia133. Apesar de não ser requisito formal para 

tanto, a adesão à Convenção Européia para a Salvaguarda de Direitos Humanos e o respeito 

aos direitos fundamentais  são dois dos elementos essenciais para pertencer à União134. O 

Conselho Europeu, por outro lado, é formado por estados europeus que aceitem os princípios 

da legalidade e de todas as pessoas sob sua jurisdição de gozar os direitos políticos e as 

liberdades fundamentais135. 

Está o sistema europeu, no quadro do Conselho da Europa, baseado, juridicamente, em 

dois tratados: a Convenção Européia para a Salvaguarda de Direitos Humanos (Convenção 

Européia) e a Carta Social Européia. Enquanto a primeira regula direitos civis e políticos, a 

segunda proclama um catálogo de direitos econômicos e sociais, além de instituírem 

mecanismos e órgãos de supervisão para seu cumprimento136. 

 A Convenção Européia foi assinada, em 4 de novembro de 1950, e passou a viger, em 

3 de setembro de 1953, com a participação de Estados que integram o Conselho da Europa. 

Em 1993, tinha sido ratificada por todos os 21 membros do Conselho da Europa137.  Em 1994 

                                                 
128 CARVALHO, J. M. de. Op. cit., p.145. 
129 STEINER, H. J., ALSTON, P.. Op. cit., p.789. 
130 MIRANDA, Jorge. Curso de direito internacional público. Cascais: Principia, 2002, p.302. 
131 STEINER, H. J., A., Philip. Idem. 
132 CARVALHO, J. M. de. Op. cit., p.145-146. 
133 STEINER, H. J., ALSTON, P. Id., Ibid., p.790. 
134 RENUCCI, Jean-François. Droit européen des droits de l’homme. Paris: L.G.D.J., 1999, p.15 e 19. 
135 HENKIN, L. Implementation of human rights, In: HENKIN, Louis, NEUMAN, Gerald L., ORENTLICHER, 
Diane F., LEEBRON, David W. Human Rights. New York: Foudation Press, 1999, p.551. 
136 STEINER, H. J., ALSTON, P. Idem. 
137 HENKIN, L. The european human rights system, In: HENKIN, Louis, NEUMAN, Gerald L., 
ORENTLICHER, Diane F., LEEBRON, David W. Human Rights. New York: Foudation Press, 1999, p.339. 
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haviam aderido, 30 países, entre os quais o Reino Unido e Portugal. Em junho de 1999, todos 

os 41 membros do Conselho da Europa eram parte da Convenção Européia138. É o mais velho, 

avançado e efetivo tratado de proteção dos direitos humanos em plano regional, tendo sido 

aprovado antes dos dois Pactos Internacionais, exatamente pela demora daqueles, sendo 

complementado por 11 Protocolos adicionais (uns acrescentando novos direitos e outros 

regulando matérias de organização ou processuais)139. 

 O catálogo original de direitos previstos na Convenção Européia é comparável àquele 

do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, e estava assim composto: direito à 

vida, direito de não ser torturado, ou receber qualquer outro tipo de tratamento ou punição 

inumano ou degradante, liberdade de escravidão, direito à liberdade, segurança pessoal e ao 

devido processo legal, proibição de leis e punições ex post facto, direito à vida provada e à 

família, liberdade de pensamento, consciência e religião, liberdade de expressão e de reunião 

pacífica, direito de casar e constituir família140. 

 O primeiro Protocolo adicional acrescentou o direito de propriedade, o direito à 

educação e o compromisso dos Estados realizarem eleições livres, secretas e a intervalos 

razoáveis. O Protocolo nº4 proibiu prisão por inadimplemento de obrigação contratual e 

garantiu o direito à liberdade de deslocamento, e proibiu exílio forçado de nacionais e 

expulsão coletivas de estrangeiros. O protocolo nº6 aboliu a pena de morte, o de nº7 exigiu 

dos estados que garantissem aos estrangeiros residentes diversas salvaguardas processuais 

antes de serem expulsos do país onde residem, bem como direito de recorrer em caso de 

processo penal,  direito de compensação em caso de erro judicial, direito a não ser submetido 

a mais de um julgamento pelo mesmo fato (bis in idem), e igualdade de direitos e 

responsabilidades entre esposos. Outros protocolos dizem respeito a mudanças institucionais 

na Convenção. 

 Criou a Convenção a Comissão Européia de Direitos Humanos e a Corte Européia de 

Direitos Humanos, que possuem competências específicas para aquelas hipóteses que as 

normas convencionais não se tornaram  aplicáveis internamente, ou seja, quando os Estados 

envolvidos não lhes reconhece eficácia de norma interna, como é o caso do Reino Unido e da 

Escandinávia, tendo em vista o princípio internacional, adotado nesta e em todas as demais 

convenções, qual seja o do prévio esgotamento dos recursos internos (artigo 26). O Protocolo 

                                                 
138 HENKIN, L. Implementation of human rights, p.551. 
139 O doutrinador português também destaca o Regulamento do Tribunal (Corte) Europeu de Direitos Humanos e 
o Acordo Europeu relativo às Pessoas Participantes nos Processos Pendentes no Tribunal, ambos de 1998, que 
não interessam a este estudo por sua importância unicamente processual. MIRANDA, J. Op. cit., 308. 
140 Id., Ibid., p.303. 
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nº11, de novembro de 1998, alterou essa estrutura, extinguindo a Comissão e reestruturando a 

Corte, mas é importante conhecê-las, mesmo que rapidamente, para entender a competência 

da nova Corte.  

 A Comissão Européia de Direitos Humanos141 tem competência para processar e se 

manifestar sobre reclamações de Estados-parte contra outros Estados-parte, 

independentemente da violação atingir vítimas do reclamante, e tem por requisito de 

admissibilidade unicamente o prévio esgotamento dos recurso internos. Igualmente, possui ela 

competência para processar e julgar petições privadas, apresentadas por qualquer pessoa, 

organização não-governamental ou grupo de indivíduos, que tenham sido vítimas de violação 

de direitos protegidos pela Convenção. Neste caso os requisitos de admissibilidades são mais 

rigorosos, como, v.g., além do prévio esgotamento dos recurso internos, ter sido formulada 

pela(s) vítima(s) e não estar sendo submetida a outra organização internacional. 

 O procedimento está dividido em duas partes: admissibilidade e pós-admissibilidade. 

Apenas de 10 a 15% dos casos são admitidos. Dos admitidos, o mesmo percentual, entre 10 e 

15%, resolvem-se através de um acordo, sugerido pela Comissão, obrigando-se o Estado-parte  

a pagar compensação ou outras condutas, sem admitir violação da Convenção, após a 

instrução com manifestação das partes e petições por escrito, bem como ouvindo testemunhas 

em Estrasburgo, na França (sede da Comissão, da Corte Européia de Direito Humanos e do 

Conselho da Europa) ou onde for necessário, inclusive em prisões. 

 Finalmente, a Comissão elabora um relatório, jurisdisforme, apesar de não ser um 

julgamento, e o remete para o Comitê de Ministros, com as sugestões pertinentes e a 

afirmação de haver ou não violação da Convenção. Voto divergente é admissível.  No prazo 

de três meses a Comissão e os Estados-parte submeterão ou não o caso à Corte Européia de 

Direitos Humanos, se o Estado-parte tiver aceito sua jurisdição. Não sendo submetido à Corte, 

o Comitê de Ministros emite pronunciamento sobre a violação ou não da Convenção (artigo 

32). 

 Ao longo dos anos, três tipos de casos têm sido enviados à Corte pela Comissão: a) 

quando houver violação da Convenção, b) quando envolver importantes questões legais, e c) 

quando houver divergências significativas na própria Comissão. 

 A adesão à Convenção não submete o Estado-parte, automaticamente, à jurisdição da 

Corte, pois depende de declaração específica nesse sentido (artigo 46), mas sim a qualquer 
                                                 
141 A Comissão é composta de tantos membros quantos os Estados-partes e eleitos pelo Comitê de Ministro para 
um mandato de seis anos, de uma lista de nomes elaborada pela Mesa da Assembléia Consultiva. CARVALHO, 
Júlio Marino de, Op. cit., p.149; MIRANDA qualifica-a como órgão de inquérito, de conciliação e de exame de 
petições ou queixas de particulares. Id., Ibid., p.307. 
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decisão do Comitê de Ministros (artigo 32)142. A Corte Européia de Direitos Humanos, 

instituída em 1959, recebeu, inicialmente, competência jurisdicional, mas, posteriormente, lhe 

foi atribuída função consultiva143. No final da década de 1990 decidiu cerca de 50 a 100 casos 

contenciosos por ano. O contencioso se estende aos casos submetidos à Corte pela Comissão, 

pelos Estados-partes e também por particulares.São partes legítimas para a ela se dirigir: a) a 

Comissão de Direitos Humanos; b) Estados-parte cujos nacionais tenham sido vítimas; c) 

Estados-parte que tenham submetido o caso à Comissão; d) Estados-parte contra quem tenha 

sido formulado a reclamação; e e) indivíduos, grupo de pessoas ou organizações não-

governamentais que tenham reclamado na Comissão. Quando for demandante pessoa que não 

seja a Comissão ou Estados-parte, haverá juízo de admissibilidade prévio, efetuado por três 

juízes, para examinar se se trata de questão séria que afete a interpretação ou aplicação da 

Convenção (artigo 48(1)(e)) Em 1970, foi atribuído à Corte função consultiva para responder 

apenas ao Comitê de Ministros sobre questões legais acerca da interpretação da Convenção. 

 O julgamento da Corte Européia de Direitos Humanos é terminativo e deverá ser 

executado pelo Estado-parte responsável, sendo do Comitê de Ministros a competência para 

executar as decisões, que não poderão rescindir decisões nacionais nem declarar a nulidade de 

leis internas144. Limita-se a decisão a aspectos pecuniários compensatórios por danos 

materiais ou morais, possuindo efeito inter partes e não erga omnes. A Corte tornou-se o 

tribunal constitucional para os direitos civis e políticos da Europa, sendo de se destacar que 

não pode ela ser confundida com a Corte de justiça da União Européia, que não possuía 

atribuições específicas para tratar de direitos humanos. Assim como outros órgãos de proteção 

a direitos humanos, a Corte não possui poder de polícia para fazer cumprir suas decisões, não 

obstante, suas decisões vêm sendo cumpridas, seja através de pagamento às vítimas, seja pela 

alteração da legislação interna dos países145. 

 Os processos foram simplificados e acelerados, através do Protocolo nº11, com a 

supressão da Comissão e a reestruturação da Corte146. 

 A principal originalidade da Convenção Européia aparece no acesso das pessoas ao 

sistema internacional de proteção dos direitos humanos147, através de mecanismos judiciais, 

                                                 
142 CARVALHO, J. M. de. Op. cit., p.150. 
143 MIRANDA, J. Id., Ibid., p.307. 
144 MIRANDA, J. Op. cit., p.308. 
145 HENKIN, L. Implementation of human rights, p.552. 
146 MIRANDA, J. Op. cit., p.307. Desde 1955, a Comissão registrou mais de 39 mil casos, e decidiu mais de 33 
mil. HENKIN, L. Op. cit., p.558. 
147 CARVALHO, J. M. de. Op. cit., p.149. 
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que é sua maior característica148, sendo o primeiro texto de proteção regional e o primeiro a 

reconhecer personalidade jurídica internacional às pessoas naturais149. Pode-se dizer que é o 

mais antigo e o mais efetivo sistema convencional de proteção aos direitos humanos. Uma de 

suas mais significativas características decorre do princípio da subsidiariedade: as normas e 

procedimentos previstos na Convenção Européia não pretendem substituir as disposições 

internas de salvaguarda dos direitos humanos, mas de atuar em sua ajuda150. Cerca de metade 

dos Estados-partes atribuem força impositiva interna às normas da Convenção; a outra metade 

dá eficácia às decisões da Corte, através de medidas nacionais como emendas à legislação, 

reabertura de processos judiciais, criando remédios administrativos e pagando compensações 

às vítimas.  

 A Carta Social da Europa  complementa a Convenção Européia de Direitos Humanos, 

estabelecendo um sistema regional de proteção a direitos econômicos e sociais. Foi elaborada 

pelo Conselho da Europa e aberta a assinatura, em Turin, em 18 de outubro de 1961, entrando 

em vigor em 26 de fevereiro de 1965.  Possui um Protocolo Adicional que expandiu os 

direitos, concluído em 5 de maio de 1988, somente entrou em vigor em 4 de setembro de 

1992151. A Carta foi “revista”, em 1996152, e elaborada com a inclusão dos direitos originários 

de 1961 e os do protocolo de 1988, com algumas modificações e a inclusão de alguns direitos 

novos, como o da proteção contra a pobreza e a exclusão social153. 

 A Carta proclama um catálogo de 19 direitos e princípios, entre os quais: direito ao 

trabalho, a justas condições de trabalho, a segurança das condições de trabalho, a 

remuneração justa, direito a organizar-se e a negociar coletivamente, direito à proteção para 

crianças, jovens e mulheres trabalhadoras, direito à proteção econômica, social e legal para a 

família, direito das crianças e mães à proteção social e econômica, direito de proteção e 

assistência para os trabalhadores migrantes e suas famílias. Direitos adicionais tais como: 

direito a orientação vocacional e a treinamento, proteção à saúde, à seguridade social, 

assistência médica e social, direito aos benefícios dos serviços sociais, direito a treinamento e 

reabilitação para os física  e mentalmente especiais, e direito a trabalho em outros países. O 

Protocolo Adicional acrescentou: direito a tratamento igual dos trabalhadores e à não 

discriminação por razão de sexo, direito a tomar parte da definição e na melhoria das 

                                                 
148 RENUCCI, J. F. Op. cit., p.24. 
149 MIRANDA, J. Op. cit., p.301. 
150 HENKIN, L. Op. cit., p.551-552. 
151 MIRANDA, J. Op. cit., p.308. 
152 HENKIN, L. Op. cit., p.341. 
153 RENUCCI, J. F. Op. cit., p.14. 
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condições de trabalho e do meio ambiente do trabalho, e direito a proteção social para os 

idosos. 

 Fiscaliza-se o cumprimento das obrigações assumidas pelos Estados-partes por meio 

de um sistema de relatórios ao Secretário-Geral do Conselho da Europa, através de sua 

apreciação por comitês de peritos e recomendações do Comitê de Ministros154. Mecanismo de 

controle completamente diferente daquela da Convenção Européia de Direitos Humanos, não 

é tão eficaz porque não tem força impositiva sobre os Estados-partes. 

 A União Européia resultou da transformação, em 1º de novembro de 1993, da 

Comunidade Econômica Européia. Apesar de uma Carta de direitos ter sido proposta, desde a 

década de 1950, quando foram criadas as suas precedentes Comunidade Européia do Carvão e 

do Aço (Paris, 1952) e Comunidade Econômica Européia e Comunidade Atômica Européia 

(Roma, 1957), nenhum dos tratados posteriores proclamou-os. Em razão do silêncio dos 

textos internacionais sobre a Comunidade, foi a jurisprudência comunitária que assegurou, 

progressivamente, proteção eficaz aos direitos fundamentais155. A Corte de Justiça da Europa 

começou em 1969 a desenvolver uma doutrina específica sobre direitos humanos, 

identificando diversos instrumentos normativos para isso, como o Tratado de Roma, as 

tradições constitucionais dos Estados-partes e tratados internacionais aceitos pelos Estados-

partes. Em 1999, a jurisprudência dessa Corte se refletiu em certas emendas ao Tratado da 

União Européia, de acordo com o Tratado de Amsterdã que, entre tantos outros direitos, 

estabeleceu no seu artigo 6 (1) e (2) que a “União é fundada nos princípios da liberdade, 

democracia, respeito aos direitos humanos e na liberdades fundamentais, e na legalidade, 

princípios comuns aos Estados-partes”, e “deve respeitar os direitos fundamentais, como 

aqueles garantidos pela Convenção Européia de Direitos Humanos...bem como resultantes das 

tradições constitucionais comuns dos Estados-partes, como princípios gerais do direito 

comunitário”156. Foi ali também definido um procedimento para assegurar sua proteção. 

 O Tratado de Amsterdã, assinado em 2 de outubro de 1997, estabeleceu a necessidade 

de respeito aos direitos fundamentais, especialmente os que foram garantidos pelo Conselho 

da Europa na Convenção Européia de Direitos Humanos, de 1950, em Roma. O Preâmbulo do 

Tratado da Comunidade Européia refere-se aos direitos sociais fundamentais apontando pata a 

Carta Social da Europa, de 1961, e para a Carta Comum dos Direitos Sociais dos 

Trabalhadores, de 1989. Possui a União Européia, segundo aquele Tratado, poderes para 

                                                 
154 MIRANDA, J. Op. cit., p.309. 
155 RENUCCI, J. F. Op.cit., p.14-18. 
156 STEINER, H. J., ALSTON, P. International human rights in context: law, politics, morals, p.790-791. 



 56

adotar medidas adequadas para combater toda sorte de discriminação baseada em sexo, 

origem racial ou étnica, religião, crença, deficiência, idade ou orientação sexual, e, até 

mesmo, suspender certos direitos dos Estados-membros, como, por exemplo, o direito de voto 

no Conselho, em caso de violações graves e persistentes157. Nesse sentido, vem 

implementando políticas para atingir igualdade de oportunidades para homens e mulheres. A 

Corte Européia de Justiça recebeu, formalmente, competência para assegurar o respeito aos 

direitos e liberdades fundamentais pela instituições européias.  

 Antes do advento da Carta dos Direitos Fundamentais da Europa, já se falava na 

complementariedade funcional, que reforça sua interdependência normativa, do sistema 

convencional e com o sistema comunitário. O primeiro decorrente da Convenção Européia 

sobre Direitos Humanos e da Carta Social da Europa, e o segundo resultante da União 

Européia, especialmente depois do Tratado de Amsterdã. Há, até, quem sustente que se 

caminha para um novo sistema, mas, em verdade, o que existe é um sistema que se caracteriza 

pela dualidade da proteção jurisdicional, com preponderância para a Corte Européia de 

Direitos Humanos e complementação pela Corte Européia de Justiça, que também tem 

competência para assuntos econômicos. Ainda é cedo para afirmar se o Tratado de Amsterdã 

alterou esse esquema, deslocando o centro de gravidade dos direitos humanos europeus para a 

União Européia e sua Corte de Justiça. 

 São elementos essenciais ao sistema europeu: a) caráter objetivo dos direitos humanos 

– os direitos são atribuídos por princípio em decorrência da mera qualidade do ser humano, 

não sendo dos indivíduos em decorrência de um status jurídico particular que pode ser 

revogado; b) os deveres dos Estados-parte são também objetivos, visando proteger os direitos 

fundamentais dos particulares contra ingerências indevidas dos estados, mais do que criar 

direitos subjetivos entre os Estados, como se nota, v.g., no mecanismo de controle interestatal. 

Disso decorre a não aplicação de princípios clássicos do direito internacional:  princípio da 

reciprocidade, princípio da competência nacional exclusiva e princípio da não-ingerência. A 

execução das obrigações dos Estados-parte não exige reciprocidade, ou seja, estará ele 

obrigado mesmo que os demais não estejam cumprindo adequadamente o tratado; os Estados-

parte não protegerão apenas seus nacionais, mas todos aqueles que estiverem em seus 

território e, até mesmo, em território de outros Estados-parte; c) caráter não exclusivo, função 

complementar dos diversos textos de proteção aos direitos humanos, com aplicação da norma 

                                                 
157 RENUCCI, J. F. Op. cit., p.19. 
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mais favorável, na hipótese de conflito normativo, seja porque os diversos ratados assim o 

exigem, seja porque decorre do bom sendo e do espírito dos direitos humanos158. 

 Apesar dos arranjos para uma atuação complementar com consultas e coordenação 

entre a União Européia e o Conselho da Europa, continuam entidades separadas, operando de 

maneiras diversas, apesar da atuação de uma ser muito relevante para a outra159. 

O sistema foi recentemente acrescido de uma solene Declaração de Direitos 

Fundamentais da Europa. Entre 7 e 9 de dezembro de 2000, o Conselho Europeu, em Nice, 

saudou a proclamação conjunta pelo Conselho, pelo Parlamento Europeu e pela Comissão, da 

Carta dos Direitos Fundamentais da União Européia, combinando, em um único texto, direitos 

civis, políticos, econômicos, sociais e societários, estabelecidos em diversas fontes 

internacionais, européias e nacionais160. 

A Carta de Direitos Fundamentais da União Européia traz um grande catálogo de 

direitos humanos, alargando, substancialmente, o da Convenção Européia sobre Direito 

Humanos161: dignidade humana como princípio inviolável, direito à vida e proibição de pena 

de morte, direito à integridade da pessoa humana, proibição de tortura ou qualquer tratamento 

ou punição inumana ou degradante, proibição de escravidão ou trabalho forçado, direito à 

liberdade e à segurança pessoais, direito ao respeito à vida familiar ou privada, à casa e às 

comunicações, proteção aos dados pessoais, direito de casar e formar uma família, liberdades 

de pensamento, de consciência e de religião, liberdades de expressão e de informação, 

liberdades de reunião e de associação, liberdade para as artes e as ciências, direito à educação, 

liberdade de escolher uma ocupação e direito ao trabalho, direito de empreender negócios, 

direito de propriedade, direito a asilo, proteção em caso de remoção, expulsão ou extradição, 

igualdade perante a lei, proibição de qualquer forma de discriminação, direito à diversidade 

cultural, religiosa e lingüística, igualdade entre homens e mulheres, direitos da criança, 

direitos dos idosos, integração das pessoas especiais portadoras de deficiências, direitos 

trabalhistas à informação e à consulta, direitos coletivos à negociação trabalhista e à greve, 

direito de acesso a serviços gratuitos de colocação no emprego, proteção contra demissão 

imotivada, justas condições de trabalho, proibição do trabalho infantil e proteção especial para 

o trabalho dos jovens,  direito à vida familiar e profissional, direito à assistência e previdência 

                                                 
158 Id., Ibid., p.19-29. 
159 STEINER, H. J., ALSTON, P. Op. cit, p.791. 
160 O texto português aqui usado foi retirado de: Carta de Direitos Fundamentais da União Européia. [online] 
Disponível na Internet via WWW.URL: <http//www.cartadeidiritti.net/light/carta/files/charterPT.pdf>. Acesso: 
em 27.10.2002. 
161 MIRANDA, J. Op. cit., p.312. 



 58

social, direito à saúde, direito de acesso a serviços de interesse econômico geral, proteção do 

meio ambiente, direitos do consumidor, direitos políticos (serão especificados a seguir), 

direito a remédios processuais e a julgamento justo, presunção de inocência e direito a defesa, 

princípios da legalidade e da proporcionalidade entre a punição e o crime, direito a não ser 

processado e  julgado mais de uma vez pelo mesmo fato. 

Destacam-se os seguintes direitos políticos: 

a) ao proteger-se o direito de livre reunião, a Carta estabeleceu que: 
“Art.12 - ... 

1. ... 

2. Partidos políticos no nível da União contribuem para expressar a vontade política dos 

cidadãos da União”.  

b) o Capítulo V, da Carta, é dedicado integralmente aos Direitos dos Cidadãos: 
“Art.39 – Direito de voto e de candidatar-se para o Parlamento Europeu 

1. Todo cidadão da União tem direito de voto e de se candidatar nas eleições para o Parlamento 

Europeu no Estado-membro no qual resida, nas mesmas condições que os nacionais do Estado. 

2. membros do Parlamento Europeu devem ser eleitos através de sufrágio universal e voto 

direto, secreto e facultativo. 

Art.40 – Direito e voto e de candidatar-se em eleições municipais 

Todo cidadão da União tem direito de voto e de se candidatar em eleições municipais no 

Estado-membro no qual resida, nas mesmas condições que os nacionais do Estado. 

Art.41 – Direito à boa administração 

1. Todo cidadão tem direito de ter seus negócios tratados de maneira justa, imparcial e em 

tempo razoável pelas instituições e órgãos da União. 

2. Esse direito inclui: 

- direito de toda pessoa ser ouvida, antes de qualquer decisão individual que lhe afete de 

maneira adversa. 

- direito de toda pessoa ter acesso a seus dados, respeitados legítimos interesses de 

confidencialidade e segredo profissional ou empresarial. 

- dever da administração fundamentar suas decisões. 

3. Toda pessoa tem direito de ser indenizada pela União por prejuízos causados por suas 

instituições ou servidores no exercício de suas funções, segundo princípios gerais comuns aos 

Estados-membros. 

4. Toda pessoa tem direito a escrever à União em uma das línguas do Tratado e de receber 

resposta na mesma língua. 

Art.42 – Direito de acesso a documentos 

Qualquer cidadão da União, e qualquer pessoa natural ou jurídica residente ou que tenha 

escritório em um país Membros, tem direito de acesso aos documentos do Conselho, do 

Parlamento e da Comissão. 

Art.43 – Ombudsman 



 59

Qualquer cidadão da União, e qualquer pessoa natural ou jurídica residente ou que tenha 

escritório em um país Membros, tem direito de representar ao Ombudsman da União contra má 

administração das atividades de instituições ou órgãos da Comunidade, com exceção da Corte 

de justiça e da Corte de primeira Instância agindo em suas funções jurisdicionais. 

Art.44 – Direito de petição 

Qualquer cidadão da União, e qualquer pessoa natural ou jurídica residente ou que tenha 

escritório em um país Membros, tem direito de peticionar ao Parlamento Europeu. 

Art.45 – Liberdade de locomoção e de residência 

1. Todo cidadão tem direito à liberdade de locomoção e residência dentro do território dos 

Estados-membros. 

2. Liberdade de locomoção e residência deverão ser garantidos, nos termos do Tratado que 

estabeleceu a Comunidade Européia, também para nacionais de outros países que tenham 

residência legal em qualquer Estado-membro. 

Art.46 – Proteção consular e diplomática 

Todo cidadão da União tem direito a proteção consular e diplomática de qualquer Estado-

membro, nas mesmas condições dos nacionais do Estado, quando seu próprio país não tenha 

representante no país em que se encontrar”. 
 A Carta de Direitos Fundamentais da União Européia teve o cuidado de especificar 

que, havendo correspondência entre os direitos nela previstos e aqueles da Convenção 

Européia, o sentido e o âmbito deles são iguais aos conferidos pela Convenção, a não ser que 

a Carta garanta uma proteção mais extensa162. 

 

4.2. Sistema africano de proteção dos direitos humanos 

 

 A Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Direitos dos Povos (Carta de Banjul)foi 

adotada pela Organização da Unidade Africana163, organização intergovernamental da região 

africana, criada em 1963 por 53 países, inspirada pelas lutas de libertação da década de 1950, 

dedicando-se, primeiramente, a erradicar o colonialismo164, operando através de um 

Secretariado permanente, várias Conferências de Ministros, um Conselho de ministros e uma 

Assembléia de Chefes de Estado e de Governo. Todos os Estados africanos integram a 

OUA165. A Carta foi adotada em 1981 e passou a vigorar em 21 de outubro de 1986, tendo, 

em 1995, 49 Estados-parte, e, em março de 2000, 53166. Possui a Carta Africana algumas 

                                                 
162 MIRANDA, J. Op. cit., p.312. 
163 MIRANDA acrescenta que o sistema africano está baseado também na Organização da Unidade Africana, de 
1969. Id., p.316. 
164 STEINER, H. J., ALSTON, P. Op. cit., p.921. 
165 Idem. 
166 STEINER, H. J., ALSTON, P. Op. cit., 920. 
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características particulares, que a distingue de suas congêneres: a) proclama direitos e 

deveres; b) codifica tanto direitos individuais quanto direitos dos povos; c) protege tanto 

direitos civis e político, quanto econômicos, sociais e culturais; d) está escrita de tal forma que 

permite aos Estados-parte impor muitas e extensas restrições e limitações ao exercício dos 

direitos ali proclamados. 

 Apesar de muitos deles estarem submetidos à lei, o catálogo de direitos individuais é 

extenso: princípios de não-discriminação e de igualdade, direito à vida, proibição de 

escravidão e de tortura ou qualquer forma de tratamento ou punição desumana, degradante ou 

cruel, bem assim de prisão arbitrária ou ex post facto crime ou punição, direito ao devido 

processo legal e a ser ouvido (defesa), liberdade de religião, direito a receber informações, 

liberdade de expressão, liberdade de associação e de reunião, liberdade de locomoção, 

proibição de expulsão em massa de estrangeiros baseada em razões de nacionalidade, raça, 

etnia ou religião, direito de propriedade, direito ao trabalho, direito de igualdade de 

remuneração para o mesmo trabalho, fruição do melhor nível de saúde física e mental, direito 

à educação e de tomar parte da vida cultural da comunidade, dever do estado promover e 

proteger valores morais e tradicionais da comunidade, bem como assistir a família, especial 

proteção para os idosos e deficientes, não discriminação das mulheres e proteção para as 

mulheres e as crianças nos termos das convenções internacionais. 

 Direito dos povos à autodeterminação e à soberania sobre seus recursos naturais, bem 

assim ao desenvolvimento, à paz e a meio-ambiente satisfatório e favorável a seu 

desenvolvimento. 

 Não foi criada uma Corte para garantir a implementação dos direitos e deveres 

previstos na Carta167, mas apenas uma Comissão Africana de Direitos Humanos e dos Povos, 

com competências promocional e quase-judicial, que tem se caracterizado por ser pouco 

poderosa e comumente hesitante168. Há uma grande ênfase na negociação e na conciliação. 

 Prevê o sistema africano um mecanismo de reclamação inter-estatal, através do qual 

qualquer Estado pode dirigir-se diretamente a outro, com cópia para a Comissão ou reclamara 

diretamente à Comissão. No primeiro caso, a Comissão é passiva, no segundo ela investiga os 

fatos e, se uma solução amigável não for encontrada, produz um relatório a ser enviado ao 

Estado-parte interessado e à Assembléia de Chefes de Estado e de Governo com a 

recomendações que considerar pertinentes.   
                                                 
167 Em Junho de 1998, foi adotado pela Assembléia de Chefes de Estado e de Governo um Protocolo que permite 
a criação da Corte para complementar o trabalho da Comissão, mas ainda não entrou em vigor. STEINER, H. J., 
ALSTON, P. Id.,  p.936; HENKIN, L. Implementation of human rights, p.600. 
168 STEINER, H. J., ALSTON, P. Id., p.920. 
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 O mecanismo africano de reclamações individuais é também particularíssimo em sua 

configuração, porque a Comissão só pode examinar situações especiais de violação em massa 

ou em série, após autorização da Assembléia de Chefes de Estado e de Governo, salvo 

situação emergencial quando o Presidente da Assembléia pode autorizar a investigação. A 

única sanção prevista é a publicidade do relatório da Comissão, mas, mesmo ela, fica a 

depender da autorização da Assembléia. 

 

4.3. Sistema interamericano de proteção aos direitos humanos. 

 

 O sistema interamericano de direito humanos pode ser subdividido em dois regimes, 

decorrentes de duas fontes jurídicas: o primeiro decorre da evolução da regras ligadas à Carta 

da OEA e o segundo está baseado na Convenção Americana de Direitos Humanos. O sistema 

da OEA aplica-se a todos os seus membros (35), o da Convenção é obrigatório apenas para 

Estados-parte. Os dois regimes sobrepõem-se e interagem de diversas maneiras. Muitas vezes 

é difícil de determinar onde uma começa e ou outro termina, até porque os mecanismos 

jurídicos aplicam-se em diferentes aspectos para o mesmo caso. Em termos práticos, os dois 

regimes funcionam como um só sistema. 

Os direitos humanos no sistema interamericano, segundo BUERGENTHAL, devem 

ser entendidos como: 

a) os direitos previstos na Convenção Americana de Direitos Humanos para Estados-parte; e 

b) os direitos previstos na Declaração Americana de Direitos e Deveres do Homem, em 

relação aos outros Estados Membros169. 

 

4.3.1. O regime da Carta da OEA 

 

 A OEA - Organização dos Estados Americanos, de 1948, a mais antiga entidade 

regional internacional do mundo170, tem por propósitos o reforço da paz e da segurança no 

continente americano, promover e consolidar a democracia representativa com base no 

princípio da não-intervenção, prevenir possíveis causas de dificuldades e assegurar 

mecanismos pacíficos de solução das disputas entre os Estados Membros, providenciar ação 

comum na eventualidade de agressão contra estados membros, buscar a solução de problemas 

políticos, jurídicos e econômicos que podem surgir entre eles, promover através da 

                                                 
169 Op. cit., p.185. 
170 CARVALHO, J. M. de. Op. cit., p.82. 
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cooperação seu desenvolvimento econômico, social e cultural, alcançar uma limitação efetiva 

de armas convencionais para que os recursos disponíveis sejam gastos no desenvolvimento 

social e econômico dos países171. Tem sido estabelecida na OEA uma agenda positiva que 

explicite seus objetivos essenciais, produzindo, em 1994, através de Reunião de Chefes de 

Estado e de Governo, em Miami (EUA), alguns lineamentos para sua ação, sobretudo para a 

promoção da observância e defesa dos direitos humanos, a defesa do regime democrático e o 

estímulo ao intercâmbio comercial e científico, a preservação do meio ambiente e o acesso 

universal à educação e à cultura dos países172. Possui a OEA como principais órgãos uma 

Assembléia Geral que se reúne, anualmente, ou em sessões especiais, reunião de Consulta dos 

Ministros das Relações Exteriores que se reúne em matéria urgente, o Conselho Permanente e 

o Secretariado Geral173; além desses, ainda é possível mencionar: a Comissão Jurídica 

Interamericana, a Corte Interamericana de Direitos Humanos e Conselhos e Organismos 

Especializados174. 

 A Carta da OEA é um tratado multilateral que configura a constituição da organização, 

aberto à assinatura em Bogotá, na Colômbia, em maio de 1948, e que entrou em vigor em 

1951.  Sofreu quatro Protocolos adicionais que o emendou: o Protocolo de Buenos Aires, na 

Argentina, concluído em 1967 e vigorando, desde 1970, o Protocolo de Cartagena de Índias, 

na Colômbia, assinado em 1985 e em vigor, a partir de 1988, e dois protocolos ainda não em 

vigor, de Washington, de 1992, e de Manágua, de 1993. São poucas as referências na Carta de 

1948: a) entre os princípios colocou-se os direitos fundamentais dos indivíduos sem distinção 

de raça, nacionalidade, credo ou sexo (artigo 3, k); e b) o direito ao desenvolvimento deve 

respeitar os direitos do indivíduo e os princípios da moral universal. Não definiu a Carta nem 

direitos fundamentais, nem direitos do indivíduo, mas, a mesma Conferência que o aprovou, 

também adotou a Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem, de 1948, extenso 

catálogo de direitos. 

 O Protocolo de Buenos Aires, de 1967, por sua vez, atribuiu à Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos, com o principal objetivo de promover a observância e 

proteção dos direitos humanos (arttigos 51, “e”, e 111), legitimidade constitucional, e 

reforçou o caráter normativo da Declaração Americana. 

 A Declaração Americana de Direitos e Deveres do Homem foi proclamada em 2 de 

maio de 1948, na 9a Conferência Internacional dos Estados Americanos, precedendo a 
                                                 
171 STEINER, H. J., ALSTON, P. Op. cit., p.868; CARVALHO, J. M. de. Op. cit., p.103. 
172 CARVALHO, J. M. de. Id., Ibid, p.104. 
173 STEINER, H. J., ALSTON, P. Op. cit., p.868. 
174 CARVALHO, J. M. de. Op. cit., p.83-88. 
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Declaração Universal da ONU, em sete meses, já que esta é de dezembro de 1948. Logo em 

seu intróito, o Preâmbulo enfatiza que a proteção internacional dos direitos humanos deve ser 

o guia do futuro direito americano. São 27 direitos e 10 deveres. O catálogo inclui direito à 

vida, à liberdade e à segurança da pessoa, igualdade perante a lei, direito de residência e de 

locomoção, direito a um julgamento justo, proteção contra detenção ilegal, direito ao devido 

processo legal, direito à nacionalidade e ao asilo, liberdade de religião, de expressão, de 

reunião e de associação, direito à privacidade, à propriedade, à saúde, à educação, aos 

benéficos da cultura, direito ao trabalho, ao lazer e à seguridade social. Os deveres, por seu 

lado, envolvem dever da sociedade para as crianças e aos pais, de receber instrução, de votar, 

de obedecer a lei, de servir à comunidade e à nação, pagar impostos, e trabalhar, também 

deveres ligados à seguridade social e ao bem-estar e dever de se conter em atividades políticas 

em país estrangeiro.  

 Não possui a Declaração natureza legal impositiva, porque foi adotada como uma 

resolução e não como um tratado, mas, lentamente, foi se transformando e, hoje, é aceita 

como o instrumento jurídico que traduz a interpretação autorizada dos direitos humanos 

previstos no Estatuto da OEA, sendo inclusive reconhecida pela jurisprudência da Corte 

Interamericana de Direitos Humanos como fonte de obrigações internacionais dos Estados 

Membros daquela Organização, tendo em vista os direitos referidos no Estatuto. É de se 

destacar que a adoção do Estatuto da Comissão de Direito Humanos e a linguagem 

empregada, segundo o qual, o propósito daquela Comissão era a proteção de direitos 

humanos, entendidos como sendo aqueles previstos na Declaração Americana, aponta para o 

longo processo de sua transformação em instrumento jurídico importante. 

 O fundamento da responsabilidade dos Estados Membros perante a Carta da OEA 

decorre da análise de alguns de seus dispositivos (artigos 9, 12 e 14), que se referem aos 

princípios da igualdade e da não-intervenção e ao fiel respeito dos tratados como norma para 

o desenvolvimento das relações pacíficas entre os Estados175. Consagra a Carta, também, o 

princípio  da observância das obrigações primárias por parte dos Estados Membros, segundo o 

qual ocorrendo uma conduta lesiva, o restabelecimento da ordem interessa a todos os Estados 

Membros. Não há menção expressa ou modo específico de responsabilização internacional 

por ofensa aos direitos humanos, mas, apesar disso, as deliberações dos organismos da OEA 

possuem valor moral e político importante. 

                                                 
175 RAMOS, A. de C. Processo internacional de direito humanos: Análise dos sistemas de apuração de 
violações dos direitos humanos e a implementação das decisões no Brasil. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p.215. 
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 A Comissão de Direitos Humanos foi criada em 1959, e instalada em 1960 quando o 

Conselho da OEA elegeu seus sete primeiros membros, e como a Carta da OEA não previa, 

inicialmente, essa Comissão, como se viu acima, o Conselho designou-a “entidade autônoma 

da OEA”. O Estatuto da Comissão (art. 9) atribui-lhe diversos poderes para proteger os 

direitos humanos, inclusive de preparar estudos e relatórios e fazer recomendações para os 

governos dos Estados Membros no sentido de adotar medidas legislativas internas em favor 

dos direitos humanos. Da interpretação dessa norma se construiu a prática de se fazer estudos 

sobre os países. 

 A 2a Conferência Especial Interamericana, em 1965, autorizou a Comissão a receber 

petições individuais acusando Estados Membros da violação de alguns direitos humanos, 

chamados direitos preferenciais: direito à vida, à liberdade e à segurança da pessoa, igualdade 

perante a lei, liberdade de religião, liberdade de expressão, proteção contra prisão ilegal e 

direito ao devido processo legal, do que resultou um sistema limitado de petições individuais. 

Esse sistema tem sua fonte normativa em poderes implícitos no estatuto da OEA, e não em 

algum tratado específico. 

 A Comissão mudou seu status em 1970, por conta do Protocolo de Buenos Aires, que, 

emendando a Carta da OEA, transformou-a em um órgão institucional da Organização, que 

deveria ter sua estrutura, competência e procedimentos previstos em uma futura conferência 

americana sobre direitos humanos. Até lá deveria a Comissão ficar vigilante. Desde então, a 

Comissão adquiriu legitimidade constitucional. 

 A Conferência de Direitos Humanos referida é o Pacto de São José da Costa Rica, 

objeto central desta dissertação em seu confronto com o ordenamento jurídico brasileiro, de 

1969, que somente entrou em vigor em 1978. Dela resultou a necessidade de se dotar a 

Comissão de um novo Estatuto, no qual se especificam as diferenças de sua atuação como 

órgão da OEA ou como órgão convencional.  

 Na qualidade de órgão da OEA a Comissão de Direito Humanos exerceu inúmeras 

funções, como, por exemplo, de consultor do Conselho Permanente ou da Assembléia Geral 

da OEA, em matéria de direitos humanos, ou, ainda, de intermediador em conflitos armados, 

mas suas duas competências mais significativas têm sido a de elaborar estudos sobre os países 

e de examinar petições individuais. 

 Estudo de um país é uma investigação das condições dos direitos humanos em 

determinado Estado, e resulta de evidências apresentadas, geralmente por organizações não-

governamentais, de violação em massa patrocinada pelo governo. Investigações in loco 

resultam da troca de comunicações entre o Presidente da Comissão e o governo envolvido, 
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adotando-se como regra o pedido de permissão para a visita ao país. Há inúmeras previsões 

normativas sobre esse procedimento, que, tendo em vista o escopo deste estudo, não serão, 

aqui, aprofundados. O fundamental é que, após o devido levantamento de dados, a Comissão 

resolve ou não publicar seu relatório sobre a violação pelo Estado com recomendações, 

podendo, inclusive, enviá-lo, formalmente, para a Assembléia Geral da OEA. Apesar de não 

ter força impositiva os relatórios e posicionamento da Assembléia têm gerado efeitos 

importantes em decorrência de seu peso moral  e político. 

 A Comissão processa petições individuais da mesma maneira, seja qual for o sistema – 

baseado no estatuto da OEA ou na Convenção Americana, diferenciando-se apenas no final, 

já que a Corte Interamericana não possui jurisdição sobre Estados que não sejam parte. No 

sistema do Estatuto da OEA, a Comissão conclui o procedimento com uma decisão final, 

apontando fatos e recomendações sobre as violações dos direitos humanos, que será enviada 

ao Estado Membro, e será publicada e/ou enviada à Assembléia Geral, caso não sejam 

adotadas as medidas sugeridas, que não possuem força impositiva, como já disse acima. Tem 

sido considerado sistema de pouca eficácia pela não atuação da Corte, no caso, e pelo pouco 

interesse da Assembléia geral em lidar com casos individuais, o que lhe retira repercussão e, 

portanto, gera pouca efetividade. Muitas vezes, a reação dos Estados em face de um relatório 

da Comissão foi hostil, como é o caso do Governo Argentino, após o relatório de 1980, que 

ameaçou deixar a OEA. 

 Em que pese as dificuldades inerentes ao sistema de poderes implícitos da OEA, o 

caso do Haiti demonstrou que é possível o posicionamento firme da Organização contra a 

violação dos direitos humanos176. 

 Para o objeto deste estudo, interessa os artigos XX e XXXII, da Declaração Americana 

dos Direitos e Deveres do Homem: 
“Artigo XX. Toda pessoa, legalmente capacitada, tem o direito de tomar parte no governo do 

seu país, quer diretamente, quer através de seus representantes, e de participar das eleições, que 

se processarão por voto secreto, de uma maneira genuína, periódica e livre”177. 

“Artigo XXXIII. Toda pessoa tem o dever de votar nas eleições populares do país de que for 

nacional, quando estiver legalmente habilitada para isso”178. 

 Chama a atenção da redação desses dois artigos que: a) a regra se refere a “pessoa” e 

não a “cidadão”, com vai aparecer na Convenção Americana; b) e usa a expressão 

“legalmente habilitada”; c) no lugar de tomar parte nos “negócios públicos” prefere-se a 
                                                 
176 Id., Ibid., p.224. 
177 CANÇADO TRINDADE, A. A. A proteção internacional dos direitos humanos: fundamentos jurídicos e 
instrumentos básicos, p.330. 
178 Id., Ibid., p.331. 
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conceito tomar parte do “governo”; d) fala-se tanto da democracia direta como da 

representativa; e) o direito de voto aparece como direito e como dever; e f) a participação nas 

eleições, por voto secreto, deve ser genuína, periódica e livre.  

 

4.3.2. O regime da Convenção Americana de Direitos Humanos. 

  

A Convenção Americana de Direitos Humanos foi aberta a assinatura em 20 de 

novembro de 1969, em São José da Costa Rica, e passou a viger em 18 de julho de 1978179. 

Traz um catálogo de direitos que envolve: direito à personalidade jurídica, direito à vida, 

direito a tratamento humano, liberdade contra escravidão, direito a julgamento justo, liberdade 

contra leis ex post facto (princípio da não retroatividade), direito à compensação por erro 

judiciário, direito à privacidade, liberdade de consciência e de religião, liberdade de 

pensamento e de expressão, direito de resposta, direito de reunião180, liberdade de associação, 

direito à família, direito a nome, direitos da criança, direito à nacionalidade, direito de 

propriedade, direito de residência e de locomoção, direito de participar no governo, direito à 

igual proteção da lei, e direito à proteção judicial. Essas garantias são complementadas por 

uma cláusula geral de não-discriminação e pelo compromisso de adotar medidas para a 

progressiva realização dos direitos implícitos nos “standards” econômicos, sociais, 

educacionais, científicos e culturais fixados pela Carta da OEA e pelo protocolo de Buenos 

Aires. 

 Os Estados-parte possuem obrigações negativas e positivas. Tanto o dever de não 

violar os direitos humanos, como de adotar medidas razoáveis e necessárias para assegurar o 

pleno gozo desses direitos181. Cabe destacar aqui, porque será importante para a discussão 

sobre a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal brasileiro,  que os Estados-parte se 

comprometem a adotar todas as medidas legislativas e de outra natureza que sejam 

necessárias para conferir efetividade aos direitos e liberdades enunciados182. 

 Os direitos não-derrogáveis, ou seja, dos direitos humanos básicos, é mais amplo que 

aquele da Convenção Européia, incluindo os remédios judiciais para sua proteção. 

 Instituiu-se um aparato de monitoramente e implementação dos direitos enunciados. 

São dois os órgãos fundamentais para a proteção dos direitos humanos sob a Convenção 

                                                 
179 PIOVESAN, F. Direitos humanos e o direito constitucional internacional, p.210. 
180 PIOVESAN não inclui o direito de reunião, mas cita HECTOR GROSS ESPIELL que o denominou direito de 
assembléia. Id., p.211. 
181 Id., Ibid., p.232. 
182 Id., Ibid., p.212. 
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Americana: a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Corte Interamericana de 

Direitos Humanos. Possuem, ambas, sete membros, cada, eleitos por suas capacidades 

pessoais, os da Comissão por todos os Estados Membros da OEA, por um período de quatro 

anos, podendo ser reeleitos apenas uma vez183, os segundos apenas pelos Estados-parte da 

Convenção, para um mandato de 6 anos, possível a reeleição por uma vez184. A Comissão tem 

sede em Washington (EUA) e a Corte, em São José (CR), e se reúnem, ao menos, duas vezes 

por ano, podendo se reunir em quantas sessões especiais seja necessário185. A adesão à 

Convenção provoca, automaticamente, a aceitação das competências da Comissão, mas não, 

obrigatoriamente, da Corte, que depende de expressa declaração nesse sentido, já que sua 

cláusula é facultativa186.  

A Comissão já existia antes mesmo da Convenção187, mas foi esta que lhe atribuir 

poderes para lidar com petições individuais e com comunicações interestatais, neste caso 

exigindo, também, aceitação expressa. Nesse sentido, é diferente do sistema europeu, no qual 

é obrigatória a aceitação das comunicações interestatais e facultativa a de petições individuais. 

No sistema interamericano, por outro lado, qualquer pessoa ou grupo, e não apenas a vítima, 

pode peticionar à Comissão para denunciar violações dos direitos humanos por um dos 

Estados-parte.  

 As petições individuais submetem-se a prévio juízo de admissibilidade para controle 

da satisfação dos requisitos exigidos pela Convenção, entre os quais, o do prévio esgotamento 

dos remédios internos188. Possui essa decisão natureza quase-judicial, e é final e não sujeita a 

recurso. Está ali previsto um procedimento (aqui não estudado detalhadamente porque o 

objeto desta dissertação envolve apenas direito material) que, após a admissão da petição, 

resultará ou em um acordo amigável, promovido pela Comissão entre as partes atingidas 

(vítima e Estado ou Estados), terminando, se não houver acordo, por relatório da Comissão, 

expondo os fatos e conclusões, inclusive recomendações, a ser enviado ao Estado denunciado. 

No prazo seguinte de três meses, o caso poderá ser levado à Corte Interamericana 

exclusivamente pela Comissão ou por um Estado-parte. Se não for levado à Corte, a 

Comissão, pelo voto da maioria absoluta, aprova sua opinião e conclusões, com 

recomendações e prazo para adoção de medidas e remédio internos pelo Estado denunciado, 

                                                 
183 Id., Ibid., p.232-233. 
184 RAMOS, A. de C.. Op. cit., p.87. 
185 BUERGENTHAL, T. International human rights in a nutshell, p.198. 
186 PIOVESAN, F. Op. cit., p.215. 
187 HENKIN, L. Implementation of human rights, p.523. 
188 PIOVESAN, F. Op. cit., p.216. 
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após o qual a Comissão decide se foram adotadas as medidas recomendadas e se deverá ou 

não ser publicado o relatório. 

 A Comissão também processa comunicações interestatais, entre Estados-parte que 

tenha expressamente aceito sua jurisdição nesse tipo de procedimento, com juízo de 

admissibilidade sujeito aos mesmos requisitos das petições individuais189. 

 A Corte Interamericana de Direito Humanos, por sua vez, possui competência para 

decisão jurisdicional em contencioso e para responder consultas190, em todas as matérias 

relativas à interpretação e aplicação da Convenção. Como a Comissão pode enviar-lhe pedido 

de manifestação em um caso, mesmo que o Estado denunciado não tenha aceito sua 

jurisdição, reforça-se a idéia de que em matéria de direitos humanos o princípio da 

reciprocidade dos tratados tem eficácia limitada. 

 A Corte pode rever as conclusões fáticas e jurídicas da Comissão e suas decisões 

podem ser declaratórias da violação bem como dos remédios a serem adotados, ou 

condenatórias de pagamento de compensação monetária para a vítima ou sua família. Suas 

decisões têm força jurídica vinculante e obrigatória, cabendo aos Estados seu imediato 

cumprimento191, mas é preciso que o Estado reconheça sua jurisdição192. Não há previsão de 

mecanismo de supervisão da execução das decisões da Corte, que deverão se dar segundo o 

direito interno do país condenado, mas há previsão para que seja comunicado à Assembléia 

Geral da OEA, que possui peso político considerável. 

 A Convenção Americana é o único dentre os principais tratados sobre direitos 

humanos que prevê a possibilidade de medidas cautelares, pela Corte, em caso de situação 

grave e urgente para evitar danos irreparáveis às pessoas. 

 Possui a Corte, igualmente, função consultiva bastante ampla, envolvendo 

interpretação da Convenção Americana ou qualquer outro tratado relativo aos direitos 

humanos, e a compatibilidade entre o direito interno e o direito internacional, que, mesmo não 

tendo força jurídica vinculante, possui relevante valor jurídico como interpretação autorizada. 

 Conclui-se que o sistema interamericano, a partir da atuação da Comissão e da Corte 

Interamericanas de Direitos Humanos, vem se consolidando como importante e eficaz 

estratégia de proteção dos direitos humanos. 

 Nos limites deste estudo cumpre destacar o artigo 23 da Convenção Americana: 
“Artigo 23 – Direitos políticos 

                                                 
189 PIOVESAN, F. Id., Ibid., p.236-239. 
190 PIOVESAN, F. Id., Ibid., p.219-220. 
191 PIOVESAN, F. Id. Ibid., p.223. 
192 Até 1999, eram 21 os Estados que reconheciam sua jurisdição. 
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1. Todos os cidadãos devem gozar dos seguintes direitos e oportunidades: 

a) de participar da condução dos assuntos públicos, diretamente ou por meio de representantes 

livremente eleitos; 

b) de votar e ser eleitos em eleições periódicas autênticas, realizadas por sufrágio universal e 

igual e por voto secreto que garanta a livre expressão da vontade dos eleitores; e 

c) de ter acesso, em condições gerais de igualdade, às funções públicas de seu país. 

2. A lei pode regular o exercício dos direitos e oportunidades, a que se refere o inciso anterior, 

exclusivamente por motivo de idade, nacionalidade, residência, idioma, instrução, capacidade 

civil ou mental, ou condenação, por juiz competente, em processo penal193”. 

Diferentemente da Declaração Americana a Convenção Americana especificou os 

direitos políticos para os “cidadãos” e não para toda “pessoa legalmente capacitada”(Estudarei 

essa diferença conceitual em capítulo próprio). Aqui o direito é de “participar da condução 

dos assuntos públicos”, lá: “tomar parte no governo de seu país”; aqui as eleições devem ser 

“autênticas”, enquanto lá devem ser genuínas. 

 Comparado com o texto do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, 

encontramos as seguintes diferenças: a) o Pacto usa o singular “todo cidadão”, a Convenção o 

plural, “todos os cidadãos”; b) no Pacto atribui-se o direito pelo verbo “ter”: “todo cidadão 

terá o direito e a possibilidade...”, enquanto que na Convenção preferiu-se o verbo gozar na 

forma deôntica: “devem gozar”; c) o Pacto exclui, na própria cláusula dos direitos políticos 

(artigo 25) qualquer forma de discriminação mencionada no artigo 2, isto é, de raça, cor, sexo, 

língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, situação 

econômica, nascimento ou qualquer outra condição, enquanto a Convenção não optou por 

referência especial para os direitos políticos, estando aqueles protegidos contra discriminação 

de raça, cor, sexo, idioma, religião, opiniões políticas ou de qualquer outra natureza, origem 

nacional ou social, posição econômica, nascimento ou qualquer outra condição social pela 

cláusula geral de não-discriminação que está no artigo 1º (1); d) o Pacto garante que todo 

cidadão terá aqueles direitos “sem restrições infundadas”, cláusula que aparece na Convenção 

de maneira especificada, tratando de quais as causas objetivas que permitem regular o 

exercício desses direitos, ou seja, exclusivamente por motivo de idade, nacionalidade, 

                                                 
193 Aqui vai o texto trazido por CANÇADO TRINDADE. A.A. A proteção internacional dos direitos humanos: 
fundamentos jurídicos e instrumentos básicos, p.365, e em RANGEL, V. M. Direito e relações internacionais, 
p.714. O texto veiculado por REZEK, J. F. O direito internacional no século XXI, p.1049, é quase igual ao de 
CANÇADO TRINDADE, apenas com a colocação, inexistente no dele, de um “e”, no inciso 2, após 
“oportunidades” e antes de “a que se refere”. Traz o texto oferecido por PIOVESAN, em seu: O sistema 
interamericano de proteção dos direitos humanos e o direito brasileiro, p.405-406,  pequeníssimas variações na 
alínea “b”, do inciso 1: “b) de votar e ser eleitos em eleições periódicas, autênticas, realizadas por sufrágio 
universal e igualitário e por voto secreto, que garantam a livre expressão da vontade dos eleitores”. Em 
PIOVESAN vai “eleito”, em CANÇADO TRINDADE “eleitos”; “igualitário” está “igual”; e “garanta”aparece 
como “garantam”.  
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residência, idioma, instrução, capacidade civil ou mental, ou condenação, por juiz 

competente, em processo penal.  

Como os sistemas são complementares, acredita-se que a cláusula geral do Pacto sem 

restrições infundadas pode ser perfeitamente compatibilizada com a cláusula específica da 

Convenção. Assim, para os Estados-parte da Convenção, serão “infundadas” quaisquer 

restrições àqueles direitos que não decorram, exclusivamente, de motivo de idade, 

nacionalidade, residência, idioma, instrução, capacidade civil ou mental, ou condenação, por 

juiz competente, em processo penal. 
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Capítulo II - Incorporação ao Direito Nacional dos Tratados de Proteção aos Direito 

Humanos 

 

1. A incorporação nacional de tratados internacionais à luz do direito 

internacional.  

 

A positivação do regramento dos tratados internacionais se deu progressivamente, 

sendo de se destacar, para este estudo, a Convenção sobre Tratados, de Havana, de 1928 

(envolvendo cerca de 8 países), que foi ratificada pela Brasil, através do Decreto nº18.596, de 

22.10.1929, e a Convenção sobre Direito dos Tratados, de Viena, de 23.05.1969, que entrou 

em vigor em 27.01.1980, após 35 depósitos de ratificação., já tendo mais de 70 subscritores. 

Em abril de 1992, o então Presidente Itamar Franco enviou a Mensagem nº116 ao Congresso 

para aprovação dessa Convenção, mas, até agora, o projeto do Decreto Legislativo nº214/92 

não foi aprovado, encontrando-se na Câmara, pronto para a ordem do dia, desde 28.10.19951. 

Não importa. Como bem salienta R. L. SILVA: 
“Apesar de não ter ainda sido ratificada pelo Brasil, a Convenção de Viena é a norma 

balizadora de nossas relações internacionais, constituindo-se a principal fonte, como costume 

internacional, para as negociações do Ministério das Relações Exteriores”2. 

Entre as normas basilares de direito internacional reconhecidas pela Convenção sobre 

Direito dos Tratados, de Viena, e tidas como normas de direito internacional geral porque 

impõem e atribuem direitos a todos os Estados, pode ser citada a regra pacta sunt servanda 

(artigo 26) e o seu corolário segundo o qual o direito interno não pode legitimar a não-

execução de um tratado (artigo 27)3. 

Esclarece MAZZUOLI o seu significado: 
“A Convenção de Viena, no seu art.26, dispõe justamente sobre essa regra do pacta sunt 

servanda, segundo a qual ‘todo tratado em vigor obriga as partes e deve ser cumprido por elas 

de boa-fé’. Esta norma, descrita pela Comissão de Direito Internacional da ONU como um 

‘princípio fundamental do direito dos tratados’, aliás, é considerada por muitos como sendo um 

dos princípios mais importantes existentes no direito internacional”4. 

  

 

E acrescenta: 

                                                 
1 BAHIA, Saulo José Casali. Tratados internacionais no direito brasileiro, p.13-14. 
2 SILVA, Roberto Luiz. Direito internacional público, p.94-95. 
3 MAZZUOLI, V. de O. Tratados internacionais, p.20. 
4 Id., Ibid., p.64. 
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“Nessa esteira é que o art.27 da Convenção dispõe que ‘uma parte não pode invocar as 

disposições de seu direito interno para justificar o inadimplemento de um tratado’. É dizer, no 

que tange ao direito internacional, a obrigação de cumprir os tratados de boa-fé vige apesar de 

qualquer disposição a contrariu sensu do direito interno. Frise-se que o dispositivo, resultado 

de emenda do Paquistão, não encontrou oposição por parte dos países defensores da soberania 

estatal. Sem embargo de algumas abstenções, nenhum País, entretanto, votou contra a regra 

enunciada”5. 

 Daí que se pode afirmar, com essa doutrina, que, mesmo que não tenham os Estados  

assumido a obrigação de alterar seu direito interno, para executar as obrigações assumidas de 

boa-fé, como manda o art.26, daquela Convenção, devem dar primazia aos tratados sobre as 

suas disposições de direito nacional. É a supremacia do direito internacional sobre o direito 

interno6, que já se encontrava na Convenção de Havana, de 1929, promulgada no Brasil, 

através do Decreto nº18.596, de 22 de outubro de 1929, segundo a qual: “os tratados 

continuarão a produzir seus efeitos, ainda quando se modifique a constituição interna dos 

Estados contratantes” (art.11, primeira parte) e, ainda, que “nenhum Estado se pode eximir 

das obrigações do tratado ou modificar as suas estipulações, senão com o acordo, 

pacificamente obtido, dos outros contratantes” (art.10)7. 

 Na verdade, a prática internacional tem se manifestado, há anos, pela supremacia do 

Direito Internacional face ao direito interno. 

 Desde o século XVI, foi cunhada por Blackstone a máxima: “the Law of Nations is 

held to be a part of the Law of the Land”8. 

 A Constituição dos Estados Unidos da América do Norte traz a mesma idéia, incluindo 

os tratados, juntamente com a Constituição e as leis, entre aqueles que formam “the supreme 

Law of the Land”9. 

 A primazia do Direito Internacional já fora admitido na arbitragem do caso Alabama, 

no século XIX. São inúmeras as decisões internacionais que reconhecem a prevalência do 

direito internacional, no século XX, desde o caso Aroa-Mines, de 1903, em que o árbitro 

Pumbley declarou que “em caso de conflito, o direito interno deve ceder”, até o caso Salomon 

                                                 
5 Id. Ibid., p. 65. 
6 Id., Ibid., p.64-65. 
7 RANGEL, V. M. Op. cit., p.292. 
8 RIBEIRO, Patrícia Henriques. As relações entre o direito internacional e o direito interno: conflito entre o 
ordenamento brasileiro e normas do Mercosul, p.76; MELLO, C. D. de. Curso de direito internacional público, 
vol. I, p.121. 
9 USA. Constitution of the United States: “Article VI – This Constitution, and the Laws of the United States 
wich shall be made in pursuance thereof; and all Treaties made, or wich shall be made, under the Authority of 
the United States, shall be the supreme Law of the Land; and the judges in every State shell be bound thereby, 
any Thing in the Constitution or Laws of any State to the Contrary notwithstanding”, In: STEINER, H. J., 
ALSTON, P. International human rights in context: law, politics, morals, p.1.464. 
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vs. Comissioners of Customns and Excise, de 26.10.55, da Inglaterra, quando, Lord Denning, 

o julgador, declarou que devemos sempre interpretar nossos estatutos para que estejam em 

conformidade com o direito internacional10. 

 Para o juiz internacional o direito interno tem o valor de um simples fato, não 

possuindo qualquer valor normativo. 

 A primazia do Direito Internacional chega a tal ponto que já se reconheceu 

responsabilidade internacional de Estado-parte mesmo quando a violação ao tratado se deu 

por sua Constituição, como se vê em decisão da Comissão arbitral franco-mexicana, no caso 

George Pinso11. 

 A posição sobre a primazia ou não do direito internacional decorre da opção 

doutrinária e legislativa decorrente das duas correntes: monista e dualista. 

 A tese dualista defende a existência de duas ordens jurídicas distintas e independentes: 

a ordem jurídica internacional ou direito internacional, e a ordem jurídica interna ou direito 

interno. O direito internacional só tem eficácia depois de internalizado, pelos mecanismos 

típicos de cada país, através de ato legislativo que o transforma em direito interno. Havendo 

conflito entre um e outro aplica-se a regra geral de solução de antinomias: lei posterior revoga 

anterior. 

 Surgiu o dualismo em uma época na qual o conceito de soberania possuía outros 

contornos que não os atuais, quando dominava o princípio do equilíbrio entre os Estados. 

Hoje é diferente. O mundo globalizado e os blocos regionais têm alterado profundamente o 

conceito de soberania. A Grã-Bretanha, por exemplo, pátria do dualismo, ao lado dos Estados 

Unidos da América do Norte, ao ingressar na Comunidade Européia afirmou a primazia do 

direito internacional sobre o interno. 

 Alerta MELLO  que “é preciso ter cuidado quando se fala em dualismo nos dias de 

hoje. E mais, não se pode esquecer o contexto político da aplicação do dualismo, como é o 

caso dos EUA que representa a maior economia e força militar do nosso planeta e que possui 

com isto um poder de barganha imenso. O Direito não pode ignorar o fato e, muito menos, o 

D. Público”. O dualismo no século XXI tem ser entendido de maneira diferente, 

especialmente quando se trata de direitos humanos. 

 O monismo, com atribuição de supremacia do Direito Internacional, está 

historicamente situado no século XX. Desde 1919, as novas Constituições começaram a dizer 

como as normas de Direito Internacional serão incorporadas ao direito interno, mas é somente 

                                                 
10 RIBEIRO, P. H. Op. cit., p.85. 
11 MELLO, C. D. de A. Op. cit., p.119. 
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após a Segunda Guerra Mundial, com a proliferação de organizações internacionais que elas 

passaram a adotar este sistema, que sustenta a unicidade da ordem jurídica sob o primado do 

direito externo. Na matriz kelseniana do monismo, o direito internacional é o fundamento de 

validade do direito interno, e, portanto, na hipótese de conflito, haverá de prevalecer aquele, 

que vai gerar a nulidade (revogação) do direito interno conflitante12. A esta se opôs 

parcialmente a corrente do monismo moderado, que, sem deixar de ser monista, advoga que  

não há invalidade do direito interno conflitante, mas responsabilidade do Estado-parte, que 

poderá ser obrigado a indenizar os prejuízos causados com o descumprimento do tratado 

violado13. 

A política internacional, sobretudo após a globalização, vem, paulatinamente, sofrendo 

mudanças, que vão destacadas por MELLO: 
“A partir da década de 80 tem início a denominada globalização das relações econômicas 

realizadas pelas empresas internacionais. A integração econômica promovida pelos estados vai 

deixar de ser um fenômeno europeu e se propagar por inúmeras regiões do globo. O Direito 

sempre foi uma superestrutura que depende de uma infra-estrutura. Ora, se esta é alterada 

aquela também será modificada. Significa tudo isto que a tendência é no sentido de existir o 

primado do DI. A ordem internacional é quem define as competências que o Estado possui. O 

próprio Estado só existe em função de tal ordem. A melhor consagração do que acabamos de 

dizer foi a modificação constitucional que os estados europeus fizeram para adaptarem a sua 

Carta Magna à União Européia. Adotar uma interpretação diferente é ter uma visão retrógrada 

e fora da realidade”14. 

 No Brasil, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal foi, originariamente, firmada 

no sentido da primazia do direito internacional, mas, atualmente, prevalece a tese do monismo 

moderado,  para a qual o juiz deve aplicar tanto o direito interno, quanto o internacional, 

segundo seu direito interno, especialmente sua Constituição, e, em caso de conflito, o 

princípio de que a lei posterior derroga a anterior15, salvo a Constituição que não pode ser 

derrogada por tratado que tem natureza de lei ordinária. 

 Além do princípio da obrigatoriedade dos tratados (pacta sunt servanda), traz a 

Convenção de Viena importantes regras de interpretação dos tratados. O art. 31, §1º, define 

regra geral de interpretação, afirmando que todo tratado deve ser interpretado de boa-fé 

segundo o sentido comum  atribuível aos termos em seu contexto e à luz de seu objetivo e 

                                                 
12 Idem. 
13 MAZZUOLI, V. de O. Tratados internacionais, p.126-127. 
14 MELLO, C. D. de A. O §2º do art.5º da Constituição Federal, p.24. 
15 MAZZUOLI, V. de O. Op. cit., p.128. 
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finalidade. O §4º, do referido artigo, excepciona o sentido comum, quando ficar estabelecido 

que a real intenção das partes era dar sentido especial ao(s) termo(s)16. 

 Importante regra para a interpretação que faremos aqui está no art. 31, §3º, daquela 

Convenção, que manda levar em conta, juntamente com o contexto: a) qualquer acordo 

posterior entre as partes relativo à interpretação do tratado ou à aplicação de suas disposições; 

b) qualquer prática seguida posteriormente na aplicação do tratado, pela qual se estabeleça o 

acordo das partes relativo à sua interpretação; e c) quaisquer regras pertinentes de Direito 

Internacional aplicáveis às relações entre as partes. 

 É de se destacar, igualmente, o art. 32, daquela Convenção, que se permite recorrer a 

meios suplementares de interpretação, inclusive os trabalhos preparatórios do tratado e às 

circunstâncias de sua conclusão, a fim de confirmar o sentido resultante da aplicação do art. 

31, ou de determiná-lo quando, a interpretação deixa o sentido ambíguo ou obscuro, ou 

conduz a resultado manifestamente absurdo ou desarrazoado.  

 Importa para este estudo a observação feita por MAZZUOLI de que a interpretação de 

um tratado pode ser levada a efeito por um órgão judicial externo, ou por outro não-judicial 

indicado pelas partes. Entre os órgãos internacionais não-judiciais estão o Conselho de 

Segurança da ONU e as opiniões consultivas da Corte Internacional de Justiça. Utiliza-se, 

neste trabalho, como interpretação autorizada a efetuada pelo Comitê de Direitos Humanos da 

ONU sobre o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, que pode servir, com cautela, 

como referência qualificada para a interpretação dos direitos políticos da Convenção 

Americana de Direitos Humanos, preservadas as características de cada um. 

 

 

 

 

 

2. A incorporação nacional de tratados internacionais no direito brasileiro.   

 

O direito brasileiro vem, há décadas, admitindo a incorporação dos tratados 

internacionais ao direito interno, após aprovação pelo Congresso Nacional e ordem de 

execução por Decreto do Presidente da República, com status de lei ordinária. 

                                                 
16 Para a interpretação dos tratados vide: MAZZUOLI, V. de O. Op. cit., p.128, p. 66-72; BAHIA, S. J. C. Op. 
cit., p.138-141. 
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Os incisos VII e VIII, do art.84, da Constituição de 1988, atribuem ao Presidente da 

República competência privativa para “manter relações com Estados estrangeiros e acreditar 

seus representantes diplomáticos” e “celebrar tratados e atos internacionais, sujeitos a 

referendo do Congresso Nacional”, enquanto o art.49, I,  da mesma Carta diz que é do 

Congresso Nacional a competência para “resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou 

atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos ao patrimônio nacional”. 

É do Presidente da República, ou quem por ele qualificado como plenipotenciário, 

especialmente o Ministério das Relações Exteriores17, a competência para negociar e assinar 

tratados internacionais, mas, para ratificá-lo, necessita de deliberação do Congresso, através 

de decreto legislativo, aprovado em cada uma das Casas: Câmara dos Deputados e Senado 

Federal, segundo o devido processo legislativo. Após a aprovação congressual o Presidente da 

República pode ou não ratificar o tratado, que é ato discricionário, e, em o fazendo, emite 

decreto presidencial18. 

 O Supremo Tribunal Federal, sobre o tema, firmou jurisprudência, há mais de 20 anos, 

no sentido de que os tratados internacionais ratificados pelo Brasil incorporam-se ao direito 

interno, após decreto de execução do Presidente da República, com o status de lei ordinária, o 

que permite sua derrogação por lei posterior (lex posterior derogat anteriori) e impede que 

derrogue norma constitucional antinômica, servindo de modelo o acórdão proferido no RE 

80.004-SE19, cujo entendimento foi mantido, mesmo após o advento da Constituição Federal 

de 1988, ao ser provocado a se manifestar sobre o alcance da aplicação da Convenção 

Americana de Direito Humanos, como se vê nos acórdãos proferidos nos  Habeas Corpus nº 

73.044-SP e Habeas Corpus nº 74.383-SC 20.  

O fundamento do entendimento do STF vai no sentido de que os compromissos 

internacionais assumidos pelo Brasil em tratado internacional não minimizam o conceito de 

soberania do Estado-povo na elaboração de sua Constituição, razão pela qual o Pacto de São 

José da Costa Rica deve ser interpretado com as limitações impostas pela Constituição de 

198821.  

 

                                                 
17 O art.2º, VI, do Decreto nº99.578/90 atribui ao Ministério das Relações Exteriores competência para “negociar 
e celebrar, com a cooperação de outros órgãos interessados, tratados, acordos e demais atos internacionais”. 
18 GALINDO, George Rodrigo Bandeira. Tratados internacionais de direitos humanos e Constituição brasileira, 
p.138-144; MAZZUOLI, V. de. O. Op. cit., p.151-195; BAHIA, S. J. C. Op. cit., 38-54. 
19 STF. Recurso Extraordinário nº 80.004-SE, rel. Min. CUNHA PEIXOTO, j. em 01/06/1977, In: Revista 
Trimestral de Jurisprudência nº83, p. 809. 
20 STF. Habeas Corpus nº 73.044-SP e Habeas Corpus nº 74.383-SC, In: MAGALHÃES, José Carlos de. O 
Supremo Tribunal Federal e o direito internacional: uma análise crítica, p. 57-68 e p.84-5. 
21 STF. Habeas Corpus nº73.044-SP, rel. Min. MAURÍCIO CORREA. 
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3. A incorporação nacional de tratados internacionais sobre direito humanos à 

luz do direito internacional dos direitos humanos.  

 

Se o Direito Internacional já propugna a prevalência de suas normas face ao direito 

interno, o Direito Internacional dos Direitos Humanos analisa a relação entre direito interno e 

direito internacional de maneira especial, amparado na primazia da norma mais favorável. 

Parece trazer CANÇADO TRINDADE a lição definitiva: 
“No campo do Direito Internacional dos Direitos Humanos, aquele entendimento”- está se 

referindo ao critério cronológico – lei posterior revoga anterior -, “mostra-se ainda mais 

claramente insustentável. Como assinala a jurisprudência internacional sobre a matéria, os 

tratados de direitos humanos, diferentemente dos tratados clássicos que regulamentam os 

interesses recíprocos entre as Partes, consagram valores comuns superiores, consubstanciados, 

em última análise na proteção do ser humano. Como tais, requerem interpretação e aplicação 

próprias, dotados que são, ademais, de mecanismos de supervisão próprios. Assim sendo, como 

sustentar que a um Estado Parte seria dado ‘derrogar’ ou ‘revogar’ por uma lei um tratado de 

direitos humanos? Tal entendimento se chocaria frontalmente com a própria noção de garantia 

coletiva, subjacente a todos os tratados de direitos humanos”. 

 E, ainda: 
“O cumprimento das obrigações internacionais de proteção requer o concurso dos órgãos 

internos dos Estados, e estes são chamados a aplicar as normas internacionais. É este o traço 

distintivo e um dos mais marcantes dos tratados de direitos humanos, dotados de especificidade 

própria. Com a interação do direito internacional e o direito interno no presente contexto, os 

grandes beneficiários são as pessoas protegidas”.  

 Há uma verdadeira interpenetração entre a jurisdição internacional e a interna nessa 

matéria, até porque direito interno e direito internacional formam um todo harmônico, um 

ordenamento jurídico de proteção, pois apontam na mesma direção, desvendando o propósito 

comum de proteção da pessoa humana. 

 Em seguida, acrescenta CANÇADO TRINDADE: 
“Parece-nos claríssimo que leis posteriores não podem ‘revogar’ ou ‘derrogar’ normas 

convencionais que vinculam o Estado, mormente no presente domínio de proteção”.  

 Na verdade, as supostas dificuldades para aplicação interna dos tratados internacionais 

de direitos humanos são apenas um fato, não uma norma22.  

A velha dualidade entre monistas e dualistas é insuficiente e insatisfatória para dar 

resposta eficiente à proteção internacional dos direitos humanos23. Enquanto os juristas, 

                                                 
22 CANÇADO TRINDADE, A. A. Tratado de direito internacional dos direitos humanos, vol. I, p.438-441. 
23 Id. Ibid., p.402. 
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sobretudo os julgadores, não se aperceberem da natureza novo-paradigmática24 desses 

tratados e dos instrumentos jurídicos colocados à disposição da comunidade internacional 

para a tutela e proteção da pessoa humana, continuarão a decidir com base em regras de 

interpretação extemporâneas25. 

Daí o surgimento e consolidação no direito internacional dos direitos humanos da 

primazia da norma mais favorável à vítima, abandonando a vetusta disputa entre as normas 

internas e as normas internacionais26. Para que não se diga que é apenas uma vontade de 

decidir da doutrina, sem positividade jurídica, decorre esse princípio dos tratados 

internacionais sobre direitos humanos, que possuem força vinculativa para todos os Estados-

parte, como é o caso do Brasil. 

Essa situação é destrinchada, novamente com maestria, por CANÇADO TRINDADE: 
“No plano global, o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos proíbe expressamente 

qualquer restrição ou derrogação aos direitos humanos reconhecidos ou vigentes em qualquer 

Estado Parte, em virtude de outras convenções, ou de leis, regulamentos ou costumes, ‘sob 

pretexto que o presente Pacto não os reconheça ou os reconheça em menor grau’ (artigo 5 (2)). 

Tanto a Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados (artigo 5) quanto a Convenção sobre o 

Estatuto dos Apátridas (artigo 5), prevêem igualmente que nenhuma de suas disposições 

prejudicará os outros direitos e vantagens concedidos respectivamente aos refugiados e 

apátridas, independentemente delas. A Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de 

Discriminação contra a Mulher adverte que nada do disposto nela prejudicará ‘qualquer 

disposição que seja mais propícia à obtenção da igualdade entre homens e mulheres e que 

esteja contida: a) na legislação de um Estado Parte; ou b) em qualquer outra convenção, tratado 

ou acordo internacional vigente nesse Estado’ (artigo 23). Na mesma linha de pensamento, a 

Convenção sobre os Direitos da Criança também adverte que nada do estipulado nela afetará 

‘disposições que sejam mais convenientes para a realização dos direitos da criança e que 

podem constar: a) das leis de um Estado Parte; b) das normas de direito internacional vigentes 

para esse Estado’ (artigo 4). 

No plano regional, a mesma ressalva se encontra na Convenção Americana de Direitos 

Humanos, que proíbe a interpretação de qualquer de suas disposições no sentido de limitar o 

                                                 
24 Uso o adjetivo novo-paradigmático no sentido proposto por VASCONCELLOS: mudanças profundas de visão 
ou concepção de mundo e de atividade científica. VASCONCELLOS, Maria José Esteves de. Pensamento 
sistêmico: o novo paradigma da ciência, p.39. 
25 CANÇADO TRINDADE, A. A. Memorial em prol de uma nova mentalidade quanto à proteção dos direitos 
humanos nos planos internacional e nacional, p. 3-55. 
26 CANÇADO TRINDADE, A. A. Tratado de direito internacional dos direitos humanos, vol. I, p.434; Idem. A 
incorporação das normas internacionais de proteção dos direitos humanos no direito brasileiro, p.205-236; 
ARAÚJO, Nadia; ANDREIUOLO, Inês da Mata. A internalização dos tratados no Brasil e os direito humanos, 
p.70; MAZZUOLI, V. de O. Direito humanos e relações internacionais, p.130; Idem.  Direito internacional: 
tratados e direitos humanos fundamentais na ordem jurídica brasileira, p.8 Idem.  Direitos humanos, 
constituição e os tratados internacionais: estudo analítico da situação e aplicação do tratado na ordem jurídica 
brasileira, p.283; PIOVESAN, F. A incorporação,  a hierarquia e o impacto dos tratados internacionais de 
proteção dos direitos humanos no direito brasileiro, p.177. 
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gozo e exercício de quaisquer direitos que ‘possam ser reconhecidos de acordo co  as leis de 

qualquer dos Estados Partes ou de acordo com outra convenção em que seja parte um dos 

referidos Estados’ (artigo 29 (b)); proíbe, ademais, a interpretação de qualquer de suas 

disposições no sentido de excluir ou limitar ‘o efeito que possam produzir a declaração 

Americana dos Direitos e Deveres do Homem e outros atos internacionais da mesma natureza’ 

(artigo 29(d)). Da mesma forma, o Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre Direitos 

Humanos em Matéria de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (Protocolo de San Salvador) 

determina que ‘não se poderá restringir ou limitar qualquer dos direitos reconhecidos ou 

vigentes em um estado em virtude de sua legislação interna ou de convenções internacionais, 

sob pretexto de que este protocolo não os reconhece ou os reconhece em menor grau’ (artigo 

4). 

No continente americano assim como no continente europeu a solução é a mesma. Estipula a 

Convenção Européia de Direitos Humanos que nenhuma de suas disposições será interpretada 

no sentido de limitar ou prejudicar os direitos humanos reconhecidos de acordo com as leis de 

qualquer Estado Parte ou com qualquer outra convenção em que este for Parte (artigo 60). A 

Convenção Européia para Prevenção da Tortura e Tratamento ou Punição Desumanos ou 

Degradante esclarece que não prejudicará ela ‘os dispositivos do direito interno ou de qualquer 

acordo internacional que forneçam maior proteção às pessoas privadas de sua liberdade’ (artigo 

17(1)). A Carta Social Européia, a seu turno, determina igualmente que suas disposições não 

prejudicarão as de direito interno nem as de tratados que “sejam mais favoráveis às pessoas 

protegidas”(artigo32)27. 
 A primazia da norma mais favorável contribui para reduzir ou minimizar os conflitos 

normativos,  para obter maior coordenação entre os diversos instrumentos jurídicos 

disponíveis e aponta para a tendência de ampliação e fortalecimento da proteção dos direitos 

humanos. “O que importa”, diz CANÇADO TRINDADE, “é o grau de eficácia da proteção e 

por conseguinte há de impor-se a norma que no caso concreto melhor proteja, seja ela de 

direito internacional ou de direito interno”28. 

 Acrescenta MELLO, antes de concordar de maneira expressa com CANÇADO 

TRINDADE, que “os direitos humanos têm, a nosso ver, um status especial na ordem jurídica 

internacional e deve predominar sempre”29. 

 Cabe, ainda, mencionar, que decorre de suas peculiaridades que os tratados 

internacionais de direitos humanos são auto-aplicáveis, o que quer dizer que dispensam 

mecanismos de internalização, podendo ser invocadas suas normas pelas pessoas protegidas 

logo que sejam ratificados pelos Estados-parte, desde que: a) a norma conceda à pessoa um 

                                                 
27 CANÇADO TRINDADE, A. A. Tratado de direito internacional dos direitos humanos, vol. I, p.434-436. 
28 Ib., Ibid., p.436. 
29 MELLO, C. D. de A. Direito constitucional internacional, p.203. 
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direito subjetivo exigível face a um juiz, e b) seja ela suficientemente específica, ou seja, 

auto-aplicável, independentemente de norma de direito interno que a complete30. 

 

4. A incorporação nacional de tratados internacionais de direitos humanos no 

direito brasileiro.  

 

No Brasil, a Constituição Federal de 1988 traz inúmeras normas sobre direitos 

humanos, atribuindo-lhes características jurídicas peculiares. 

Inicialmente, propugna o texto constitucional como um dos fundamentos da República 

Federativa do Brasil a dignidade da pessoa humana (artigo 1º, III), bem assim que é um de 

seus objetivos promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e 

quaisquer outras formas de discriminação (artigo 3º, IV). Chama a atenção DANTAS que: 
“Elevando a dignidade da pessoa humana à condição de fundamento da Constituição, 

justificam-se as restrições ao exercício do Poder (em favor do indivíduo) elencadas em vários 

incisos do art.5º, bem como a intangibilidade dos direitos e garantias individuais, que na 

presente Constituição passaram a compor os limites materiais explícitos ao poder de reforma 

(art.60, §4º)”31. 

 Antes mesmo de se referir aos direitos humanos a Constituição já aponta para a 

dignidade humana como valor supremo que atrai o conteúdo de todos os direitos 

fundamentais do homem, na lição de J. A. da SILVA32, fundamento intangível e da cláusula 

de não-discriminação como um dos objetivos a serem alcançados. 

Está, portanto, de início, alinhada a Constituição de 1988 com a pauta axiológica do 

Direito Internacional dos Direitos Humanos que se estrutura para a proteção da pessoa 

humana, tendo em vista sua dignidade, e exige, como uma de suas normas inderrogáveis, a 

não-discriminação. 

No artigo 4º, a Carta brasileira trata, expressamente, dos princípios que devem reger o 

Brasil em suas relações internacionais: independência nacional (inciso I), prevalência dos 

direitos humanos (inciso II), autodeterminação dos povos (inciso III), não-intervenção (inciso 

IV), igualdade entre os Estados (inciso V), defesa da paz (inciso VI), solução pacífica dos 

conflitos (inciso VII), repúdio ao terrorismo e ao racismo (inciso VIII), cooperação entre os 

povos para o progresso da humanidade (inciso IX) e concessão de asilo político (inciso X). 

                                                 
30 CANÇADO TRINDADE, A. A. Id., Ibid., vol. I, p.431. 
31 DANTAS, I. Instituições de direito constitucional brasileiro, p.224. 
32 SILVA, J. A. da. Curso de direito constitucional positivo, p.105. 
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 Os novos contornos que o conceito soberania tem assumido face aos direitos 

humanos, impõe, portanto, conjugação de, pelo menos, três desses princípios: a 

autodeterminação e a não-intervenção não podem ser impedimentos para uma atuação eficaz 

dos remédios internacionais de tutela dos direitos humanos, quando os nacionais forem 

insuficientes; não se pode justificar a violação de direitos humanos ou a não alteração do 

direito nacional sob o já superado argumento dos negócios internos. 

Deu a Constituição de 1988 tratamento ao tema das relações exteriores do Brasil como 

jamais se viu em sua história constitucional, e, ao definir os princípios que haverão de norteá-

las inseriu entre eles a prevalência dos direitos humanos, abrindo-se, de maneira inovadora, 

para a normativa internacional que os declara, define conteúdos e estabelece remédios ou 

garantias para sua tutela. Pode-se mesmo afirmar que impõe esse princípio nova maneira de 

conceber o instituto da soberania, pois o respeito aos direitos humanos é um novo paradigma 

para a ordem internacional, a apontar para uma flexibilização e relativização daquele 

conceito, que passa a ser um tema secundário, cujo caráter absoluto merece estar sempre em 

questionamento33. Aqui parece útil a anotação de GALINDO, no sentido de que a prevalência 

dos direitos humanos, a par de sua natureza de princípio constitucional, é jus cogens 

internacional, que não pode deixar de se sobrepor às normas constitucionais34. 

Tratando-se de princípio constitucional de amparo às pessoas humanas e de sua 

dignidade, merece interpretação ampla para tomar o Direito Internacional dos Direitos 

Humanos no sentido lato, incluindo-se, ao lado da normativa do Direito Internacional dos 

Direitos Humanos, aquela a que se referem o Direito Internacional Humanitário e o Direito 

Internacional dos Refugiados. O respeito às decisões jurisdicionais dos tribunais 

internacionais reconhecidos pelo Brasil, como, por exemplo, a Corte Interamericana de 

Direitos Humanos, também estará fundamentado neste princípio35. Representa, ao mesmo 

tempo, um norte político a ser seguido, um limite material implícito que impede sua revisão 

ou emenda e uma exigência de respeito e adoção dos instrumentos internacionais de proteção 

aos direitos humanos36. 

No art.5º, a Constituição de 1988 enumera seus direitos e garantias individuais, e, para 

nosso estudo, estabelece, em seus parágrafos que: 
“§1º - As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. 

                                                 
33 PIOVESAN, F. Direitos humanos e o direito constitucional internacional, p.58-63; RODRIGUES, Maurício 
Andreioulos. Os Tratados Internacionais de proteção dos direitos humanos e a Constituição, p.176 
34 GALINDO, G. R. B. Tratados internacionais de direitos humanos e Constituição brasileira, p.121 
35 Id., Ibid., p.119-121. 
36 MAZZUOLI, V. de O. Direitos humanos, Constituição e os Tratados Internacionais: Estudo analítico da 
situação e aplicação do Tratado na ordem jurídica brasileira, p.274. 
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§2º - Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do 

regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República 

Federativa seja parte”. 

Traz o §1º, do art.5º, da Carta de 1988, a aplicabilidade imediata dos direitos 

fundamentais, sendo aplicáveis até onde possam, até onde as instituições ofereçam condições 

para seu atendimento, e exigíveis judicialmente37, e, por interpretação sistemática, em 

consonância com o §2º, o mesmo tipo de aplicação para os direitos humanos, dispensando 

edição de decreto de execução38. 

Inovação na tradição constitucional brasileira, a norma do art.5º, §2, da Constituição 

de 1988 traz grande repercussão na maneira como os direitos humanos são internalizados, 

tornando-se direitos fundamentais. Testemunha MELLO que foi PIOVESAN a primeira 

constitucionalista, talvez por ser especialista em direitos humanos, a tocar naquilo que 

realmente importa sobre esta norma, que é o tratamento especial que a Carta brasileira atribui 

aos tratados internacionais sobre direitos humanos, tomando suas normas com status 

constitucional39. 

Chega J. A. da SILVA a doutrinar que o art.5º, §2 atrai a concepção monista no que 

tange à unidade entre Direito Internacional e Direito Interno em matéria dos direitos humanos, 

possibilitando a tutela jurisdicional brasileira quando houver violação a qualquer uma  delas40. 

Mesmo aqueles que continuarem entendendo que o art.5º, §2º não atraiu o monismo 

para essa temática, pode-se tomar o conceito de “reenvio”, mencionado por BOBBIO, quando 

se refere ao “procedimento pelo qual um ordenamento deixa de regular uma dada matéria e 

acolhe a regulamentação estabelecida por fontes normativas pertencentes a outro 

ordenamento41”, para sustentar que aquela norma constitucional autoriza que as normas 

convencionais de proteção aos direitos fundamentais, denominados de direitos humanos 

porque pertencentes ao ordenamento internacional, sejam reenviadas para o texto 

constitucional brasileiro, alcançando a mesma hierarquia das normas originalmente ou por 

meio de emendas incertas na Carta, quando, então passariam a integrar o rol de direitos e 

garantias constitucionais e, como tal, de aplicabilidade imediata e hierarquia superior. Apenas 

                                                 
37 SILVA, J. A. da. Aplicabilidade das normas constitucionais. 
38 PIOVESAN, F. Direitos humanos e o direito constitucional internacional, p.57; SILVA, J. A. da. Impacto da 
Declaração Universal dos Direitos Humanos na Constituição brasileira de 1988, In: Poder constituinte e poder 
popular: estudos sobre a Constituição, p.196; MAZZUOLI, V. de O. Direitos humanos, Constituição e os 
Tratados Internacionais: estudo analítico da situação e aplicação do Tratado na ordem jurídica brasileira, 
p.254. 
39 MELLO, C. D. de A. O §2º do art.5º da Constituição Federal, p.18. 
40 SILVA, J. A. da. Impacto da Declaração Universal dos Direitos Humanos na Constituição brasileira de 1988, 
p.195. 
41 BOBBIO, Norberto. Teoria do ordenamento jurídico, p.169. 
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observo que, em verdade, o ordenamento interno não “deixa de regular” os direitos 

fundamentais, mas apenas recebe complementaridade do ordenamento internacional. 

Isso, contudo, não se aplica aos demais tratados. 

A previsão de controle constitucional dos Tratados pelo Supremo Tribunal Federal, 

que possui competência para os declarar inconstitucionais (art.102, III, “a”, da Constituição 

de 1988) pode ser compatibilizada com o reenvio, do art.5º, §2º, da Carta, preservando a 

eficácia de ambas, bastando, para tanto, limitar o controle a aspectos formais previstos no 

mesmo texto constitucional, para que um tratado seja validamente internalizado no Brasil. 

Basta aplicar o Direito Internacional, cujo art.46, da Convenção de Viena dispõe sobre o 

controle formal ou extrínseco: 
“Art.46. Disposições do Direito Interno sobre Competência para Concluir Tratado.  

1. Um Estado não pode invocar o fato de que seu consentimento em obrigar-se por um ratado 

foi expresso em violação de uma disposição de seu Direito Interno sobre competência para 

concluir tratados, a não ser que essa violação fosse manifesta e dissesse respeito a uma norma 

de seu Direito Interno de importância fundamental”. 

2. Uma violação é manifesta se for objetivamente evidente para qualquer Estado que proceda, 

na matéria, de conformidade com a prática normal e de boa fé”42. 
 Assim, o Supremo Tribunal Federal somente poderá realizar controle extrínseco de 

constitucionalidade se houver violação a uma norma de competência de importância 

fundamental. Mas será que o fundamental, no regime democrático atual, não é a proteção da 

dignidade da pessoa humana? Há algo mais importante? 

 O curioso é que nunca se controla a constitucionalidade ou se nega hierarquia 

constitucional a normas que reduzem direitos, mas sim àquelas que os ampliam, em rejeição 

de um velho brocardo de interpretação jurídica: benigna amplianda, odiosa reprimenda.  

 Nossa Corte Constitucional, no entanto, em matéria de direitos humanos prefere o 

papel de Mefistófeles43, legalista que se sente à vontade nos templos da justiça e nos cartórios, 

entre pergaminhos empoeirados e amarelados e as velhas tintas que ficam secando nos 

tinteiros, com a pretensão de respeitar todas as formas preestabelecidas como aval eterno. 

“Mas tem a infelicidade de se achar diante de adversários muito menos honestos do que ele, 

como Deus e Fausto, que costumam antepor a espírito à letra das coisas, e estão sempre 

prontos para zombar de sua intolerável pedanteria”44. 

 

                                                 
42 MAZZUOLI, V. de O. Tratados internacionais, p.83. 
43 MELLO, C. D. de A. Antinomias no Direito Internacional dos Direitos Humanos, p.11. 
44 CITATI, Pietro. Goethe, p.211 apud MELLO, C. D. de A. Antinomias no Direito Internacional dos Direitos 
Humanos, p.11. 
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5. Crítica á posição do Supremo Tribunal Federal. 

  

A doutrina tem chamado a atenção para a distinção entre dois momentos distintos do 

devido processo legislativo, através dos tratados, em nosso país: o da sua incorporação e o da 

sua posição hierárquica no ordenamento, uma vez incorporada a norma convencional. 

Entendem ARAÚJO e  ANDREIUOLO que no Brasil, a partir dessa diferença as teorias 

monista e dualista teriam sido qualificadas em dualismo radical – a exigir lei nova para a 

incorporação dos tratados – e dualismo moderado, que não pressupõe nova lei, mas exige 

procedimento especial, complexo, com participação do Poder Executivo, através do 

Presidente da República, e do Legislativo, por meio do Congresso, bem assim monismo 

radical, que defende a primazia dos tratados em face de lei interna, e o moderado, que 

equipara os tratados às leis ordinárias, inferiores, portanto, à Constituição e sujeita ao critério 

cronológico de solução de antinomias: lei posterior revoga a anterior45. 

 O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento favorável a um monismo 

moderado, no sentido de que os tratados internacionais têm natureza de lei ordinária e, 

portanto, derrogam lei anterior e são derrogados por lei posterior, aplicando-se o critério 

cronológico, porque, uma vez incorporado ao ordenamento pátrio, o tratado integra-se tal qual 

uma lei ordinária. O leading case é o sempre citado46 acórdão do Recurso Extraordinário nº 

80.004-SE, relatado pelo Min. XAVIER DE ALBUQUERQUE, em 01.06.1977, que resolveu 

questão atinente à constitucionalidade de norma legal que exigia o registro de nota 

promissória, assentando, para o que nos interessa que “embora a Convenção de Genebra que 

previu uma lei uniforme sobre letras de cambio e notas promissórias tenha aplicabilidade no 

direito interno brasileiro, não se sobrepõe ela às leis do pais 47. 

 É comumente denominada aquela decisão no RE 8.004-SE de caso líder porque antes 

dela o Supremo tribunal Federal já tinha vacilado ora numa ora noutra direção. Em 1944, a 

Corte decidiu pela prevalência de um decreto em relação a um tratado do Brasil com o 
                                                 
45 ARAÚJO, N., ANDREIUOLO, I. da M. Op. cit., p.87-88. 
46 ARAÚJO, N., ANDREIUOLO, I. da M. Op. cit., p.90; MAGALHÃES, J. de. Op. cit., p.57; GALINDO, G. R. 
B., Op. cit, p.175-177. 
47 “EMENTA: Convenção de Genebra, Lei Uniforme sobre Letras de Cambio e Notas Promissórias, aval aposto 
a nota promissória não registrada no prazo legal, impossibilidade de ser o avalista acionado, mesmo pelas vias 
ordinárias. Validade do Decreto-Lei N. 427, de 22.01.1969. Embora a Convenção de Genebra que previu uma 
Lei Uniforme sobre Letras De e Notas Promissórias tenha aplicabilidade no direito interno brasileiro, não se 
sobrepõe ela às leis do Pais, disso decorrendo a constitucionalidade e conseqüente validade do Dec. Lei Nº 
427/69, que institui o registro obrigatório da nota promissória em repartição fazendária, sob pena de nulidade do 
titulo. Sendo o aval um instituto do direito cambiário, inexistente será ele se reconhecida a nulidade do titulo 
cambial a que foi aposto. Recurso Extraordinário conhecido e provido”.  STF, Tribunal Pleno, RE 80.004-SE, 
Rel. Min. Xavier de Albuquerque, por maioria, j. 11.06.1977, In: Revista Trimestral de Jurisprudência. Brasília, 
v.83, p.809, 1978. 
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Uruguai em querela que envolveu isenção isenção tributária, mas em 1953, ao contrário, 

firmou entendimento de que tratado revoga as leis que lhe são anteriores, não podendo ser 

revogados por leis posteriores, senão através de expressa revogação ou denúncia do tratado48. 

 A posição resultante do Recurso Extraordinário nº 80.004-SE continua prevalecendo, 

como se vê, por exemplo, na Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 

1480-DF, decidida em 1997, e relatada pelo Min. CELSO DE MELLO, que consigna 

completa exposição do entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca da relação entre 

direito interno e direito internacional: 
“É na Constituição da República - e não na controvérsia doutrinária que antagoniza monistas e 

dualistas - que se deve buscar a solução normativa para a questão da incorporação dos atos 

internacionais ao sistema de direito positivo interno brasileiro. O exame da vigente 

Constituição Federal permite constatar que a execução dos tratados internacionais e a sua 

incorporação à ordem jurídica interna decorrem, no sistema adotado pelo Brasil, de um ato 

subjetivamente complexo, resultante da conjugação de duas vontades homogêneas: a do 

Congresso Nacional, que resolve, definitivamente, mediante decreto legislativo, sobre tratados, 

acordos ou atos internacionais (CF, art. 49, I) e a do Presidente da República, que, além de 

poder celebrar esses atos de direito internacional (CF, art. 84, VIII), também dispõe - enquanto 

Chefe de Estado que é - da competência para promulgá-los mediante decreto. O iter 

procedimental de incorporação dos tratados internacionais - superadas as fases prévias da 

celebração da convenção internacional, de sua aprovação congressional e da ratificação pelo 

Chefe de Estado - conclui-se com a expedição, pelo Presidente da República, de decreto, de 

cuja edição derivam três efeitos básicos que lhe são inerentes: (a) a promulgação do tratado 

internacional; (b) a publicação oficial de seu texto; e (c) a executoriedade do ato internacional, 

que passa, então, e somente então, a vincular e a obrigar no plano do direito positivo interno. 

Precedentes. SUBORDINAÇÃO NORMATIVA DOS TRATADOS INTERNACIONAIS À 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. - No sistema jurídico brasileiro, os tratados ou 

convenções internacionais estão hierarquicamente subordinados à autoridade normativa da 

Constituição da República. Em conseqüência, nenhum valor jurídico terão os tratados 

internacionais, que, incorporados ao sistema de direito positivo interno, transgredirem, formal 

ou materialmente, o texto da Carta Política. O exercício do treaty-making power, pelo Estado 

brasileiro - não obstante o polêmico art. 46 da Convenção de Viena sobre o Direito dos 

Tratados (ainda em curso de tramitação perante o Congresso Nacional) -, está sujeito à 

necessária observância das limitações jurídicas impostas pelo texto constitucional. 

CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DE TRATADOS INTERNACIONAIS NO 

SISTEMA JURÍDICO BRASILEIRO. - O Poder Judiciário - fundado na supremacia da 

Constituição da República - dispõe de competência, para, quer em sede de fiscalização abstrata, 

quer no âmbito do controle difuso, efetuar o exame de constitucionalidade dos tratados ou 

                                                 
48 ARAÚJO, N., ANDREIUOLO, I. da M. Op. cit., p.88-89. 
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convenções internacionais já incorporados ao sistema de direito positivo interno. Doutrina e 

Jurisprudência. PARIDADE NORMATIVA ENTRE ATOS INTERNACIONAIS E NORMAS 

INFRACONSTITUCIONAIS DE DIREITO INTERNO. - Os tratados ou convenções 

internacionais, uma vez regularmente incorporados ao direito interno, situam-se, no sistema 

jurídico brasileiro, nos mesmos planos de validade, de eficácia e de autoridade em que se 

posicionam as leis ordinárias, havendo, em conseqüência, entre estas e os atos de direito 

internacional público, mera relação de paridade normativa. Precedentes. No sistema jurídico 

brasileiro, os atos internacionais não dispõem de primazia hierárquica sobre as normas de 

direito interno. A eventual precedência dos tratados ou convenções internacionais sobre as 

regras infraconstitucionais de direito interno somente se justificará quando a situação de 

antinomia com o ordenamento doméstico impuser, para a solução do conflito, a aplicação 

alternativa do critério cronológico (‘lex posterior derogat priori’) ou, quando cabível, do 

critério da especialidade. Precedentes. TRATADO INTERNACIONAL E RESERVA 

CONSTITUCIONAL DE LEI COMPLEMENTAR. - O primado da Constituição, no sistema 

jurídico brasileiro, é oponível ao princípio pacta sunt servanda, inexistindo, por isso mesmo, 

no direito positivo nacional, o problema da concorrência entre tratados internacionais e a Lei 

Fundamental da República, cuja suprema autoridade normativa deverá sempre prevalecer sobre 

os atos de direito internacional público. Os tratados internacionais celebrados pelo Brasil - ou 

aos quais o Brasil venha a aderir - não podem, em conseqüência, versar matéria posta sob 

reserva constitucional de lei complementar. É que, em tal situação, a própria Carta Política 

subordina o tratamento legislativo de determinado tema ao exclusivo domínio normativo da lei 

complementar, que não pode ser substituída por qualquer outra espécie normativa 

infraconstitucional, inclusive pelos atos internacionais já incorporados ao direito positivo 

interno. LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DA CONVENÇÃO Nº 158/OIT, DESDE 

QUE OBSERVADA A INTERPRETAÇÃO CONFORME FIXADA PELO SUPREMO 

TRIBUNAL FEDERAL. - A Convenção nº 158/OIT, além de depender de necessária e ulterior 

intermediação legislativa para efeito de sua integral aplicabilidade no plano doméstico, 

configurando, sob tal aspecto, mera proposta de legislação dirigida ao legislador interno, não 

consagrou, como única conseqüência derivada da ruptura abusiva ou arbitrária do contrato de 

trabalho, o dever de os Estados-Partes, como o Brasil, instituírem, em sua legislação nacional, 

apenas a garantia da reintegração no emprego. Pelo contrário, a Convenção nº 158/OIT 

expressamente permite a cada Estado-Parte (Artigo 10), que, em função de seu próprio 

ordenamento positivo interno, opte pela solução normativa que se revelar mais consentânea e 

compatível com a legislação e a prática nacionais, adotando, em conseqüência, sempre com 

estrita observância do estatuto fundamental de cada País (a Constituição brasileira, no caso), a 

fórmula da reintegração no emprego e/ou da indenização compensatória. Análise de cada um 

dos Artigos impugnados da Convenção nº 158/OIT (Artigos 4º a 10)”49.  

                                                 
49 STF, Tribunal Pleno, ADinMC 1480-DF, Rel. Min. Celso de Mello, unânime, quanto ao cabimento e por 
maioria, quanto ao resultado, j. 04.09.1997, publicado no Diário de Justiça de 18.05.2001, p.429. Foi 
reproduzida a ementa em quase toda sua inteireza pela natureza auto-explicativa da atual posição do Supremo 
Tribunal Federal. 
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Alguns dos argumentos apresentados pelo Supremo Tribunal Federal podem ser 

refutados, em relação aos tratados sobre direitos humanos. 

É verdade que a solução normativa para a questão da incorporação dos atos 

internacionais ao sistema de direito positivo interno brasileiro está na Constituição, ou seja, no 

direito interno, e não no direito internacional, mas é a própria Constituição de 1988 que 

empresta tratamento diferenciado aos direitos humanos e aos tratados que os tutelam.   

Correta, também, a afirmativa de a execução dos tratados internacionais e a sua 

incorporação à ordem jurídica brasileira decorrem de um ato subjetivamente complexo, com a 

participação do  Presidente da República e do Congresso Nacional, mas não existe previsão 

constitucional do decreto presidencial  como ato conclusivo do devido processo de 

incorporação. 

Os tratados ou convenções internacionais que tratam dos direitos humanos não estão, 

em seu conteúdo, subordinados hierarquicamente às normas constitucionais, porque o art.5º, 

§2º, da Constituição de 1988 atribui-lhes natureza constitucional, e, uma vez incorporados ao 

catálogo de direitos fundamentais, não são passíveis de emenda, por força do art.60, §4º, da 

mesma Carta. 

O exercício do treaty-making power, pelo Estado brasileiro está sujeito à necessária 

observância das limitações jurídicas impostas pelo texto constitucional no seu aspecto formal 

e não material. É, igualmente, verdadeiro que ainda tramita no Congresso Nacional o projeto 

de decreto legislativo para aprovação da  Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, 

mas ela vendo aplicada no país, seja pelo Ministério das Relações Exteriores, seja pelos 

tribunais superiores, entre os quais, o próprio Supremo Tribunal Federal. 

O Poder Judiciário - fundado na supremacia da Constituição da República - dispõe de 

competência, para, quer em sede de fiscalização abstrata, quer no âmbito do controle difuso, 

efetuar o exame de constitucionalidade dos tratados ou convenções internacionais já 

incorporados ao sistema de direito positivo interno, salvo o conteúdo dos que disciplinam 

direitos humanos, em decorrência da conjugação dos art.5º, §1º e §2º, e art.60, §4º, IV, da 

Constituição de 1988. 

O primado da Constituição, no sistema jurídico brasileiro, é oponível ao princípio 

pacta sunt servanda, inexistindo, por isso mesmo, no direito positivo nacional, o problema da 

concorrência entre tratados internacionais e a Lei Fundamental da República, cuja suprema 

autoridade normativa deverá sempre prevalecer sobre os atos de direito internacional público, 

salvo os de direitos humanos, por força dos mesmos art.5º, §2º, e art.60, §4º. 
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É incorreto afirmar que os tratados internacionais celebrados pelo Brasil não podem 

versar matéria posta sob reserva constitucional de lei complementar, porque a própria Carta 

Política subordina o tratamento legislativo de determinado tema ao exclusivo domínio 

normativo da lei complementar, que não pode ser substituída por qualquer outra espécie 

normativa infraconstitucional, inclusive pelos atos internacionais já incorporados ao direito 

positivo interno. Não há qualquer norma constitucional estabelecendo a limitação para os 

tratados ou impedindo que os decretos legislativos aprovem tratados que versem sobre tema 

submetido, internamente, a processo legislativo específico, previsto no art.61, da Constituição 

de 1988, tendo em vista que é a própria Carta que admite, ao lado do processo legislativo do 

art.59, um outro, com peculiaridades próprias, para o estabelecimento de novos direitos 

subjetivos, por meio de instrumentos internacionais. Ademais, existe expressa disposição da 

supremacia dos tratados sobre matéria tributária, através do art.98, do Código Tributário 

Nacional, o que vem sendo cumprido, como se pode ver em longa lista de precedentes 

apontados por ARAÚJO e ANDREIUOLO50.  

 O entendimento do Supremo Tribunal Federal está bem posto, em relação aos demais 

tratados, mas, com todo respeito, é insustentável em face dos tratados de direitos humanos, 

pelas suas peculiaridades. Não obstante, a nossa Corte Suprema prefere manter-se fiel àquela 

tradição, iniciada com o RE 80.004-SE, que foi firmada na vigência da Constituição de 1969, 

que não trazia as normas especialíssimas que a Constituição de 1988 traz acerca dessa 

temática, que, paulatinamente, passou a ocupar as agendas internacional e interna, em uma 

relação de mútua interferência.   

Disso resulta que, apesar de considerar a Convenção Americana de Direitos Humanos 

válida e eficaz, integrando o ordenamento jurídico brasileiro, razão pela qual tem decidido 

inúmeras vezes tomando-a por fundamento, como se vê, apenas como exemplo, na Extradição 

nº794-PG, em que, o Ministro Maurício Correa indeferiu a extradição de um paraguaio, sob o 

argumento de que se tratava de hipótese de extradição política disfarçada, que violaria o 

art.5º, inc. LII, da Constituição Federal, o art.77, do inc. VII, da Lei nº6.815/80 e o art.22, 

item 8, da Convenção Americana Sobre Direitos Humanos – Pacto de São José da Costa Rica 

-, aprovada pelo Decreto Legislativo nº27/92 e promulgada pelo Decreto nº676/9251, o 

Supremo Tribunal Federal tem-se negado a considerar que as normas da Convenção tenham 

status constitucional. 
                                                 
50 ARAÚJO, N. ANDREIUOLO, I. da M. Op. cit., p.93-4. Deixa-se de reproduzir aquele levantamento 
jurisprudencial porque não diz respeito, diretamente, ao temário dos direitos humanos. 
51 STF, Tribunal Pleno, Extradição nº 794-PG, Rel. Min. Maurício Correa, unânime, j. 17.12.2001, publicado no 
Diário de Justiça de 24.05.2002, p.55. 
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Preso a velhos paradigmas, entre os quais o da soberania absoluta, o Supremo Tribunal 

Federal tem decidido, sobretudo nos casos de alienação fiduciária em garantia, onde se 

defende que a Convenção Americana Sobre Direitos Humanos, de 6.11.1992, sendo lei 

posterior teria revogado a possibilidade de prisão civil do depositário infiel, prevista em 

normas legais como a do art.66, da Lei nº4.728/65, com  a redação que lhe deu o Decreto-Lei 

nº911/69, que “os compromissos assumidos pelo Brasil em tratado internacional de que seja 

parte (§ 2º do art. 5º da Constituição) não minimizam o conceito de soberania do Estado-povo 

na elaboração da sua Constituição”. Na íntegra, a ementa vai assim lançada: 
“EMENTA: "HABEAS-CORPUS" PREVENTIVO. PRISÃO CIVIL DE DEPOSITÁRIO 

INFIEL DECRETADA EM AÇÃO DE DEPÓSITO DE BEM ALIENADO 

FIDUCIARIAMENTE (ART. 66 DA LEI Nº 4.728/65 E DECRETO-LEI Nº 911/69): ART. 5º, 

LXVII, DA CONSTITUIÇÃO E CONVENÇÃO AMERICANA SOBRE DIREITOS 

HUMANOS (PACTO DE SÃO JOSÉ DA COSTA RICA), DECR. Nº 678/92. ALEGAÇÃO 

DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. I - Preliminar. Questão nova: prescrição. O 

Tribunal "a quo" não pode ser considerado coator quanto às questões que não lhe foram 

submetidas e, neste caso, a autoridade coatora continua sendo o Juiz de primeiro grau: 

incompetência do Supremo Tribunal Federal. "Habeas-corpus" não conhecido nesta parte. 

Precedentes. II - Mérito. 1- A Constituição proíbe a prisão civil por dívida, mas não a do 

depositário que se furta à entrega de bem sobre o qual tem a posse imediata, seja o depósito 

voluntário ou legal (art. 5º, LXVII). 2- Os arts. 1º (art. 66 da Lei nº 4.728/65) e 4º do Decreto-

lei nº 911/69, definem o devedor alienante fiduciário como depositário, porque o domínio e a 

posse direta do bem continuam em poder do proprietário fiduciário ou credor, em face da 

natureza do contrato. 3- A prisão de quem foi declarado, por decisão judicial, como depositário 

infiel é constitucional, seja quanto ao depósito regulamentado no Código Civil como no caso 

de alienação protegida pela cláusula fiduciária. 4- Os compromissos assumidos pelo Brasil em 

tratado internacional de que seja parte (§ 2º do art. 5º da Constituição) não minimizam o 

conceito de soberania do Estado-povo na elaboração da sua Constituição; por esta razão, o art. 

7º, nº 7, do Pacto de São José da Costa Rica, (‘ninguém deve ser detido por dívida’: ‘este 

princípio não limita os mandados de autoridade judiciária competente expedidos em virtude de 

inadimplemento de obrigação alimentar’) deve ser interpretado com as limitações impostas 

pelo art. 5º, LXVII, da Constituição. 5- ‘Habeas-corpus’ conhecido em parte e, nesta parte, 

indeferido”52.   

 O fundamento último, como se vê, é a preservação do conceito de soberania do 

Estado-povo na elaboração de sua Constituição. 

Naquele mesmo ano de 1996, cerca de sete meses depois, voltou o Supremo Tribunal 

ao tema, no Habeas Corpus nº74.383-SC da prisão de depositário infiel, no qual voltou o Min. 

                                                 
52STF, Habeas Corpus nº73.044/SP, 2a Turma, Rel. Min. Maurício Correa, por maioria e unânime, j. 19.03.1996, 
publicado no Diário de Justiça de 20.09.1996, p.34.534. 
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MAURÍCIO CORREA a sustentar que não emprestava ao art.7º, item 7, da Convenção 

Americana de Direitos Humanos o elastério que se pretendia, em razão do art.5º, §2º, da 

Constituição de 1988, porque isso, renovando seu posicionamento, significaria minimizar o 

próprio conceito de soberania do Estado-povo na elaboração da Lei Maior53. 

O entendimento da constitucionalidade da prisão civil do depositário infiel, por 

recepção do Decreto-Lei nº911/69 pela Constituição de 1988, sedimentou-se, como se vê, a 

título de exemplo, na lista de precedentes no Recurso Extraordinário nº 259506-RS54, 

julgados apenas na 2a Turma, do Supremo Tribunal Federal, e pelo Min. Marco Aurélio, que 

tem votado com a maioria, manifestando reservas àquele entendimento. 

Como bem salientou CANÇADO TRINDADE, em doutrina que bem pode se aplicar à 

maioria dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, somente uma nova mentalidade, capaz 

de compreender as peculiaridades desse novo Direito Internacional dos Direitos Humanos, 

poderá, efetivamente, contribuir para a proteção das pessoas humanos, em todas as partes do 

mundo, e, particularmente, no Brasil, porque, “se maiores avanços não se tem logrado até o 

presente nesse domínio de proteção, não tem sido em razão de obstáculos jurídicos – que na 

verdade não existem,- mas antes da falta de vontade do poder público de promover e 

assegurar uma proteção mais eficaz dos direitos humanos”55. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
53 STF, Habeas Corpus nº74.383/SC, 2a Turma, Rel. Min. Marco Aurelio, por empate, j. 22.10.1996, publicado 
no Diário de Justiça de 27.06.1997, p.30.227. 
54 STF, Recurso Extraordinário nº259.506-RS, 2a Turma, Rel. Min. Marco Aurelio, por maioria, j. 30.05.2000, 
publicado no Diário de Justiça de 06.04.2001, p.103, que cita os seguintes acórdãos no mesmo sentido: RE 
261.906-SP, RE 264.489-CE, 265.028-RS, 266.721-MG, 267.741-RS, 274.567-GO, 245.015-RS, 248.025-RS, 
268.585-RS. 
55 CANÇADO TRINDADE, A. A. Memorial em prol de uma nova mentalidade quanto à proteção dos direitos 
humanos nos planos internacional e nacional, p. 3-55. 
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Capítulo III - Direitos Políticos 

 

1. Conceito.  

 

“Direitos políticos” são direitos públicos subjetivos, e têm essa denominação em 

razão do objeto ou do bem tutelado pela ordem jurídica, mantendo estrita correlação lógica 

e teleológica com o princípio da soberania popular, que concerne ao direito de participação 

dos cidadãos na formação da vontade política do Estado1.  

O conteúdo dos direitos políticos depende da ordem jurídica positiva, que pode 

prever diversas maneiras de participação na formação da vontade política do Estado, não só 

no que tange à própria formação dessa vontade – direito de votar e ser votado, bem assim 

na fiscalização da legalidade dos atos do poder público – ação popular, direito de petição e 

de representação2. Vai mais longe COSTA para dizer: 

“Quando se utiliza o signo direitos políticos, tem-se que entende-lo como 

sinônimo de soberania popular ou cidadania3”. 

 A Constituição Federal de 1988 denominou seu Capítulo IV, do Título II, “Dos 

Direitos Políticos”, e no art.15, chegou mesmo a estabelecer cinco causas de suspensão ou 

perda dos direitos políticos,  mas não definiu o conceito.  

 A Lei nº 818, de 18 de setembro de 1949, que dispõe sobre a aquisição, a perda 

e a reaquisição da nacionalidade, e a perda dos direitos políticos, e ainda está em vigor 

na parte relativa à perda dos direitos políticos, traz uma definição dos direitos políticos 

em seu art.38:  

“Artigo 38 - São direitos políticos aqueles que a Constituição e as Leis atribuem a 

brasileiros, precipuamente os de votar e ser votado”.  

  O Código Eleitoral, por sua vez, Lei nº4.737, de 15 de julho de 1965, estabelece em 

seu art.1º: 
“Art.1º - Este Código contém normas destinadas a assegurar a organização e o exercício de 

direitos políticos, precipuamente os de votar e ser votado”. 

                                                 
1 MENDES, Antonio Carlos. Introdução à teoria das inelegibilidades. São Paulo: Malheiros, 1994, p.73. 
2 Id., Ibid., p. 72-3. 
3 COSTA, Adriano Soares da. Instituições de direito eleitoral: Teoria da inelegibilidade, direito processual 
eleitoral  e comentários à lei eleitoral. 3. ed., Belo Horizonte: Del Rey, 2000, p.73. 



 92

 O direito positivo brasileiro, como se vê, utiliza o conceito “direitos políticos” como 

gênero, ao qual pertencem os direitos eleitorais de votar e ser votado. 

 Daí porque a doutrina especializada tem afirmado que apesar da Constituição usar o 

conceito em sentido estrito, ele é mais amplo, indo além do direito de sufrágio para 

alcançar o direito de propor ação popular e o direito de organizar partidos políticos e de 

deles participar4. 

 Note-se, apenas pela necessidade de especificar o conceito, que a Constituição 

colocou a regulamentação dos partidos políticos em outro capítulo, ao qual, aliás, deu o 

nome “Dos Partidos Políticos” (Capítulo V, do Título II)5. 

 Os direitos políticos no Brasil, portanto,  não são apenas aqueles que se encontram 

no Capítulo IV, do Título II, da Constituição de 1988, mas são aqueles um bom começo 

para sua compreensão. 

 O art.14, da Constituição de 1988 trata do sufrágio, do plebiscito, do referendo, da 

iniciativa popular, do alistamento eleitoral, da elegibilidade, e da ação de impugnação de 

mandato eletivo. Esses são todos direitos políticos, no mínimo por topologia constitucional. 

 Antes de voltar ao texto constitucional, a normativa internacional poderá nos 

auxiliar à definição do conceito. 

 Comecemos pela Declaração Universal dos Direitos do Homem, da Organização 

das Nações Unidas – ONU, que em seu art.21, dispõe: 
“1 – Toda a pessoa tem o direito de tomar parte na direção dos negócios públicos do país, 

quer diretamente, quer por intermédio de representantes livremente escolhidos. 

2 – Toda a pessoa tem direito de acesso, em condições de igualdade, às funções públicas do 

seu país. 

3 – A vontade do povo é o fundamento da autoridade dos poderes públicos; e deve exprimir-

se através de eleições honestas a realizar periodicamente por sufrágio universal e igual, com 

voto secreto ou segundo processo equivalente que salvaguarde a liberdade de voto6”. 

 A Declaração Universal dos Direitos do Homem usa o conceito “direitos políticos” 

em seu sentido amplo: direito de tomar parte na direção dos negócios públicos do país, 

                                                 
4 NIESS, Pedro Henrique Távora. Direitos políticos: Elegibilidade, inelegibilidade e ações eleitorais. 2. ed., 
Bauru: EDIPRO, 2000, p.18; SILVA, J. A. da. Curso de direito constitucional positivo. 20. ed., São Paulo: 
Malheiros, 2002, p.308. 
5 DANTAS, Ivo. Constituição Federal: Teoria e prática. Rio de Janeiro: Renovar, 1994, p.373 e p.395. 
6 GOUVEIA, Jorge Bacelar. Textos fundamentais de direito internacional. Lisboa: Aequitas e Editoral 
Notícias, 1993, p.26. 
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diretamente ou por representantes eleitos, que envolve a acessibilidade em igualdade de 

condições às funções públicas. Apesar de não mencionar, expressamente, o direito de ser 

votado, este encontra-se abarcado pelo direito à igualdade de acessibilidade às funções 

públicas. O direito de voto, igualmente, não aparece, através desse conceito, mas está ali 

previsto, na medida em que a vontade do povo, fundamento da autoridade pública, deve ser 

alcançada através de eleições honestas e periódicas, com sufrágio universal e igual, voto 

secreto ou processo equivalente que garanta a liberdade do voto. 

 No Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos os “direito políticos” estão 

tratados de maneira geral bastante semelhante àquele que lhes foi dado pela Declaração 

Universal do Direitos do Homem, mas com algumas diferenças específicas significativas. 

Diz o art.25: 
“Todo o cidadão tem o direito e a possibilidade, sem nenhuma das discriminações referidas 

no artigo 2º e sem restrições excessivas: 

a) De tomar parte na direção dos negócios públicos, diretamente ou por intermédio de 

representantes livremente eleitos; 

b) De votar e ser eleito, em eleições periódicas, honestas, por sufrágio universal e igual e 

por escrutínio secreto, assegurando a livre expressão da vontade dos eleitores; 

c) De aceder, em condições gerais de igualdade, às funções públicas do seu país7”. 
 Surge outro conceito, ausente na Declaração Universal dos Direitos do Homem, 

“cidadão”, e os direitos “de votar e ser eleito” que lá estão implicitamente, aqui aparecem 

de maneira expressa. Neste Tratado especifica-se a necessidade de assegurar a livre 

expressão da vontade dos eleitores. 

 No sistema interamericano de proteção dos direitos humanos dois instrumentos 

normativos merecem ser invocados: a Declaração Americana dos Direitos e Deveres do 

Homem e a Convenção Americana de Direitos Humanos. 

 O artigo XX da Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem traz a 

seguinte redação: 
“Toda pessoa, legalmente capacitada, tem o direito de tomar parte no governo do seu país, 

quer diretamente, quer através de seus representantes, e de participar das eleições, que se 

processarão por voto secreto, de uma maneira genuína, periódica e livre8”. 

                                                 
7 Id., Ibid., p.54. 
8 GOMES, Luiz Flávio e PIOVESAN, Flávia (coords.). O sistema interamericano de proteção dos direitos 
humanos e o direito brasileiro. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2000, p.405. 
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 Neste texto mostra-se, pela primeira vez entre as normas internacionais, a expressão 

“legalmente capacitada”. Isso significa uma limitação subjetiva que se contrapõe ao “toda 

pessoa”, que se encontra tanto na Declaração Universal dos Direitos do Homem, quanto do 

Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos. Não obstante, é possível interpretar a 

expressão “todo o cidadão”, que está nesse Pacto como trazendo, implicitamente, 

limitações à capacidade, já que somente os legalmente habilitados ou legalmente 

capacitados podem ser considerados cidadãos. No Brasil, por exemplo, só é cidadão aquele 

que estiver inscrito no rol dos cidadãos, após alistamento eleitoral, ou seja, aquele que 

possui título de eleitor. 

 A Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem inova quando qualifica 

as eleições de “genuína”, no lugar de “honesta”, aproximando-se do conceito de 

legitimidade. 

 Ademais, aquela é uma declaração de direito e deveres, e, por isso mesmo, o artigo 

XXXII especifica o corresponde dever de votar: 
“Artigo XXXII – Toda pessoa tem o dever de votar nas eleições populares do país de que 

for nacional, quando estiver legalmente habilitada para isso”. 

 Não resta qualquer dúvida, a partir da normativa internacional do sistema 

interamericano de direitos humanos, que votar é, a um só tempo, um direito e um dever. 

 Por último, o art.23, da Convenção Americana de Direitos Humanos, define os 

direitos políticos: 
“Art.23  –  Direitos políticos. 

1. Todos os cidadãos devem gozar dos seguintes direitos e oportunidades: 

a) de participar da condução dos assuntos públicos, diretamente ou por meio de 

representantes livremente eleitos; 

b) de votar e ser eleito em eleições periódicas, autênticas, realizadas por sufrágio universal e 

igualitário e por voto secreto, que garantam a livre expressão da vontade dos eleitores; 

c) de ter acesso, em condições gerais de igualdade, às funções públicas de seu país9”.  
 Os direitos políticos envolvem, por conseguinte, o direito de participar dos assuntos 

públicos, diretamente ou por representantes livremente eleitos, inclusive com direito de 

acessibilidade em igualdade de condições às funções públicas, e os direitos de votar e ser 

eleito. 

                                                 
9 Id., Ibid., p.394. 
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 Voltando ao Brasil, e deixando um pouco de lado o Capítulo “Dos Direitos 

Políticos”, na própria Constituição e em leis infraconstitucionais é possível identificar 

outros direitos políticos, que não foram expressamente designados como tal, mas que 

possuem essa natureza. 

 É o caso do direito de associar-se em partidos políticos, que resulta da conjugação 

do direito civil de associação lícita (art.5º, XVII, da Constituição de 1988) com a liberdade 

de organizar partidos políticos (art.17, caput, da Constituição de 1988) e deles fazer parte 

(art.16, da Lei nº9.096/95), e participar de atividades partidárias, inclusive comícios e 

propaganda eleitoral10. 

 Decorre, por outro lado, do direito de participar da condução dos negócios públicos 

do país, o direito de fiscalização, que se positiva através do direito de ajuizar ação popular 

(art.5º, LXXIII, da Constituição de 1988) ou do direito de requerer abertura de processo por 

crime de responsabilidade de autoridades federais e estaduais (art.14, da Lei nº1.079/5011) 

ou municipais (art.5º, I, Decreto-lei nº201/6712).  

Sempre que a lei restringe a legitimidade para propositura de ação que objetive a 

proteção do interesse público ou do erário,  a restrição vem acompanhada de permissão 

para que seja representado ao Ministério Público, que poderá agir ou não. É o que acontece, 

v.g., com a improbidade administrativa, cuja legitimidade para agir circunscreve-se ao 

Ministério Público e à Fazenda Pública lesada, mas se garante a qualquer pessoa 

representar pela investigação – Lei nº8.429/92, art.1313, ou com a inelegibilidade, cuja ação 

de impugnação de registro de candidatura é permitida apenas para candidatos, partidos 

políticos ou coligações, e o Ministério Público – Lei Complementar nº64/90, art.3º14, mas o 

                                                 
10 FERREIRA, Wolgran Junqueira. Comentários à Constituição de 1988. São Paulo: Julex, 1989, vol. I,  
p.349. 
11 Lei nº1.079/50: “Art 14. É permitido a qualquer cidadão denunciar o Presidente da República ou Ministro 
de Estado por crime de responsabilidade, perante a Câmara dos Deputados”.  
12 Decreto-lei nº201/67: “Art.5º - O processo de cassação do mandato do Prefeito pela Câmara, por infrações 
definidas no artigo anterior, obedecerá ao seguinte rito, se outro não for estabelecido pela legislação do estado 
respectivo: I – a denúncia escrita da infração poderá ser feita por qualquer eleitor com a exposição dos fatos e 
a indicação das provas”. 
13 Lei nº8.429/92: “Art.14 – Qualquer pessoa poderá representar à autoridade administrativa competente para 
que seja instaurada investigação destinada a apurara a prática de ato de improbidade”.  
14 Lei Complementar nº64/90: “Art.3º - Caberá a qualquer candidato, a partido político, a coligação ou ao 
Ministério Público, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da publicação do pedido de registro do candidato, 
impugná-lo em petição fundamentada”. 
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Tribunal Superior Eleitoral sempre que regulamenta a eleição garante a qualquer eleitor o 

direito de representação ao juiz eleitoral15. 

Há quem inclua no rol dos direitos políticos participar de eleições sindicais e dirigir 

ou ser redator-chefe de jornal ou periódico16. 

Ao interpretar o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, o Comitê de 

Direitos Humanos da ONU incluiu entre os direitos políticos, além dos direitos de votar e 

ser votado a participação na condução dos assuntos públicos, exercitando influência através 

do debate público e do diálogo com os representantes ou através da capacidade dos 

cidadãos organizar-se. Essa participação é suportada pela garantia das liberdades de 

expressão, de reunião e de associação, que, inclusive, são caracterizadas como essenciais 

para o efetivo exercício do direito de votar e devem ser totalmente protegidas, a demonstrar 

a indivisibilidade dos direitos humanos. Aqui merece destaque a proposição de que 

informações e materiais sobre a votação devem estar disponíveis em línguas minoritárias. 

Métodos específicos tais como fotografias e símbolos devem ser adotados para assegurar 

que eleitores analfabetos recebam informação adequada para embasar suas escolhas. 

Importante notar que na interpretação da normativa internacional, para assegurar o 

pleno gozo dos direitos políticos, a livre transmissão de informações e idéias sobre assuntos 

públicos e políticos entre os cidadãos, candidatos e representantes eleitos é essencial. Isso 

implica em imprensa livre e outras mídias capazes de fazer comentários sobre os assuntos 

públicos sem censura ou restrição e informar a opinião pública, e exige o pleno gozo e 

respeito pelos direitos garantidos nos artigos 19, 21 e 22 do Pacto Internacional de Direitos 

Civis e Políticos, incluindo a liberdade de engajar-se em atividades políticas 

individualmente ou através de partidos políticos e outras organizações, a liberdade de 

discutir os assuntos públicos, fazer demonstrações pacíficas e encontros, a liberdade de 

criticar e se opor, publicar material político, fazer campanha para ser eleito e fazer 

publicidade de idéias políticas. 

                                                 
15 Art.37 - “Qualquer cidadão/ã no gozo de seus direitos políticos poderá, no mesmo prazo previsto no artigo 
anterior, mediante petição fundamentada, dar notícia de inelegibilidade sobre a qual, após a audiência do/a 
candidato/a, se manifestará o Ministério Público, no prazo de dois dias (Acórdão TSE nº12.375, DJU de 21-9-
1992)”. Resolução nº20.993, de 2002. Instrução nº55 – Classe 12a – Distrito Federal (Brasília), Diário de 
Justiça, de 12/03/2002, republicada no Diário de Justiça, de 11/04/2002, Rel. Min. Fernando Neves, in: 
Resoluções do TSE: eleições 2000, p.148. 
16 FERREIRA, W. J.Op. cit., vol. I, p.349. 
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Por fim, segundo aquela autorizada manifestação do Comitê de Direitos Humanos 

da ONU, o direito à liberdade de associação, incluindo o direito de formar e agrupar 

organizações e associações concernentes a assuntos públicos e políticos, é um acessório 

essencial para os direitos políticos. Partidos políticos e filiados desempenham importante 

papel na condução dos assuntos públicos e no processo eleitoral. Os Estados devem 

assegurar que, em seu gerenciamento interno, os partidos políticos respeitem as disposições 

aplicáveis aos direitos políticos, a fim de possibilitar os cidadãos que neles exercitem seus 

direitos. 

 O conceito jurídico de “direitos políticos”, como se vê, se enriquece quando é 

tomado em sentido amplo e recebe a influência da normativa internacional. 

 

2. Diferenças entre direitos políticos e cidadania. 

  

A Constituição Federal foi denominada de Constituição-Cidadã pelo Presidente da 

Assembléia Nacional Constituinte, Deputado Ulisses Guimarães, em discurso proferido na 

data de sua promulgação – 5 de outubro de 1988. Mesmo admitindo-se que se trata de uma 

expressão política, a adjetivação (cidadã) denota a importância, naquele momento histórico, 

da cidadania para o processo de redemocratização do país, a explicar o papel nuclear por 

ela desempenhado na estruturação normativa do estado brasileiro. 

 Cidadania é um desses conceitos que, sem se limitarem a ser normativos tout court, 

nascem imbricados em sua significação jurídica, na medida em que positivam opções que 

se expressam no texto da Constituição, que é, a um só tempo, um estatuto jurídico e uma 

carta política. Apesar de possuir importância nuclear para o regime democrático 

implementado em 1988, aquele conceito não foi definido pela Assembléia Constituinte, 

sendo, em recentíssima legislação, admitido com um espectro bem mais amplo do que foi, 

tradicionalmente, utilizado.  

Pretendo examinar a evolução estritamente normativa, sem qualquer referência 

política ou sociológica, do termo cidadania nas Constituições Brasileiras para, à luz Lei 

nº9.265/96, posteriormente acrescida pela Lei nº9.534/97, sustentar que, hoje, aquele 

conceito adquiriu novos contornos jurídicos, envolvendo direitos políticos, civis, sociais, 

econômicos e culturais, adequando-se a uma transformação já apontada pela doutrina, e 
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significante repercussão na interpretação que lavarei a termo no Capítulo IV, sobre a 

Convenção Americana de Direitos Humanos. 

 

2.1. Descrição histórica dos textos constitucionais brasileiro que trataram de 

cidadania e direitos políticos17. 

 

2.1.1. Cidadania na Constituição de 1824. 

 

Em 1824, a primeira Constituição brasileira utiliza o termo cidadania como 

sinônimo de nacionalidade. Cidadão é o nacional. 

O Título 3º, da Constituição do Império, é denominado “Dos Cidadãos Brasileiros”, 

trazendo três artigos: 6º, 7º e 8º. O art.6º define quem é cidadão brasileiro, ou seja, traz 

regras sobre a nacionalidade; o art.7º traz as hipóteses de perda e os “direitos de cidadão 

brasileiro”, que é perda da nacionalidade; e o art.8º dispõe quais os casos de suspensão dos 

direitos políticos. 

Nota-se, de imediato, a distinção conceitual entre “direitos políticos” e “direitos de 

cidadão brasileiro”, este configurando titularidade de direitos decorrentes da nacionalidade. 

Fixa o art.9º, da Carta do Império, que a divisão e harmonia dos poderes políticos é 

o princípio conservador dos “direitos dos cidadãos”, e o  mais seguro meio de fazer efetivas 

as garantias que a Constituição oferece. Já se viu que “direito dos cidadãos” são aqueles 

que decorrem da nacionalidade brasileira. 

Reconhece  e garante a Constituição do Império o direito de intervir todo cidadão 

nos negócios da sua província, e que são mediatamente relativos a seus interesses 

peculiares (art.71). Esse direito será exercitado pelas Câmaras dos Distritos e pelos 

Conselhos (Conselho Geral da Província) que se devem estabelecer em cada província 

(art.72). A idade de 25 anos, probidade, e decente subsistência são as qualidades 

necessárias para ser membros desses Conselhos (art.75). O uso da expressão intervir nos 

                                                 
17 Até a Constituição de 1988 utilizei os textos constantes de CAMPANHOLE, Adriano, CAMPANHOLE, 
Hilton Lobo. Todas as Constituições do Brasil. Para a Constituição de 1988 usei como referência: DANTAS, 
I. Constituição Federal anotada. 
 



 99

“negócios da sua Província”, que vai corresponder à normativa internacional atual que 

menciona o direito de tomar parte na direção dos “negócios públicos”. 

Ao regulamentar os direitos eleitorais, a Constituição do Império determina que as 

nomeações dos deputados e senadores para a Assembléia Geral, e dos membros dos 

Conselhos Gerais de Província, serão feitas por eleições indiretas, elegendo a massa dos 

cidadãos ativos em Assembléia Paroquiais os eleitores de província, e estes os 

representantes da nação, e província (art.90). Destaque-se o conceito “cidadãos ativos”, que 

será limitado nos artigos seguintes – art.91 a 94. O art.91 define os eleitores nas eleições 

primárias: 1 – os cidadãos brasileiros, que estão no gozo de seus direitos políticos (inciso 

I); e 2 – os estrangeiros naturalizados. Isso significa que são eleitores, e, portanto, cidadãos 

ativos para as eleições primárias, todos os brasileiros, incluídos os naturalizados, que não 

tiveram seus direitos políticos suspensos. A suspensão está prevista, como se disse acima, 

no art.8: I – por incapacidade física ou moral; e II – por sentença condenatória a prisão, ou 

degredo, enquanto durarem os seus efeitos. 

São, por conseguinte, eleitores, “cidadãos ativos” (art.90) para as eleições primárias, 

segundo a Constituição do Império, todos os “cidadãos brasileiros” (art.91 c/c art.6), que 

não sejam incapazes física ou moralmente e que não tenham sido condenados 

criminalmente a prisão ou degredo, com efeitos em curso (art.8, I e II). 

Define o art.92 restrições ao direito de votar nas Assembléias Paroquiais: 

a) os menores de 25 anos, nos quais não se compreendem os casados, e oficiais 

militares, que forem maiores de 21 anos, os bacharéis formados, e clérigos de ordem sacras 

(inciso I); 

b) os filhos famílias, que estiverem na companhia de seus pais, salvo se 

servirem ofícios públicos (inciso II); 

c) os criados de servir, em cuja classe não entram os guarda-livros, e os 

primeiros caixeiros das casas de comércio, os criados da casa imperial, que não forem de 

galão branco, e os administradores das fazendas rurais e fábricas (inciso III); 

d) os religiosos, e quaisquer que vivam em comunidade claustral (inciso IV); 

e) os que não tiverem de renda líquida anual cem mil réis por bem de raiz, 

indústria, comércio, ou empregos (inciso V). 
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O art.94, por seu turno, define que podem votar nas eleições dos deputados, 

senadores e membros dos conselhos de província, todos os que podem votar na assembléia 

paroquial, exceto: 

a) os que não tiverem de renda líquida anual duzentos mil réis por bem de raiz, 

indústria, comércio, ou empregos (inciso I); 

b) os libertos; 

c) os criminosos pronunciados em querela, ou devassa. 

Há, como se vê, uma hierarquização dos direitos políticos, especificamente da 

cidadania ativa, que vai sendo, paulatinamente, adquirida pela satisfação de requisitos 

impostos pela Constituição. 

No Título 8º, a Constituição do Império traz “Disposições Gerais e Garantias dos 

Direitos Civis e Políticos dos Cidadãos Brasileiros”, diferenciando duas grandes categorias 

de direitos: civis e políticos. 

No art.178, mais uma vez, aparece a dicotomia: afirma-se que é só constitucional o 

que diz respeito aos limites e atribuições respectivas dos poderes públicos e aos direitos 

políticos  e individuais dos cidadãos. Os cidadãos, portanto, são titulares de direitos 

políticos e individuais. Aqui é de se destacar o “e”, que inclui na cidadania, à luz do texto 

constitucional brasileiro do século IX, os direitos civis ao lado dos políticos, tornando-o 

avançado para sua época. 

A inviolabilidade dos direitos civis e políticos dos cidadãos brasileiros vai garantida 

através de 35 incisos, do art.179, que constitui o “bill of rights” da Constituição Imperial. 

Direito político naquele rol da Constituição do Império é apenas um: todo cidadão 

pode ser admitido aos cargos públicos civis, políticos e militares, sem outra diferença que 

não seja a dos seus talentos e virtudes (art.179, XIV). Todos os demais são direitos civis. 

Por fim, na Constituição Imperial, todos os Poderes Políticos do Império – 

Legislativo, Executivo, Judicial e Moderador -,  são delegações da Nação (arts.10 e 12).  

 

2.1.2. Cidadania na Constituição de 1891. 

 

Também para a primeira constituição republicana, de 1891, a Constituição da 

República dos Estados Unidos do Brasil, cidadão é o nacional. 
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 O Título IV leva o nome “Dos Cidadãos Brasileiros”, dividida em duas seções, a 

primeira “Das Qualidades do Cidadão Brasileiro”, arts.69 a 71, e a segunda, “Declaração de 

Direitos”, art.72 a 78. 

 No art.69, a Constituição de 1891 define quem sãos os “cidadãos brasileiros”, ou 

seja, aqueles que são nacionais, natos e naturalizados.  O art.60, por sua vez, fixa 

competência de juizes federais para processar e julgar litígios entre um Estado e “cidadãos” 

de outro, ou entre “cidadãos” de Estados diversos, diversificando as leis destes, e, ainda, os 

pleitos entre Estados estrangeiros e “cidadãos brasileiros”. Cidadão é sempre o nacional. 

 Na mesma seção, o art.70 delimita que são eleitores os “cidadãos” maiores de 21 

anos, alistados na forma da lei. A qualidade de cidadão, portanto, precede a de eleitor, que é 

negada, porque se lhes nega a alistabilidade, aos: a) mendigos, b) analfabetos, c) praças de 

pret, excetuados os alunos das escolas militares de ensino superior, e d) religiosos de 

ordens monásticas, companhias, congregações ou comunidades de qualquer denominação, 

sujeitas a voto de obediência, regra, ou estatuto, que importe a renúncia da liberdade 

individual (art.70, §1º). 

 Os inalistáveis são inelegíveis (art.60, §2º). 

 Diferentemente da Constituição Imperial, a primeira Constituição republicana de 

1891 não diferencia suspensão e perda de direitos de cidadão e de direitos políticos, 

englobando-os na mesma categoria “direitos de cidadão brasileiro”. O art.71 estipula as 

hipóteses em que os direitos de cidadão brasileiro são suspensos ou perdidos. Suspendem-

se: a) por incapacidade física ou moral, b) por condenação criminal, enquanto durarem seus 

efeitos; e perdem-se: a) por naturalização em país estrangeiro e b) por aceitação de emprego 

ou pensão de governo estrangeiro, sem licença do Poder Executivo Federal. Uma lei federal 

deveria determinar as condições de reaquisição dos direitos de cidadão brasileiro – art.71, 

§3º. 

 Quando trata, especificamente, de direitos eleitorais, a Constituição de 1891 fixa as 

condições de elegibilidade para o Congresso Nacional: a) estar na posse dos direitos de 

cidadão brasileiro e ser alistável como eleitor, b) ter mais de quatro anos de cidadão 

brasileiro para a Câmara, e c) ter mais de seis anos para o Senado (art.26, §§1º e 2º). Não 

deixa de ser curiosa a imprecisão conceitual. Além de tratar dos “direitos de cidadão 

brasileiro”, como se viu acima, remete-se a outro conceito – direitos políticos. 
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Ao estabelecer as condições essenciais para ser eleito Presidente ou Vice-Presidente 

da República, o art.41, §3º, exige: a) ser brasileiro nato, b) estar no exercício dos direitos 

políticos, e c) ser maior de trinta e cinco anos. Para ser parlamentar bastava estar na posse 

dos direitos de cidadão brasileiro por quatro ou seis anos, mas para ser Presidente ou Vice, 

era necessário estar no exercício dos direitos políticos. 

É especialmente curioso que no art.71 não estejam hipóteses de perda ou suspensão 

dos “direitos políticos” (como acontece no art.15, da Constituição de 1988) e sim dos 

“direitos de cidadão brasileiro”, enquanto que, no rol de direito individuais, o art.72, §29 

determina a perda dos “direitos políticos” dos que alegarem motivo de crença religiosa com 

o fim de se isentarem de qualquer ônus que as leis da República imporem aos cidadãos,- a 

exemplo do dever de serviço militar, em defesa da Pátria e da Constituição, na forma das 

leis federais (art.86) -, bem assim os que aceitarem condecorações ou títulos nobiliárquicos 

estrangeiros.  

Há, portanto, uma nítida diferença entre perda de “direitos de cidadão brasileiro”, 

que significa perda da nacionalidade, nas hipóteses do art.71, §2º, e de perda dos “direitos 

políticos”, nos casos previstos no art.72, §29. 

Ao tipificar os crimes de responsabilidade do Presidente da República, o art.54, 

inclui atentar contra o gozo e exercício legal dos direitos políticos ou individuais. 

 Diferencia a Constituição de 1891 direitos civis e políticos quando garante que por 

motivo de crença ou função religiosa, nenhum cidadão brasileiro poderia ser privado de 

seus “direitos civis e políticos” nem eximir-se do cumprimento de qualquer dever cívico – 

art.72, §28. 

 No rol de direito individuais, no art.72, encontram-se direitos civis, podendo-se 

destacar, dentre eles, como tipicamente político o direito de representar, mediante petição, 

aos poderes públicos para denunciar abusos das autoridades e promover a responsabilidade 

dos culpados. Não há república sem responsabilidade dos agentes públicos e a garantia aos 

cidadãos de perseguirem a responsabilização dos mesmos. 

 No art.73, encontra-se outro direitos políticos - a acessibilidade a todos os 

brasileiros aos cargos públicos, observadas as condições de capacidade especial, que a lei 

estatuir. 
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 O art.47, §4º consigna inelegibilidade para os cargos de Presidente e Vice dos 

parentes consangüíneos e afins, nos 1º e 2º graus, do Presidente ou do Vice, que se achar 

em exercício no momento da eleição, ou que o tenha deixado até seis meses antes. 

 Na Constituição de 1891, a soberania nacional ainda não é do povo, pois na forma 

do art.15 a palavra “povo” ainda não aparece: “são órgãos da soberania nacional o Poder 

Legislativo, o Executivo e o Judiciário, harmônicos e independentes entre si”. 

 

2.1.3. Cidadania na Constituição de 1934. 

  

A Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil de 1934 marca uma 

significativa alteração conceitual dos “direitos políticos”. 

Abandona-se o conceito “direitos do cidadão brasileiro”, substituindo-o por 

“direitos políticos”. O Capítulo I, do Título III, recebe o nome “Dos Direitos Políticos”, ao 

lado do Capítulo II, “Dos Direitos e Garantias Individuais”. O uso daquele conceito torna-

se claríssimo por contraste com os direitos individuais ou sociais. No art.57, “d”, prevê a 

Constituição de 1934 tipo de crime de responsabilidade do Presidente da República atentar 

contra “o gozo ou exercício legal dos direitos políticos, sociais ou individuais”. 

Apesar de denominado “Dos Direitos Políticos”, o Capítulo I, do Título III, traça 

normas sobre nacionalidade, nos arts.106 e 107, mas já não confunde suspensão ou perda 

de direitos de nacionalidade e direitos políticos. Enquanto o art.107 traz as hipóteses de 

perda da nacionalidade brasileira, o art.110 designa as de suspensão dos direitos políticos e 

o art.11 as de sua perda. 

 Suspendem-se os direitos políticos: a) por incapacidade civil absoluta, e b) pela 

condenação criminal, enquanto durarem os seus efeitos – art.110.  

 Perdem-se os direitos políticos: a) nos casos do art.107 – hipóteses de perda da 

nacionalidade: a.1 – aquisição de outra nacionalidade por naturalização voluntária; a.2 – 

aceitar pensão, emprego ou comissão remunerada de governo estrangeiro, sem licença do 

Presidente da República; a.3 – cancelamento da naturalização, pelo exercício de atividade 

social ou política nociva ao interesse nacional, provado o fato por via judiciária, com todas 

as garantias de defesa; b) pela isenção de ônus ou serviço que a lei imponha aos brasileiros, 

quando obtida por motivo de convicção religiosa, filosófica ou política; e c) pela aceitação 
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de título nobiliárquico, ou condecoração estrangeira, quando esta importe restrição de 

direitos ou deveres para com a República. 

  A perda dos direitos políticos acarretaria simultaneamente a do cargo público 

ocupado – art.11,§1º, e a lei estabeleceria as condições de reaquisição dos direitos políticos. 

 A Constituição de 1934 não usa o termo cidadania, e utiliza o conceito cidadão 

apenas duas vezes. A primeira, quando trata dos órgãos da soberania nacional – Poderes 

Legislativo, Executivo e Judiciário, e veda cumulação de poderes – “o cidadão investido a 

função de um deles não poderá exercer a de outro”. Trata-se de repetição da norma do 

art.79, da Constituição de 1891, que dizia: “O cidadão brasileiro investido em funções de 

qualquer dos três poderes federais não poderá exercer as de outro”. A segunda, ao trazer a 

legitimidade para o controle, dos atos administrativos, berço da ação popular, no art.113, 

alínea 38: “Qualquer cidadão será parte legítima para pleitear a declaração de nulidade ou 

anulação dos atos lesivos do patrimônio da União, dos estados ou dos Municípios”.  Há, 

como se vê, uma quebra da tradição secular do uso dos conceitos cidadão e direitos do 

cidadão. 

 Traz Constituição de 1934, ainda duas inovações significativas para a cidadania: a) 

a criação da Justiça Eleitoral – arts. 82 e 83; e b) eleição de deputados corporativos, 

representantes de organizações profissionais, com normatização do sistema eleitoral de 

representação mista que se instalaria – art.23, chegando, inclusive, a proibir mais de um 

voto ou voto de estrangeiro nas associações profissionais – art.23, §§ 8º e 9º. 

  Sem assim denominá-las, foram estabelecidas condições de elegibilidade: I – para a 

Câmara dos Deputados: a) ser brasileiro nato, b) alistado eleitor; c) maior de 25 anos, e d) 

para os deputados corporativos pertencer a uma associação profissional – art.24; II – para o 

Senado da República: a) ser brasileiro nato, b) alistado eleitor e c) mais de 35 anos; e III – 

para Presidente da República: a) ser brasileiro nato, b) alistado eleitor e c) mais de 35 anos. 

Não traz a Constituição de 1934 qualquer inelegibilidade para deputados federais, tendo, no 

entanto, atribuído competência para a União legislar, privativamente, sobre matéria 

eleitoral, inclusive alistamento, processo das eleições, apuração, recursos, proclamação dos 

eleitos e expedição de diplomas – art.5º, XIX, “f”. 

 Trouxe a Carta de 1934 hipóteses de inelegibilidade para Presidente da República: 

a) os parentes até o 3º grau, inclusive os afins, do Presidente que esteja em exercício, ou 
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não o haja deixado pelo menos 1 ano antes da eleição; b) as autoridades enumeradas no 

art.112, n.1, letra “a”, durante o prazo nele previsto, e ainda que licenciadas 1 ano antes da 

eleição, e as enumeradas na letra “b” do mesmo artigo – o art.112 traz hipóteses genéricas 

de inelegibilidades e prazos de desincompatibilização, que se verão adiante; c) os 

substitutos eventuais do Presidente da República, que tenham exercido o cargo, por 

qualquer tempo, dentro dos seis meses imediatamente anteriores à eleição.  

Além disso, a Constituição de 1934 atribui direito de voto à mulher, que é 

obrigatório para todos os homens e para as mulheres que exerçam função pública 

remunerada – art.109. 

Foram considerados eleitores, os brasileiros de um ou outro sexo (só haviam dois), 

maiores de 18 anos, que se alistarem na forma da lei, excluídos: a) os que não saibam ler e 

escrever; b) as praças de pret, salvo os sargentos do Exército e da Armada e das forças 

auxiliares do Exército (polícias-militares – art.167), bem como os alunos das escolas 

militares de ensino superior e os aspirantes a oficial; c) os mendigos; e d) os que estiverem, 

temporária ou definitivamente, privados dos direitos políticos – art.108 e parágrafo único. 

Inovou, ainda uma vez, a Constituição de 1934, ao definir inúmeras 

incompatibilidades e seus respectivos prazos de desincompatibilização, art.112, incisos 1, 2 

e 3, como, por exemplo, a inelegibilidade, em todo território da União, do Presidente da 

República, até um ano depois de cessada definitivamente a respectiva função – art.112, 1, 

“a”. 

 Vale a pena destacar que aquela Constituição excluiu outras possibilidades, além 

daquela prevista no art.111, “b”, de privação de direitos por motivo de convicção filosófica, 

política ou religiosa (art.113, inciso 4), tendo mantido o direito de representação contra 

abuso de autoridade para promover-lhes a responsabilidade (art.113, 10). 

 Manteve-se, também, em 1934, a obrigação de serviço militar, ampliando o dever a 

outros encargos necessários à defesa da Pátria – art.163, além de tornar obrigatório o 

juramento à bandeira nacional – art.163, §1º. Tornou-se pressuposto para o exercício de 

qualquer função pública demonstrar que se estava quite com as obrigações estatuídas em lei 

para com a segurança nacional – art.163, §2º. 
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 Deslocou-se para o capítulo dos funcionários públicos o direito político de acesso 

aos cargos públicos, sem distinção de sexo ou estado civil, observadas as condições legais – 

art.168. 

 Pela vez primeira, o princípio da soberania popular apareceu expresso no texto 

constitucional, mas ainda como elemento de democracia indireta e se referindo, pelo plural 

do termo “poderes”, aos três poderes Legislativo, Executivo e Judiciário: “Art.2º - Todos os 

poderes emanam do povo, e em nome dele são exercidos”. 

 

2.1.4. Cidadania na Constituição de 1937. 

 

 A cidadania não possuiu qualquer importância direta ou indireta para a Constituição 

dos Estados Unidos do Brasil de 1937, que foi deliberadamente decretada para servir de 

modelo jurídico a um Estado autoritário. Sem liberdades a constituição é apenas uma farsa. 

Apesar disso a palavra “cidadania” apareceu no título dedicado aos direitos de 

nacionalidade e aos direitos políticos: “Da Nacionalidade e da Cidadania”, e, mesmo sendo 

um termo vazio, porque não se realiza em uma ditadura, inaugurou uma tradição 

constitucional de aproximar os direitos de nacionalidade aos direitos políticos, limitando o 

conceito de “cidadania” a esses últimos. 

 Os Prefeitos eram nomeados pelos Governadores – art.27, mas os vereadores eleitos 

pelo sufrágio direto – art.26.  

Os deputados federais eram eleitos por sufrágio indireto – art.46. 

 A elegibilidade para os Estados deixou de ser universal, porque se acrescentou às 

condições de elegibilidade já tradicionais, alistamento eleitoral e idade superior a 35 anos, a 

nacionalidade nata e prévio exercício por mais de 4 anos de cargo de governo na União e 

nos Estados – art.51. Fixaram-se como condições de elegibilidade para Presidente ser 

brasileiro nato e maior de 35 anos. A eleição seria indireta por intermédio de colégio 

eleitoral - art.83. 

 Deixou de ser crime de responsabilidade do Presidente atentar contra o livre 

exercício dos direitos políticos – art.85. 
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 Manteve a Carta outorgada em 1937 a distinção entre nacionalidade e direitos 

políticos. No art.116 fixaram-se hipóteses de perda da nacionalidade, e no art.119, as de 

perda dos direitos políticos, precedidas pelas de suspensão daqueles direitos – art.118. 

 Seriam eleitores os brasileiros de ambos os sexos, com mais de 18 anos, excluídos: 

a) analfabetos, b) militares em serviço ativo, c) mendigos, e d) os que estivessem privados, 

temporária ou definitivamente, dos direitos políticos – art.117. 

 Dispensava-se o alistamento eleitoral dos militares, mas atribuía-lhes elegibilidade, 

mesmo inalistados – art.121. 

 Manteve-se a acessibilidade aos cargos públicos a todos os brasileiros, observadas 

as condições de capacidade prescritas nas leis e regulamentos – art.122, inciso 3, mas, ao 

garantir o direito de petição para defesa de direitos ou do interesse geral, excluiu sua 

destinação para responsabilizar autoridade que houvessem abusado – art.122, inciso 7.

 Inseriu-se censura prévia à manifestação do pensamento – art.122, 15, “a” a “c”. 

 Renovou-se o serviço militar obrigatório – art.164. 

 Manteve a Carta de 1937 a soberania popular: “o poder político emana do povo e é 

exercido em nome dele, e no interesse do seu bem estar, da sua honra, da sua independência 

e da sua prosperidade” (art.1º). 

 

2.1.5. Cidadania e a Constituição de 1946. 

  

Na Constituição de 1946 o Brasil continuou a chamar-se Estados Unidos do Brasil, 

e, após a queda da ditadura, reintroduziu a democracia política no país, voltando a valorizar 

direitos ligados à cidadania. 

 O Título IV, “Da Declaração de Direitos”, dividiu-se em Capítulo I, “Da 

Nacionalidade e da Cidadania”, e em Capítulo II, “Dos Direitos e das Garantias 

Individuais”, mantendo a tradição inaugurada em 37 de aproximar “nacionalidade” e 

“cidadania”, restringindo esta aos direitos políticos.  

 Nos arts.129 e 130 estavam a caracterização dos brasileiros, natos e naturalizados, 

bem assim as hipóteses de perda da nacionalidade brasileira, que não se confundiam com as 

de perda dos direitos políticos, que estão no art.135, §2º, I, II e III, após as de suspensão, 

art.135, §1º, I e II. 
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 Apareceu, pela primeira vez, uma restrição constitucional à suspensão e perda dos 

direitos políticos, que se limitavam aos casos previstos na Constituição, eliminando, 

portanto, a possibilidade de sua definição por norma infraconstitucional. Talvez por isso, 

após o Golpe Militar de 1964, tenham surgido na história constitucional brasileira os atos 

institucionais, que sem possuírem natureza formal de emendas, em verdade atingiram o 

texto constitucional, em seu núcleo político. 

 Suspendiam-se os direitos políticos: a) por incapacidade civil absoluta, ou b) por 

condenação criminal,  enquanto durarem os seus efeitos – art.135, §1º. 

 Somente se perdiam os direitos políticos, conforme art.135, §2º, incisos I a III: a) 

nos casos previstos no art.130 – casos de perda da nacionalidade: a.1 – aquisição de outra 

nacionalidade por naturalização voluntária; a.2 – aceitação, sem licença do Presidente da 

república, de governo estrangeiro comissão, emprego ou pensão; ou a.3 – cancelamento 

judicial de naturalização, por exercício de atividade nociva ao interesse nacional; b) pela 

recusa prevista no art.141, §8º, qual seja, por motivo de convicção religiosa, filosófica ou 

política, eximir-se de obrigação, encargo ou serviço impostos pela lei aos brasileiros em 

geral, ou recusar os que ela estabelecer em substituição daqueles deveres, a fim de atender 

escusa de consciência; c) pela aceitação de título nobiliário ou condecoração estrangeira 

que importe restrição de direito ou dever perante o Estado. 

 A Constituição de 1946 repetiu norma da de 1934: a perda dos direitos políticos 

acarretaria simultaneamente a do cargo ou função pública – art.136. No mesmo sentido, 

reproduziu a norma que remete à lei as condições de reaquisição dos direitos políticos, 

acrescentando, que também trataria da reaquisição da nacionalidade – art.137. 

 O alistamento era obrigatório para brasileiros de ambos os sexos, ressalvadas 

exceções legais (art.133), além das constitucionais – não podendo alistar-se: a) os 

analfabetos, b) os que não sabiam exprimir-se na língua nacional, c) os que estivessem 

privados, temporária ou definitivamente, dos direitos políticos – art.132, I a III, e d) as 

praças de pré, salvo os aspirantes a oficial, os suboficiais, os subtenentes, os sargentos e os 

alunos das escolas militares de ensino superior – art.132, parágrafo único. 

 Voltou a democracia representativa, através do sufrágio universal, voto direto e 

secreto e representação proporcional dos partidos políticos – art.134.  
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 Igualmente, retornou a Constituição a firmar um sistema constitucional de 

inelegibilidades. Eram inelegíveis os inalistáveis, inclusive os militares que não podiam se 

alistar – art.138. 

 O art.140, por sua vez, apontava inelegibilidades absolutas decorrentes de 

parentesco ou casamento, e o art.139, inúmeras situações de incompatibilidade e os prazos 

de desincompatibilização, a exemplo da inelegibilidade para Presidente e Vice do 

Presidente que tivesse exercido o cargo, por qualquer tempo, no período imediatamente 

anterior, e bem assim o Vice-Presidente que lhe tivesse sucedido ou quem, dentro dos seis 

meses anteriores ao pleito, o tivesse substituído – art.139, I, “a” . 

 Interessa, também, registrar que o art.5º, XV, “a”, atribuiu competência exclusiva da 

União para legislar sobre direito eleitoral. 

 É de se destacar, outrossim, que uma das hipóteses de intervenção do Governo 

Federal nos Estados era exatamente para garantir a proibição da reeleição de governadores 

e prefeitos – art.7º, VII, “d”. 

 Havia previsão expressa de eleição de Prefeito e Vereadores como garantia da 

autonomia municipal – art.28, I. Não deixou a Carta de 1946 de estabelecer condições de 

elegibilidade: I – para o Congresso Nacional: a) ser brasileiro, b) estar no exercício dos 

direitos políticos, c) ser maior de 21 anos para a Câmara  de 35 anos para o senado (art.38, 

parágrafo único); II – para Presidente e Vice: a) ser brasileiro, b) estar no exercício dos 

direitos políticos, e c) ser maior de 35 anos (art.80, I a III). 

 Voltou a ser crime de responsabilidade do Presidente da República atentar contra o 

exercício dos direitos políticos, individuais e sociais – art.89, III. 

 A Justiça Eleitoral foi reintroduzida – art.94, IV e arts.109 a 121. 

 Surgiu uma cláusula limitativa à autonomia dos partidos políticos: “é vedada a 

organização, o registro ou o funcionamento de qualquer partido político ou associação, cujo 

programa ou ação contrarie o regime democrático, baseado na pluralidade dos partidos 

políticos e na garantia dos direitos fundamentais do homem” – art.141, §13. 

 Reapareceram dois outros direitos políticos, entre o rol dos direitos e garantias 

individuais: a) direito de representação contra abuso de autoridade e para promover 

responsabilidades – art.141, §37, e b) legitimidade para ação popular – art.141, §38. 
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 Manteve-se o serviço militar obrigatório para os brasileiros, isentas as mulheres, que 

ficaram submetidas a outros encargos fixados em lei – art.181. 

 Repetiu-se a garantia da acessibilidade aos cargos e funções públicas  a todos os 

brasileiros, observados os requisitos definidos em lei – art.184. 

 A Carta de 1946 trouxe, pela primeira vez, normas de contenção do abuso de poder 

nas eleições, proibindo, no período entre 90 dias anteriores ao pleito e o fim do mandato de 

Presidente, Governador ou Prefeito, praticar certos atos: a) nomear, admitir ou contratar 

pessoal, b) contratar obras ou comprar equipamentos sem licitação, c) distribuir ou ampliar 

fundos ou verbas globais, salvo dentro de critério legal e d) autorizar empréstimos por 

bancos oficiais a estado ou Município, salvo calamidade pública ou contrato com cláusulas 

uniformes – art.222. 

 O princípio da soberania popular estava expresso no art.1º: todo poder emana do 

povo e em seu nome será exercido. 

 Instalada grave crise política com a renúncia do Presidente Jânio Quadros, instituiu-

se o parlamentarismo, em 2 de setembro de 1961, através da Emenda Constitucional nº4, 

revogada pela Emenda Constitucional nº6, de 23 de janeiro de 1963. Adiou-se, mas não se 

resolveu a crise. O Governo João Goulart perdeu apoio, e, em 31 de março de 1964, os 

militares brasileiros deram um golpe de estado e tomaram o poder à força. Inúmeras 

emendas constitucionais foram, então, aprovadas para alterar a Constituição de 1946, tendo 

em vista a conveniência dos militares. Desde o Ato Institucional nº1, de 9 de abril de 1964, 

assinada pela Junta Militar golpista, o regime democrático e o sistema constitucional não 

foram mais que formalidades.  

O art.1º, do Ato Institucional nº1, disse, expressamente: “são mantidas a 

Constituição de 1946 e as Constituições Estaduais e respectivas Emendas, com as 

modificações constantes deste ato”. O fundamento de validade da Constituição de 1946 

deixou de ser o poder constituinte que a promulgara, e passou a ser a vontade dos militares 

brasileiros, lastreada em atos de força18. A legitimidade jurídica desapareceu. A cidadania 

                                                 
18Nas razões que acompanharam o Ato Institucional nº1/64 diz-se, expressamente: “Os processos 
constitucionais não funcionavam para destituir o governo, que deliberadamente se dispunha a bolchevizar o 
País. Destituído pela revolução, só a esta cabe ditar as normas e os processos de constituição do novo governo 
e atribuir-lhe os poderes ou os instrumentos jurídicos que lhe assegurem o exercício do Poder no exclusivo 
interesse do País. Para demonstrar que não pretendemos radicalizar o processo revolucionário, decidimos 
manter a Constituição de 1946, limitando-nos a modificá-la, apenas, na parte relativa aos Poderes do 
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virou, como no período da ditadura de Vargas, uma palavra sem sentido jurídico porque 

sem qualquer fundamento político, a não ser como aspiração de parcela da sociedade civil 

contra a sociedade política. 

Os direitos políticos passaram a ser passíveis de suspensão por dez anos e os 

mandatos de cassação pelos Comandantes em Chefe que editaram o Ato Institucional  

nº1/64, sem as limitações impostas pela Constituição (art.10, do Ato Institucional nº1/64). 

A democracia, mais uma vez, passou a ser uma palavra vazia. O Ato Institucional nº1/64 

ainda tratou de: a) manter a Constituição de 1946 e as Constituições Estaduais; b) eleição 

de Presidente e Vice-Presidente da República; c) processo legislativo; d) estado de sítio; e) 

suspensão de direitos e garantias constitucionais; f) inquéritos e processos para apurar 

crimes contra o Estado, seu patrimônio, a ordem política e social e atos de guerra 

revolucionária. 

 Até abril de 1964, a Constituição de 1946 havia sofrido seis emendas; entre abril de 

1964 e outubro de 1965 (data do Ato Institucional nº2/65) recebeu nove emendas; do Ato 

Institucional 2, de 27/10/65 ao Ato Institucional nº3, de 05.02.66, foi emendada por quatro 

vezes; e, finalmente, entre o Ato Institucional nº3, e o Ato Institucional nº 4, de 7.12.66, 

foram, ainda, duas emendas constitucionais. 

 Ao longo daquele período, que vai desde o Golpe Militar, de 31.03.64, até a 

Constituição de 1967, de 24 de janeiro, foi intenso o processo legislativo de emenda à 

Constituição, mas, nem por isso, deixaram os Comandantes Militares, e, depois, o 

Presidente da República militar, de utilizar esse esdrúxulo instrumento jurídico denominado 

ato institucional. De abril de 1964 a janeiro de 1967 foram quatro atos institucionais. 

 Em 27 de outubro de 1965, o Presidente da República, eleito indiretamente após o 

Golpe de 1964, resolve baixar novo Ato Institucional, emendando, mais uma vez – se é que 

se pode chamar de emenda -, a Constituição de 1946, especialmente naquilo que dizia 

respeito a:  a) processo legislativo, inclusive de emenda constitucional; b) estrutura e 

competências do Poder Judiciário; c) eleição de Presidente e Vice-Presidente da República; 
                                                                                                                                                     
Presidente da República, a fim de que este possa cumprir a missão de restaurar no Brasil a ordem econômica e 
financeira e tomar as urgentes medidas destinadas a drenar o bolsão comunista, cuja purulência já se havia 
infiltrado não só na cúpula do governo, como nas suas dependências administrativas. Para reduzir ainda mais 
os plenos poderes de que se acha investida a revolução vitoriosa, resolvemos, igualmente, manter o Congresso 
Nacional, com as reservas relativas aos seus poderes, constantes do presente Ato Institucional”. 
CAMPANHOLE, Adriano, CAMPANHOLE, Hilton Lobo. Todas as Constituições do Brasil. 2. ed., São 
Paulo: Atlas, 1976, p.141. 
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d) remuneração de deputados estaduais e vereadores; e) propaganda política; f) estado de 

sítio; g) suspensão de direitos e garantias constitucionais; h) intervenção federal; i) extinção 

de partidos políticos; i) exclusão da apreciação judicial dos fatos decorrentes da revolução; 

j) provimento do cargo de Juiz Federal; k) criação de municípios; l) crimes de 

responsabilidade; m) competência para julgamento  e prescrição de certos crimes  previstos 

na Lei nº2.083/53; n) princípio da paridade de remuneração entre servidores dos três 

Poderes; o) atribuição de competência ao Presidente da República para baixar atos 

complementares àquele Ato Institucional;  p) possibilidade de decretação de recesso 

parlamentar. 

 Destaque-se que o Ato Institucional nº2/65, além de prever a possibilidade de 

suspensão de direitos políticos, sem os limites constitucionais, ainda estabeleceu outros 

efeitos para a mesma: a) cessação de privilégio de foro por prerrogativa de função; b) 

suspensão dos direitos de votar e ser votado em eleições sindicais; c) proibição de atividade 

ou manifestação sobre assuntos de natureza política; d) aplicação, quando necessária à 

preservação da ordem política e social, das seguintes medidas de segurança: liberdade 

vigiada, proibição de freqüentar determinados lugares, e domicílio determinado. 

 A Emenda Constitucional nº17, de 26 de novembro de 1965, vetou delegação de 

competência legislativa da Câmara e do Senado para suas comissões de diversas matérias, 

entre as quais: “nacionalidade, cidadania e direito eleitoral”. 

 Tratou o Ato Institucional nº3, de 5 de fevereiro de 1966, das eleições de 

Governadores, reduziu prazos de desincompatibilizações para efeito de inelegibilidade e 

nomeação de Prefeitos das Capitais. 

 Em 7 de dezembro de 1966, através do Ato Institucional nº4, foi convocado o 

Congresso Nacional para examinar projeto de nova Constituição, ao final, promulgada em 

24 de janeiro de 1967. 

 O uso do conceito cidadania a distingue tanto da nacionalidade quanto dos direitos 

eleitorais, permitindo autorizar a interpretação que se faz, no sentido de que aquele 

conceito, até 1988, sempre foi usado para identificar a titularidade dos direitos políticos. 

 

2.1.6. Cidadania na Constituição de 1967. 
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Na Constituição de 1967 o país passou a ser denominada, simplesmente, Brasil. 

 O Título II, “Da Declaração de Direitos”, dividiu-se em Capítulo I, “Da 

Nacionalidade”, Capítulo II, “Dos Direitos Políticos”, Capítulo III, “Dos Partidos Políticos” 

e Capítulo IV, “Dos Direitos e Garantias Individuais”.  

 Nos arts.140 e 141 estavam a caracterização dos brasileiros, natos e naturalizados, 

bem assim as hipóteses de perda da nacionalidade brasileira, que não se confundiam com as 

de perda dos direitos políticos, que estão no art.144, §2,II, “a” a “c”. 

 Suspendiam-se os direitos políticos: a) por incapacidade civil absoluta, ou b) por 

motivo de condenação criminal,  enquanto durarem os seus efeitos – art.144, I, “a” e “b”. 

 Os direitos políticos, por sua vez, somente se perdiam, conforme art.144, II: a) nos 

casos do art.141 – casos de perda da nacionalidade: a.1 – aquisição de outra nacionalidade 

por naturalização voluntária; a.2 – aceitação, sem licença do Presidente da República, de 

governo estrangeiro comissão, emprego ou pensão; ou a.3 – cancelamento judicial de 

naturalização, por exercício de atividade nociva ao interesse nacional; b) pela recusa, 

baseada em convicção religiosa, filosófica ou política, à prestação de encargo ou serviço 

impostos aos brasileiros em geral; c) pela aceitação de título nobiliário ou condecoração 

estrangeira que importe restrição de direito ou dever para com o Estado brasileiro. 

 A perda dos direitos políticos acarretaria simultaneamente a do mandato eletivo, 

cargo ou função pública, e a suspensão dos mesmos direitos, do mesmo modo, a suspensão 

do mandato eletivo, cargo ou função pública, enquanto perdurassem as causas que o 

determinaram – art.144, §1º. 

 O alistamento era obrigatório para brasileiros de ambos os sexos, ressalvadas 

exceções legais (art.142, caput e §1º), além das constitucionais – não podendo alistar-se: a) 

os analfabetos, b) os que não sabiam exprimir-se na língua nacional, c) os que estivessem 

privados, temporária ou definitivamente, dos direitos políticos – art.142, §3º, “a” a “c”, e d) 

os militares que não fossem oficiais,  aspirantes a oficiais, guardas-marinha, os suboficiais, 

os subtenentes, os sargentos e os alunos das escolas militares de ensino superior para 

formação de oficiais– art.144, §2º. 

 Voltou a democracia representativa, através do sufrágio universal, voto direto e 

secreto e representação proporcional dos partidos políticos – art.143, mas o 

recrudescimento do golpe militar tornou ineficaz aquela norma.  
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 Igualmente, retornou a Constituição a firmar um sistema constitucional de 

inelegibilidades. Eram inelegíveis os inalistáveis. – art.145. Os militares alistáveis 

poderiam se candidatar, obedecidas algumas normas referentes ao seu envio para a reserva, 

se eleitos, e sobre sua agregação ao longo da campanha – art.145, parágrafo único, “a” a 

“c”. 

 O art.147 apontava inelegibilidades absolutas decorrentes de parentesco ou 

casamento, e o art.146, inúmeras situações de incompatibilidade e os prazos de 

desincompatibilização, a exemplo da inelegibilidade para Presidente e Vice do Presidente 

que tivesse exercido o cargo, por qualquer tempo, no período imediatamente anterior, ou 

quem, dentro dos seis meses anteriores ao pleito, o tivesse substituído – art.146, I, “a” . 

 Interessa, também, registrar que o art.8º, XVII, “b”, atribuiu competência exclusiva 

da União para legislar sobre direito eleitoral, bem assim que não seria admitida lei delegada 

sobre “a nacionalidade, a cidadania, os direitos políticos, o direito eleitoral, o direito civil e 

o direito penal” – art.55, parágrafo único, II. Aqui o texto constitucional de 67 diferenciou, 

como se vê, cidadania, nacionalidade, direitos políticos e direito eleitoral. 

 É de se destacar, ainda, que uma das hipóteses de intervenção do Governo Federal 

nos Estados era exatamente para garantir a proibição da reeleição de governadores e 

prefeitos para o período imediato – art.10, VII, “c”. 

 Não deixou a Carta de 1967 de estabelecer condições de elegibilidade: I – para o 

Congresso Nacional: a) ser brasileiro nato, b) estar no exercício dos direitos políticos, c) ser 

maior de 21 anos para a Câmara  e de 35 anos para o Senado (art.30, parágrafo único, I a 

III); II – para Presidente e Vice-Presidente: a) ser brasileiro nato, b) estar no exercício dos 

direitos políticos, e c) ser maior de 35 anos (art.75, I a III). 

 Voltou a ser crime de responsabilidade do Presidente da República atentar contra o 

exercício dos direitos políticos, individuais e sociais – art.84, III. 

 A Justiça Eleitoral foi mantida – art.107, IV e arts.123 a 132. 

 Criou-se, pela primeira vez, um capítulo constitucional para tratar dos partidos 

políticos, definindo-se que a organização, funcionamento e extinção seriam regulados por 

lei federal, observados alguns princípios: I – regime representativo e democrático, baseado 

na pluralidade de partidos e na garantia dos direitos fundamentais do homem; II – 

personalidade jurídica, mediante registro dos estatutos; III – atuação permanente, dentro de 
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programa aprovado pelo Tribunal Superior Eleitoral, e sem vinculação, de qualquer 

natureza, com a ação de governo, entidades ou partidos estrangeiros; IV – fiscalização 

financeira; V – disciplina partidária; VI – âmbito nacional, sem prejuízo das funções 

deliberativas dos diretórios locais; VII – exigência de dez por cento do eleitorado que haja 

votado na última eleição geral para a Câmara dos Deputados, distribuídos em dois terços 

dos estados, com o mínimo de sete por cento em cada um deles, bem assim dez por cento 

de deputados, em, pelo menos, um terço dos estados, e dez por cento de senadores; VIII – 

proibição de coligações partidárias. 

 Entre os direitos e garantias individuais estavam: a) direito de representação contra 

abuso de autoridade, excluída referência à promoção de responsabilidades – art.150, §30, e 

b) legitimidade para ação popular – art.150, §31. 

 Criou a Constituição de 1967 a representação ao Supremo Tribunal Federal pelo 

Procurador-Geral da República para suspensão dos direitos políticos daqueles que 

abusassem dos direitos individuais previstos no art.150, §8º, §23, §27 e §28 e dos direitos 

políticos para atentar contra a ordem democrática ou praticar a corrupção – art.151. Os 

direitos individuais referidos eram: liberdade de  expressão, liberdade de profissão, 

liberdade de reunião e liberdade de associação. 

 Manteve-se o serviço militar obrigatório para os brasileiros, isentas as mulheres e os 

eclesiásticos, que ficariam submetidas a outros encargos fixados em lei – art.93. 

 Repetiu-se a garantia da acessibilidade aos cargos e funções públicas  a todos os 

brasileiros, observados os requisitos definidos em lei – art.95. 

 Poderia lei complementar estabelecer outros casos de inelegibilidade para a 

preservação: a) do regime democráticos, b) da probidade administrativa e c) da 

normalidade e legitimidade das eleições, contra o abuso do poder econômico e do exercício 

dos cargos ou funções públicas – art.148, I a III. 

 O princípio da soberania popular estava expresso no art.1º, §1º, segundo o qual: 

todo poder emana do povo e em seu nome é exercido. 

 A nova Carta de 1967, no entanto, não aplacou os golpistas militares, que, em 13 de 

dezembro de 1968, baixaram o Ato Institucional nº5, que quebrou, de uma vez por todas, 

qualquer perspectiva de um estado de direito. Assim como o Ato Institucional nº 1/64 para 

a Constituição de 1946, o Ato Institucional nº 5/68 funcionou para a de 1967 como novo 
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fundamento de validade para o sistema. Se o Golpe de 1964 teve por inspiração garantir a 

democracia contra os bolcheviques, o Ato Institucional nº 5/68 fundou-se no entendimento 

de que a ordem jurídica estruturada com a Constituição de 1967 estava sendo usada contra 

a “revolução”, e tratou de: a) manter a Constituição Federal de 1967 e as Constituições 

Estaduais; b) recesso parlamentar; c) intervenção federal nos estados; d) suspensão de 

direitos e garantias constitucionais; e) estado de sítio; f) competência do Presidente para 

baixar atos complementares; e g) exclusão de apreciação judicial daqueles atos. 

 Nos limites deste estudo, cumpre observar que pelo Ato Institucional nº5/68 o 

Presidente da República, ouvido o Conselho de Segurança Nacional, no interesse de 

preservar a revolução, poderia, sem as limitações constitucionais, suspender direitos 

políticos de quaisquer cidadãos pelo prazo de 10 anos e cassar mandatos eletivos federais, 

estaduais e municipais – art.4º 

 A suspensão dos direitos políticos importaria, simultaneamente: a) cessação de 

privilégio de foro por prerrogativa de função; b) suspensão do direito de votar e de ser 

votado nas eleições sindicais; c) proibição de atividade ou manifestação sobre assunto de 

natureza política; e IV – aplicação, quando necessário, das seguintes medidas de segurança: 

1 – liberdade vigiada, 2 – proibição de freqüentar determinados lugares, e 3 – domicílio 

determinado. 

 

2.1.7. Cidadania na Constituição de 1969. 

 

 A tutela militar chegou a tal monta que foi necessária a outorga pela Junta Militar 

golpista de nova Constituição, formalizada através da Emenda Constitucional nº1, de 17 de 

outubro de 1969. 

 Na Constituição de 1969 o país passou a ser denominado de República Federativa 

do Brasil. 

 Manteve a Constituição de 1969 o Título II, “Da Declaração de Direitos”, dividido 

em Capítulo I, “Da Nacionalidade”, Capítulo II, “Dos Direitos Políticos”, Capítulo III, 

“Dos Partidos Políticos” e Capítulo IV, “Dos Direitos e Garantias Individuais”.  
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 Nos arts.145 e 146 estavam a caracterização dos brasileiros, natos e naturalizados, 

bem assim as hipóteses de perda da nacionalidade brasileira, que não se confundiam com as 

de perda dos direitos políticos, que estão no art.149, §2º, “a” a “c”. 

 A Constituição de 1969 passou a diferenciar duas categorias de perda ou suspensão 

de direitos políticos. No art.149, §1º, estavam previstas as hipóteses de perda por decreto do 

Presidente da República: a) nos casos dos itens I, II e parágrafo único do art.146 – casos de 

perda da nacionalidade: a.1 – aquisição de outra nacionalidade por naturalização voluntária; 

a.2 – aceitação, sem licença do Presidente da república, de governo estrangeiro comissão, 

emprego ou pensão;  a.3 – anulação da nacionalidade adquirida em fraude contra a lei. 

 Perdiam ou suspendiam-se os direitos políticos por decisão judicial: a) no caso o 

inciso III, do art.146  – cancelamento judicial de naturalização, por exercício de atividade 

contrária ao interesse nacional; b) por incapacidade civil absoluta, ou c) por motivo de 

condenação criminal,  enquanto durarem os seus efeitos – art.149, §2º, “a” a “c”. 

 Lei Complementar deveria dispor sobre a especificação dos direitos políticos, o 

gozo, o exercício, a perda ou suspensão de todos ou de qualquer deles e os casos e as 

condições de sua reaquisição. 

 O alistamento e o voto eram obrigatórios para brasileiros de ambos os sexos, 

ressalvadas exceções legais (art.147, caput e §1º), além das constitucionais – não podendo 

alistar-se: a) os analfabetos, b) os que não sabiam exprimir-se na língua nacional, c) os que 

estivessem privados, temporária ou definitivamente, dos direitos políticos – art.147, §3º, 

“a” a “c”, d) os militares que não fossem oficiais,  aspirantes a oficiais, guardas-marinha, os 

suboficiais, os subtenentes, os sargentos e os alunos das escolas militares de ensino superior 

para formação de oficiais– art.147, §2º. 

 Manteve-se a democracia representativa, através do sufrágio universal, voto direto e 

secreto, salvo os casos previstos na Constituição, e os partidos políticos teriam 

representação total ou parcial nos termo da lei – art.148.  

 Igualmente, manteve-se na Constituição  sistema de inelegibilidades. Eram 

inelegíveis os inalistáveis. – art.150. Os militares alistáveis poderiam se candidatar, 

obedecidas algumas normas referentes ao seu envio para a reserva, se eleitos, e sobre sua 

agregação ao longo da campanha – art.150, §1º, “a” a “c”. Foi excluída a necessidade de 

filiação partidária para o militar – art.150, §2º. 
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 O art.151 apontava inelegibilidades absolutas decorrentes de: a) irreelegibilidade, b) 

casamento ou parentesco, e c) sucessão ou substituição dos Chefes do Executivo, por 

qualquer tempo, nos seis meses anteriores ao pleito – art.151, parágrafo único, “a”, “b” e 

“d”. Fixou, também, hipótese de inelegibilidade do titular efetivo ou interino de cargo ou 

função cujo exercício pudesse influir para perturbar a normalidade ou tornar duvidosa a 

legitimidade das eleições, salvo se se afastasse definitivamente de um ou de outra no prazo 

marcado pela lei, que não poderia ser maior de 6 meses, nem menor de 2 meses anterior ao 

pleito – art.151, parágrafo único, “c”. Exigiu, ainda, domicílio eleitoral no estado ou 

Município por prazo entre 1 e 2 anos, fixado conforme a natureza do mandato - art.151, 

parágrafo único, “d”. 

 Estabeleceria lei complementar os casos de inelegibilidade e os prazos para cessar, 

visando à preservação de: a) regimes democráticos, b) probidade administrativa e c) 

normalidade e legitimidade das eleições, contra a influência ou o abuso do exercício de 

função, cargo ou emprego públicos da administração direta ou indireta, ou do poder 

econômico – art.151, I a III. 

 Registre-se que foi atribuída competência exclusiva da União para legislar sobre 

direito eleitoral, bem assim sobre nacionalidade, cidadania e naturalização - o art.8º, XVII, 

“b” e “o”, vedada lei delegada sobre nacionalidade, cidadania, direitos políticos e direito 

eleitoral – art.52, parágrafo único, I a III. 

 Deixou de ser uma das hipóteses de intervenção do Governo Federal nos Estados 

para garantir a proibição da reeleição de governadores e prefeitos para o período imediato, 

mantendo-se, apenas, pra garantir a temporariedade dos mandatos eletivos – art.10, VII, 

“b”. 

 A Carta de 1969 estabeleceu condições de elegibilidade: I – para a Câmara dos 

Deputados: a) ser cidadão, b) estar no exercício dos direitos políticos, c) ser maior de 

21anos (art.39); II – para o Senado Federal: a) ser cidadão, b) estar no exercício dos direitos 

políticos, c) ser maior de 35 anos (art.41); III – para Presidente: a) ser cidadão, b) estar no 

exercício dos direitos políticos, e c) ser maior de 35 anos (art.74). A eleição para Presidente 

era indireta, através de Colégio Eleitoral (art.74). 

 Era crime de responsabilidade do Presidente da República atentar contra o exercício 

dos direitos políticos, individuais e sociais – art.82, III. 
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 A Justiça Eleitoral foi mantida – art.112, IV e arts.130 a 140. 

 Foi, também, mantido o capítulo constitucional que tratava dos partidos políticos, 

definindo-se que a organização, funcionamento e extinção seriam regulados por lei federal, 

observados alguns princípios: I – regime representativo e democrático, baseado na 

pluralidade de partidos e na garantia dos direitos fundamentais do homem; II – 

personalidade jurídica, mediante registro dos estatutos; III – atuação permanente, dentro de 

programa aprovado pelo tribunal Superior Eleitoral, e sem vinculação, de qualquer 

natureza, com a ação de governo, entidades ou partidos estrangeiros; IV – fiscalização 

financeira; V – disciplina partidária; VI – âmbito nacional, sem prejuízo das funções 

deliberativas dos diretórios locais; VII – exigência de cinco por cento do eleitorado que 

haja votado na última eleição geral para a Câmara dos Deputados, distribuídos pelo menso 

em sete Estados, com um mínimo de sete por cento em cada um deles; VIII – proibição de 

coligações partidárias. 

 Introduziu-se cláusula de fidelidade partidária, segundo a qual, perderia o mandato o 

parlamentar que por atitudes ou pelo voto, se opusesse às diretrizes legitimamente 

estabelecidas pelos órgãos de direção partidária ou deixar o partido sob cuja legenda foi 

eleito. A perda do mandato seria decretada pela Justiça Eleitoral, mediante representação do 

partido, assegurada ampla defesa – art.152, parágrafo único. 

 Entre os direitos e garantias individuais estavam: a) direito de representação e de 

petição aos Poderes Públicos, em defesa de direitos ou contra abusos de autoridade – 

art.153, §30, e b) legitimidade para ação popular – art.153, §31. 

 Manteve  a Constituição de 1969 a representação ao Supremo Tribunal Federal pelo 

Procurador-Geral da República para suspensão dos direitos políticos daqueles que 

abusassem de direito individual ou político, com o propósito de subversão do regime 

democrático ou de corrupção – art.154, sendo dispensável autorização da Casa Legislativa 

se detentor de mandato letivo – art.154, parágrafo único. 

 O serviço militar era obrigatório para os brasileiros, isentas as mulheres e os 

eclesiásticos em tempo de paz, que ficariam submetidas a outros encargos fixados em lei – 

art.92, caput e parágrafo único. 

 Repetiu-se a garantia da acessibilidade aos cargos e funções públicas a todos os 

brasileiros, observados os requisitos definidos em lei – art.97. 
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 O princípio da soberania popular estava expresso no art.1º, §1º, segundo o qual: 

todo poder emana do povo e em seu nome é exercido. 

 

2.2. Cidadania na Constituição de 1988. 

 

Cidadania é um conceito que aparece quatro vezes na Constituição Federal de 1988, 

que não o define, mas, a evolução histórica do conceito parece indicar para seu 

fortalecimento:  
“Nunca, como nos momentos históricos pós-1988, o princípio fundamental da cidadania se 

impôs tanto na sociedade brasileira. Baliza, parâmetro, critério fundante, a cidadania inicia 

e permeia toda a Constituição – a formal e a efetiva”19. 

 No art. 1º, I, do texto constitucional em vigor, cidadania é preceituada como um dos 

cinco fundamentos do Estado Democrático de Direito, ao lado de soberania, dignidade da 

pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político.  

 Garante o texto constitucional, no art. 5º, LXXI, que será concedido mandado de 

injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos 

direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à 

soberania e à cidadania. 

 No art. 5º, LXXVII, por sua vez, é garantida a gratuidade das ações de habeas 

corpus e habeas data, e, na forma da lei, todos os atos necessários ao exercício da 

cidadania. 

 Atribui, por último, o texto constitucional, através do art. 22, XIII, competência 

privativa à União para legislar sobre nacionalidade, cidadania e naturalização. 

 A primeira leitura das normas constitucionais permite concluir que a Assembléia 

Nacional Constituinte diferenciou três conceitos: soberania, cidadania e nacionalidade. No 

artigo 1º, cidadania é fundamento do Estado Democrático de Direito tanto quanto a 

soberania; no art. 5º, LXXI, o mandado de injunção é previsto para o exercício dos direitos 

e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à 

cidadania; e no art. 22, XIII, confere-se competência privativa à União para legislar sobre 

nacionalidade, cidadania e naturalização. Apenas no art. 5º, LXXVII, que garante a 

gratuidade das ações de habeas corpus e habeas data, e, na forma da lei, todos os atos 
                                                 
19 GARCIA, Maria. Argüição de descumprimento: direito do cidadão, p.102. 
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necessários ao exercício da cidadania, esse conceito aparece desvinculado dos outros dois, 

soberania e nacionalidade. 

 Cidadania é conceito conectado aos de soberania e nacionalidade, fazendo parte do 

mesmo universo semântico. Isso impõe a necessidade de se estabelecer semelhanças e 

diferenças entre os três. 

Onde aparecem soberania e nacionalidade no texto constitucional? 

 Soberania está no texto da Carta de 1988 nos seguintes normas: 

a) no art. 1º, I, soberania aparece como um dos cinco fundamentos do Estado 

Democrático de Direito, ao lado de cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais 

do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político, como se viu acima; 

b)  no art. 5º, LXXI, o mandado de injunção é previsto para o exercício dos direitos e 

liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à 

cidadania; 

c) no art. 14, a soberania popular será exercida  pelo sufrágio universal e pelo voto 

direto e secreto, com igual valor para todos, e, nos termos da lei, mediante plebiscito, 

referendo e iniciativa popular; 

d) finalmente, no art. 170, I, soberania popular, ao lado de propriedade privada, função 

social da propriedade, defesa do consumidor, defesa do meio ambiente, redução das 

desigualdades sociais e regionais, busca do pleno emprego, tratamento favorecido para as 

empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e 

administração no País, constitui um dos princípios da ordem econômica. 

 Todo o Capítulo III, do Título II, da Constituição de 1988 trata da nacionalidade, 

trazendo o art. 12, §3º, os cargos privativos de brasileiros natos e o §4º, as hipóteses de sua 

perda; no art. 12, caput, I e II, definem-se quem são brasileiros natos e naturalizados, 

enquanto o §1º estatui reciprocidade de direitos entre brasileiros e portugueses. 

 Segundo o §2º, do art. 14, da Constituição, a nacionalidade é requisito de 

alistabilidade, já que os estrangeiros não podem se alistar eleitores, e, segundo o §3º do 

mesmo artigo, condição de elegibilidade. 

 Disso resulta que, para o estudo dos direitos políticos, cidadania e nacionalidade são 

distintos, sendo esta requisito daquela, salvo a exceção dos portugueses, que confirma a 

regra. Ou seja, no Brasil, somente é cidadão quem for nacional (brasileiro), porque o 
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estrangeiro não pode ser eleitor, nem ser eleito. Mas aqui seria preciso adotar cidadania em 

seu sentido estrito, qual seja, titularidade de direitos políticos. 

 A questão complica-se quando se pensa soberania face à cidadania. É que soberania 

não decorre do ordenamento jurídico. Soberania é fato político. Um povo é ou não 

soberano, na medida em que seja capaz de exercer faticamente poder ilimitado sobre seu 

destino. O poder soberano é prévio à sua positivação jurídica. O poder constituinte precede 

a constituição. Quando muito, pode ser tomado como conceito jurídico de direito 

internacional público. 

 Mas, exatamente porque é soberano o povo pode definir quem, dentre os homens e 

mulheres que o compõem, possuem direito a participar dessa soberania, interferindo no seu 

exercício. Segundo o art. 14, da Constituição, a soberania se exerce através de sufrágio, 

plebiscito, referendo e iniciativa popular, instrumentos de participação na vida política que 

exigem alistamento eleitoral, ou seja, cidadania, gozo de direito políticos. A lição de 

DANTAS aponta no sentido de que a soberania do art.1º, I, da Constituição de 1988, o 

texto a encara não apenas como característica fundamental da forma de Organização 

Política Moderna, e sim na conformidade do art.14, o que significa opção constitucional 

pelo regime democrático20. 

 Daí que o texto constitucional, em segunda leitura, um pouco mais aprofundada, 

permite eliminar a distinção entre soberania e cidadania. Soberano é o povo, como quer o 

parágrafo único, do art. 1º, da Constituição, e como a soberania só se exerce por quem 

estiver apto a participar do sufrágio, do plebiscito, do referendo e da iniciativa popular, que 

são os alistados, povo é o conjunto dos eleitores. Haveria, portanto, uma tautologia nas 

normas constitucionais que expressam soberania e cidadania como signos distintos. Aqui 

sempre referindo-se ao sentido estrito de titularidade de direitos políticos. Mas essa 

redundância sempre iluminada pela opção democrática referida no parágrafo anterior. 

 Preceituando a obrigatoriedade do voto e do alistamento para os maiores de 18 anos 

e facultativo para os maiores de 16 e menores de 18 anos, e para os maiores de 70 anos, o 

art. 14, §1º, da Carta de 1988, definiu o universo dos que estão aptos a votar, ou seja, que 

constituem o povo, titular da soberania que se exerce pelo sufrágio e pelos outros 

instrumentos de participação política – plebiscito, referendo, iniciativa popular. 

                                                 
20 DANTAS, I. Constituição Federal: Teoria e prática, p. 224 e 375. 
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 Na bela síntese de RIBEIRO: “a cidadania como elemento nuclear da soberania21”. 

 

2.3. Cidadania em algumas leis. 

 

Além disso, cidadania aparece regulada nas normas infraconstitucionais. O art. 5º,  

LXXVI, da Constituição, foi regulamentado pela Lei nº9.265/96, posteriormente alterada 

pela Lei nº 9.534/97, que incluiu um novo inciso no art. 1º. 

 Dispõe o art. 1º, da Lei nº 9.265/96, que são gratuitos os atos necessários ao 

exercício da cidadania, assim considerados:  

I - os que capacitam o cidadão ao exercício da soberania popular, a que se reporta o 

artigo 14 da Constituição;  

II - aqueles referentes ao alistamento militar;  

III - os pedidos de informações ao poder público, em todos os seus âmbitos, 

objetivando a instrução de defesa ou a denúncia de irregularidades administrativas na órbita 

pública;  

IV - as ações de impugnação de mandato eletivo por abuso do poder econômico, 

corrupção ou fraude;  

V - quaisquer requerimentos ou petições que visem as garantias individuais e a 

defesa do interesse público.  

  Se nelas não se esgota, o conceito de cidadania recebe importante definição pelas 

normas legais acima apontadas, porque, de logo, consideram-se atos necessários ao seu 

exercício os que estão nos incisos I a V, do art. 1º, da Lei nº9.265/96. 

 O inciso I, do art. 1º, da Lei nº9.265/96, confirma o argumento acima esposado: 

cidadania e soberania são sinônimos, porque são gratuitos os atos necessários ao exercício 

da cidadania, assim considerados os que capacitam o cidadão ao exercício da soberania 

popular. Exercício da cidadania, exercício da soberania; sinônimos, portanto. 

 No inciso II, do art. 1º, da Lei nº9.265/96, constitui exercício da cidadania os atos 

relativos ao alistamento militar, que, nos termos do art. 143, da Constituição, vai importar 

em serviço militar obrigatório ou serviço alternativo. Corresponde à idéia de que a 

                                                 
21 RIBEIRO, Fávila. Direito eleitoral. 4. ed., Rio de Janeiro: Forense, 1996, p.193. 
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cidadania impõe deveres frente ao Estado, entre os quais o de servir nas Forças Armadas, 

ou, na hipótese de imperativo de consciência, prestar serviços civis à comunidade. 

Nos termos do inciso III, do artigo 1º, da Lei nº9.265/96, constitui exercício da 

cidadania os pedidos de informações ao poder público, em todos os seus âmbitos, 

objetivando a instrução de defesa ou a denúncia de irregularidades administrativas na órbita 

pública. É fixação de gratuidade ao direito de informações frente aos Poderes Públicos, 

previsto no art. 5º, XXXIII, da Constituição de 1988. 

 A ação de impugnação de mandato eletivo por abuso do poder econômico, 

corrupção ou fraude também configura exercício da cidadania, à luz o inciso IV, do artigo 

1º, da Lei nº9.265/96. Aquela ação, tipicamente eleitoral, tem assento constitucional, no art. 

14, §10 e §11, da Constituição, e, por sua natureza eleitoral, seria dispensável esta previsão 

legal, tendo em vista a gratuidade de todos os atos eleitorais, à luz da legislação própria. 

 No inciso V, do artigo 1º, da Lei nº9.265/96, constitui exercício da cidadania 

quaisquer requerimentos ou petições que visem as garantias individuais e a defesa do 

interesse público. É fixação de gratuidade ao direito de petição frente aos Poderes Públicos, 

previsto no art. 5º, XXXIV, “a”, da Constituição. 

 A Lei nº9.534/97 acrescentou o inciso VI, ao art. 1º da Lei nº9.265/96, com o 

seguinte teor: o registro civil de nascimento e o assento de óbito, bem como a primeira 

certidão respectiva, que passaram a ser considerados exercício da cidadania. 

 Tão importante quanto a enumeração de alguns exemplos de atos que a Lei 

nº9.265/96, inclusive com a alteração que sofreu com a Lei nº9.534/97, configura como 

exercício de cidadania, está na implícita concepção que a lei retrata. É que cidadania é vista 

não mais como exercício de direitos políticos, mas, também, de direitos civis. Nos seis 

incisos do art. 1º, da Lei nº9.265/96, apenas o I e o IV, são tipicamente direitos políticos; os 

incisos II, III e V são caracterizados pela Constituição como garantias individuais, ou seja, 

como direitos civis, enquanto o inciso VI diz respeito a direito tipicamente civil, que nem 

mesmo é garantido constitucionalmente. 

 Se a leitura do texto constitucional permite concluir pela sinonímia entre cidadania e 

soberania, a da Lei nº9.265/96 permite alargar a definição para além dos limites da 

concepção clássica de cidadania como titularidade apenas de direitos políticos, para incluir, 

também, a titularidade de direitos civis. 
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 Estamos, portanto, frente à possibilidade de se interpretar cidadania de maneira 

estrita, como titularidade de direitos políticos, ou ampla, titularidade de direitos, entre os 

quais os civis e os políticos. 

 

2.4. Cidadania na doutrina. 

 

Na verdade, cidadania sempre foi concebida como titularidade de direitos políticos, 

por influência da Antigüidade clássica, sobretudo da concepção grega22. 

 Com as revoluções liberais do século XVIII, Americana e Francesa, foram 

produzidas declarações de direitos que atribuíam aos cidadãos uma série de direitos, civis e 

políticos. Mas, naquela época, cidadania era sinônimo de nacionalidade, situação que se 

reproduziu em nossas primeiras constituições – na Constituição de 1824 e na de 189123. 

 Até hoje, o termo inglês “citizenship” denota, muitas vezes, nacionalidade. Nos 

Estados Unidos da América, por exemplo, todos os estados, em suas constituições ou leis 

eleitorais, exigem que o eleitor seja um “citizen”, isto é, nacional. Neste século, a Suprema 

Corte americana estabeleceu que aos estrangeiros não podem ser negados benefícios 

previdenciários ou empregos, mas a Corte não garantiu aos estrangeiros residentes no país o 

direito de votar. Nem sempre foi assim, no entanto. Já houve época em que estrangeiros 

poderiam votar em eleições nos Estados da América do Norte. Ali, cidadania é condição 

para o voto, e sinônimo de nacionalidade.24 

 Na França, igualmente,  “citoyen”/ “citoyennes” são conceitos que já existiam no 

Antigo Regime, mas é na Revolução Francesa que assume nova configuração, para 

envolver, pouco a pouco, todos os franceses, inclusive as mulheres25, apesar de ter 

denominado sua declaração de direitos de maneira sexista. 

                                                 
22 Sobre o conceito de cidadão para os gregos, vide: COUTINHO, Carlos Nelson. Contra a corrente: Ensaios 
sobre democracia e socialismo. São Paulo: Cortez, 2000, p. 49-69; FINLEY, Moses I. Democracia antiga e 
moderna. Trad. Sandra Waldés Barcellos. Rio de Janeiro: Graal, 1988, p.127-158; FERREIRA FILHO, 
Manoel Gonçalves. A democracia no limiar do século XXI. São Paulo: Saraiva, 2001, pp.3-8. 
23 Constituição de 1824: “art.179 – A inviolabilidade dos Direitos Civis, e Políticos dos Cidadãos Brazileiros, 
que tem por base a liberdade, a segurança individual, e a propriedade, é garantida pela Constituição do 
Império, pela maneira seguinte:...”; Constituição de 1891: “art. 69 – São cidadãos brasileiros:...”. 
24 BOTT, Alexander J. Handbook of United States election, laws and practices. New York, Greenwood Press, 
1990, p.3. 
25 FITZSIMMONS, Michael P. The national assembly and the invention of citizenship, In: The French 
Revolution and the meaning of citizenship. Westport/London: Greenwood Press, 1993, p.29. 
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 Há quem afirme que, mesmo na era da União Européia, a definição de cidadania 

(“citizenship”) continua a refletir profundas raízes do entendimento de nacionalidade 

(“nationhood”)26, mas a verdade é que, após o Tratado de Maastricht foi prevista 

capacidade eleitoral ativa e passiva para qualquer nacional de qualquer Estado Membro da 

União Européia para votar e ser votado nas eleições municipais e para o Parlamento 

Europeu, em qualquer país que seja dela integrante e no qual seja residente27. Há, portanto, 

um início de dissociação, com os grandes blocos regionais, a partir da Europa, de 

nacionalidade e cidadania, inclusive no mesmo sentido estrito destes como titularidade de 

direitos políticos. 

 Consolidadas as revoluções burguesas, o termo cidadania foi, inicialmente, sendo 

usado para definir a titularidade de direitos civis, logo em seguida ampliado para os direitos 

políticos, nos moldes do uso antigo, especialmente, direitos de votar e ser votado. Em 

nossas Constituições isso fica patente com a transformação do conceito cidadania, que 

deixou de ser sinônimo de nacionalidade e passou a estar associado aos direitos políticos. 

 As exigências do mundo contemporâneo, não obstante, fizeram com que alguns 

doutrinadores propusessem a ampliação do conceito de cidadania, que deixaria de ser 

titularidade de direito políticos, para ser titularidade de direitos: o direito de ter direitos. Daí 

porque BARACHO vai pontificar que: 
“O conceito de cidadão e cidadania vem adquirindo particularidades, que não se esgotam na 

compreensão de ser cidadão aquele que participa dos negócios da cidade”28. 

 Já é clássica a  definição de MARSHALL29, segundo a qual direitos de cidadania 

envolveriam tanto os direitos políticos, quanto os civis  e sociais.  

Afirma DAHRENDORF, por sua vez, que foi aluno de MARSHALL, que: 
“A cidadania define o terreno compartilhado por todos os membros da sociedade humana. 

Em termos ideais, isso quer dizer todos os seres humanos, simplesmente. A “sociedade civil 

mundial” de Immanuel Kant, ao final das contas, é a única resposta válida para a igualdade 

básica, em termos de posição e de direitos, para todos os seres humanos. Não sendo capazes 

de uma sociedade civil mundial, vimos criando substitutos para ela, sociedades civis 

cercadas por fronteiras, sociedades civis imperfeitas, portanto, que implicam definições, 
                                                 
26 BRUBAKER, Rogers. Citizenship and nationhood in France and Germany. Cambridge: Harvard 
University Press, 1999, p.3. 
27 STELGES, Isabela Kathrin. A cidadania da União Européia. Belo Horizonte: Del Rey, 2002, p.47. 
28 BARACHO, José Alfredo de Oliveira. Teoria geral da cidadania: A plenitude da cidadania e as garantias 
constitucionais e processuais. São Paulo: Saraiva, 1995, p.1. 
29 MARSHALL, T. H. Cidadania, classe social e status. Rio de Janeiro: Zahar Editora, 1967, p.63-74. 



 127

exclusões, privilégios e privações. No entanto, elas são o melhor que conseguimos até o 

momento, Nações-estados nas quais os direitos civis são assegurados. Se tivermos sorte, ou 

melhor, se formos bem-sucedidos em nossos esforços, talvez consigamos criar direitos civis 

multinacionais em algumas regiões do mundo, como a Europa, por exemplo, embora ainda 

não tenhamos feito”.  

Logo adiante, prossegue o professor alemão:  
“Em todos os casos, a cidadania visa dar a pessoas que são diferentes em idade e sexo, em 

suas crenças e na cor de sua pele, em seus interesses sociais e em suas preferências políticas, 

os mesmos direitos básicos. Esses direitos incluem o que veio a ser denominado de direitos 

humanos, como a integridade da pessoa e a liberdade de expressão; eles incluem também os 

direitos civis de participação na comunidade política, no mercado de trabalho, na sociedade, 

incluindo também o direito de seguir as próprias preferências culturais. A cidadania define 

em termos práticos, quase jurídicos, o que todos os seres humanos têm em comum, de modo 

a fazer com que as pessoas tenham liberdade de ser diferentes. O terreno ocupado pelas 

pessoas, em uma sociedade de cidadãos, é compartilhado por todas elas, mas o edifício no 

qual elas vivem tem muitos andares, apartamentos, cômodos e cantinhos”. 

 E, ainda, que: “o importante na cidadania é que ela oferece um instrumento para 

possibilitar o convívio com a diferença”30. 

 Cidadania é, como se vê, titularidade de direitos, cuja idéia das gerações de direitos 

humanos (direitos civis, políticos, direitos sociais, econômicos e culturais) está ultrapassada 

pela de indivisibilidade31, inclusive, a indissociabilidade entre direitos humanos e 

democracia, tendo em vista que os direitos protegidos somente se exercem em uma 

sociedade democrática32.   

O Brasil é signatário dos grandes textos jurídicos internacionais que compõem o Bill 

of Human Rigths, nome atribuído, por BUERGENTHAL33 ao seguinte conjunto: 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, Tratados Internacionais obre Direitos Civis e 

Políticos, e sobre Direitos Econômicos e Sociais, e seus Protocolos Opcionais34. 

                                                 
30 DAHRENDORF, Ralf. Após 1989: Moral, revolução e sociedade civil. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1997, 
p. 52-3. 
31 Tratado de direito internacional dos direitos humanos. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1997, 
vol. II, p.235. 
32 Id., Ibid., p.243. 
33 BUERGENTHAL, Thomas. International human rights in a nutshell. 2. ed., Saint Paul: West Publishing, 
1995, p.28. 
34 O Brasil adotou tanto o Tratado Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, quanto o Tratado 
Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, por meio do Decreto Legislativo nº226, de 
12.12.91.   
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 Aponta PIOVESAN, por todos os que têm tratado dos direitos humanos no Brasil, 

que a busca da democracia não se atém apenas ao modo pelo qual o poder político é 

exercido, mas envolve também a forma pela qual direitos fundamentais são implementados. 

Disse, ainda, a internacionalista:  
“enfatize-se que a Constituição brasileira de 1988, como marco jurídico da 

institucionalização dos direitos humanos e da transição democrática no país, ineditamente 

consagra o primado do respeito aos direitos humanos como paradigma propugnado para a 

ordem internacional. Este princípio invoca  abertura da ordem jurídica brasileira ao sistema 

internacional de proteção dos direitos humanos e, ao mesmo tempo, exige uma nova 

interpretação de princípios tradicionais, como a soberania nacional e a não intervenção, 

impondo a flexibilização e relativização destes valores”35. 

A doutrina de matriz marxista também adota a ampliação do conceito de cidadania 

proposto por Marshall, como é o caso de COUTINHO, que vai mais longe, afirmando a 

sinonímia entre cidadania, soberania e democracia, mas que há uma contradição 

insuperável entre cidadania e classe social. Em suas palavras: “a ampliação da cidadania – 

esse processo progressivo e permanente de construção dos direitos democráticos que 

atravessa a modernidade – termina por se chocar com a lógica do capital”. E, em seguida: 

“esse antagonismo entre cidadania plena e capitalismo resulta de uma outra contradição 

(para a qual, aliás, Marshall já chamara a atenção, ainda que sem lhe dar solução 

adequada), ou seja, a contradição entre cidadania e classe social”. 

 Diante disso, conclui COUTINHO que “só uma sociedade sem classe – uma 

sociedade socialista – pode realizar o ideal da plena cidadania, ou, o que é o mesmo, o ideal 

da soberania popular e, como tal, da democracia”36. 

 Apesar da contribuição que a análise sociológica de cidadania trouxe para melhor 

entendermos a “era dos direitos”, expressão usada por BOBBIO37, e os diversos tipos de 

direitos que passaram a ser por ela abarcados, além dos direitos políticos clássicos de votar 

e ser votado,  é preciso fixar-lhe ao menos duas ordens de crítica. Em primeiro lugar, a 

cronologia de MARSHALL mostra-nos a historicidade da conquista desses direitos, mas 

aquela cronologia serve para a história inglesa, não para todos os povos. No Brasil, por 

                                                 
35 PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. 4. ed., São Paulo: Max 
Limonad, 2000, p.290. 
36 COUTINHO, C. N. Op. cit., p. 49-69. 
37 BOBBIO, Norberto. Teoria do ordenamento jurídico. Trad. Carlos Nelson Coutinho. São Paulo: Polis/ 
Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1989, p.49. 
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exemplo, foi invertida: primeiro vieram os direitos sociais, implantados na década de 1930, 

em momento de supressão de direitos políticos e de redução dos direitos civis por um 

ditador, depois os direitos políticos, de uma maneira qualificada por CARVALHO de 

“bizarra”: “a maior expansão do direito do voto deu-se em outro período ditatorial, em que 

os órgãos de representação política foram transformados em peça decorativa do regime” (o 

autor se refere ao período dos militares nas décadas de 1964 a 1989). “Finalmente, ainda 

hoje muitos direitos civis, a base da seqüência de Marshall, continuam inacessíveis à 

maioria da população”38. 

 A segunda ordem de críticas parte dos juristas, no sentido de que a concepção 

sociológica trouxe conseqüências negativas, porque: a) a obra de MARSHALL teria 

aderido a uma visão historicista baseada em um evolucionismo ingênuo, uma vez que o 

processo culminaria na vitória do Estado do Bem Estar, o que, de fato não aconteceu, 

porque não existe uma história, mas histórias possíveis de cada povo, com suas 

peculiaridades; b) a noção de cidadania ficou excessivamente ligada a análises de classe e 

capitalismo, apresentado deficiência conceitual em relação à visão estrutural e dinâmica dos 

direitos; c) em terceiro lugar, perdeu-se a possibilidade de ação no plano normativo, perante 

o Judiciário e os demais poderes, transformando-o em um conceito próprio de uma política 

de sociólogos paternalistas, ainda que bem intencionados. Conclui TORRES pela 

necessidade de “migrar da análise sociológica para a jurídica, em busca da construção ética 

e normativa dos direitos ínsitos na concepção de cidadania”39. 

Seja na vertente liberal, seja na marxista, como se vê, parece ter se universalizado a 

concepção de que o conceito de cidadania ampliou-se no mundo da contemporaneidade 

para incluir, ao lado dos tradicionais direitos políticos, os demais, civis, sociais, 

econômicos e culturais, que compõem o complexo de direitos humanos aceitos, pelo menos 

no Ocidente, e, hoje, ultrapassada a primeva concepção geracional, para envolver todos, de 

todas as gerações. 

                                                 
38 CARVALHO, José Murilo de. Cidadania no Brasil: O longo caminho. 2. ed., Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 2002, p.219-220. 
39 TORRES, Ricardo Lobo. A cidadania multidimensional na era dos direitos, In: MELLO, Celso Duvivier de 
Albuquerque et al.. Ricardo Lobo Torres (org.). Teoria dos direitos fundamentais. 2. ed., Rio de Janeiro: 
Renovar, 2001, p.250-251. 
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O exame da evolução do conceito de cidadania nas Constituições brasileiras permite 

identificar como o ordenamento jurídico vem sendo tocado pelas mudanças de seu 

significado, ao longo dos dois últimos séculos. 

 Inicialmente, cidadania era sinônimo de nacionalidade. Os direitos do cidadão, 

apenas aqueles decorrentes do estatuto próprio dos nacionais do país. Foi assim que 

apareceu nas Cartas de 1824 e 1891. 

 Em seguida, o conceito passou a ser utilizado como titularidade de direitos políticos, 

não se confundindo nem com aqueles, nem com a nacionalidade, nem, muito menos, com 

os direitos eleitorais. Foi assim posto nas Cartas Republicanas de 1934, 1937, 1946, 1967 e 

1969, sendo necessário insistir que, em 1937, 1946, após o Ato Institucional nº 1/64, em 

1967 e em 1969, a democracia era pouco menos que uma formalidade, não havendo 

terreno, nem mesmo para o gozo e exercício pleno dos direitos políticos.  

Na Constituição de 1988, cidadania aparece como conceito nuclear, preceito 

fundamental, que se o texto político não permite definir com segurança, já aponta para 

novas abordagens possíveis, que se confirmaram pela edição da Lei nº9.534/97, acrescida 

pela Lei nº9.265/96, que ampliou a cidadania para além dos direitos políticos, incluindo, 

igualmente, os direitos civis. 

 Ademais, a adoção pelo Brasil de complexo sistema de direitos humanos, resultante 

de seu texto constitucional, aliada a sua adesão a instrumentos internacionais para sua 

proteção, permite que seja afirmada a indivisibilidade daqueles direitos e a sua 

indissociabilidade com a democracia. 

 Cidadania é, assim, a qualidade dos cidadãos, isto é, de todos os seres humanos, 

titulares de direitos humanos de vária natureza: direitos civis, políticos, sociais, econômicos 

e culturais, e deverá servir como preceito fundamental da Constituição de 1988, razão pela 

qual DANTAS doutrina que “cidadania, tal como aqui utilizada pela Constituição” – 

referindo-se ao art.1º, II, da Constituição de 1988 -, “não tem mais o sentido tradicional e 

meramente político (cidadão = eleitor), devendo ser entendida como a possibilidade de 

gozo pleno dos direitos individuais, políticos e sociais40”. 

                                                 
40 DANTAS, I. Constituição Federal: Teoria e prática, p.224. 
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 A opção pelo âmbito largo ou restrito do conceito de cidadania, e, por via de 

conseqüência, de cidadãos, trará significativa importância para a interpretação da normativa 

internacional sobre direitos políticos. 

 

 

3. Diferenças entre direitos políticos e direitos eleitorais.    

 

Já se transcreveu o art. 1º, do Código Eleitoral e o art. 38, da Lei nº818/49, nos 

quais se alude a “direitos políticos, precipuamente os direitos de votar e ser votado”. Os 

políticos são direitos que formam um gênero do qual os direitos eleitorais são espécie. 

 Essa relação de pertinência específica a um gênero, não obstante, é insuficiente para 

explicar o regulamento jurídico da mesma. 

 É que, no Brasil, o fato aquisitivo dos direitos políticos é o alistamento eleitoral. 

Somente o eleitor é titular de direitos políticos41. Daí que se torna complexa aquela relação 

de pertinência, porque se o direito de votar, resultante do alistamento, é espécie de direito 

político, não deixa de ser sua causa formal. 

 No plano infraconstitucional isso fica bastante claro quando se examina as regras 

eleitorais para a exclusão do eleitor ou para o cancelamento do título. 

 Transitada em julgado a sentença que suspender os direitos políticos do cidadão, 

deverá ser adotado o procedimento previsto nos artigos 71 a 81, do Código Eleitoral, para o 

cancelamento da inscrição eleitoral e a exclusão do eleitor do rol de cidadãos42. 

 Mister se faz, de início, uma observação acerca do procedimento. A Constituição 

diferenciou perda e suspensão dos direitos políticos, no caput do art.15, mas não identificou 

quais as hipóteses de um e outro, dentre seus incisos. Tem prevalecido o entendimento de 

que apenas a perda da nacionalidade gera a perda dos direitos políticos, os demais casos 

produzem suspensão dos direitos políticos. 

 Ocorre, porém, que o Código Eleitoral não deu tratamento diferenciado à perda ou à 

suspensão dos direitos políticos, submetendo, uma ou outra hipótese, ao mesmo 

procedimento eleitoral de cancelamento da inscrição e de exclusão do eleitor. 

                                                 
41 CÂNDIDO, José Joel. Direito eleitoral brasileiro. 10. ed., Bauru: EDIPRO, 2002, p.75; COSTA, A. S. da. , 
Op. cit., p.94; MENDES, A. C. Op. cit., p.76. 
42 CÂNDIDO, J. J. Op. cit., p.90-94; MENDES, A. C. Op. cit., p.79; RIBEIRO, F. Op. cit., p.225-227. 
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 Na verdade, perda ou suspensão estão conectados a gozo e exercício dos direitos 

políticos. A perda atinge o gozo, que é pressuposto do exercício, pois quem nem mesmo 

goza do direito, não pode exercê-lo; a suspensão atinge, apenas, o exercício, mantido o 

gozo. 

 No ordenamento jurídico brasileiro há diversas normas que se referem 

expressamente ora a gozo ora a exercício dos direitos políticos, permitindo a conclusão de 

que são conceitos distintos, que merecem regimes também diferentes. No artigo 14, §3º, da 

Constituição de 1988, por exemplo, foi alçado à condição de elegibilidade o “pleno 

exercício dos direitos políticos”; enquanto que o artigo 16, da Lei dos Partidos Político (Lei 

nº9.096/95) só admite filiação a partido do eleitor que estiver no “pleno gozo de seus 

direitos políticos”. 

 Deveria, por conseguinte, de lege ferenda, haver um procedimento para a suspensão 

(retirada do exercício e manutenção do gozo) e outro para a perda (retirada do gozo, e, por 

via de conseqüência, do exercício) dos direitos políticos43. 

 Não há, contudo, essa diferenciação, no procedimento eleitoral, para a adoção dos 

efeitos da perda ou da suspensão dos direitos políticos. 

 Diz o art. 71, §2º, do Código Eleitoral, que, no caso de ser algum cidadão maior de 

18 anos privado, temporária ou definitivamente dos direitos políticos, a autoridade que 

impuser essa pena providenciará para que o fato seja comunicado ao Juiz Eleitoral ou ao 

Tribunal Regional da circunscrição em que residir o réu. 

 No juízo eleitoral será processado o cancelamento da inscrição, abrindo-se prazo 

para contestação em 5 dias, após publicação de edital com prazo de 10 dias, instruindo-se o 

feito em 5 ou 10 dias, e posterior decisão, em 5 dias (art. 77, do Código Eleitoral). 

                                                 
43Ainda vigorando a Lei nº818, de 18 de setembro de 1949, que trata da nacionalidade, no capítulo relativo 
aos direitos políticos, ali se prevê a possibilidade de reaquisição dos direitos políticos perdidos nos termos do 
art.135, §2º, da Constituição Federal de 1946: I – perda da nacionalidade (art.130); II – recusa de 
cumprimento de obrigação a todos imposta (art.141, §8º); e III – aceitação de título nobiliárquico ou 
condecoração estrangeira que importe restrição de direitos ou deveres perante o Estado. A reaquisição dos 
direitos políticos se dava administrativamente, por Decreto referendado pelo Ministro da Justiça, após 
expressa renúncia ao título ou condecoração, ou manifestação expressa de que está pronto para arcar com o 
comportamento a que se havia furtado. “Artigo 40 - O brasileiro que houver perdido direitos políticos, poderá 
readquiri-los: a) declarando, em termo lavrado no Ministério da Justiça e Negócios Interiores, se residir no 
Distrito Federal, ou nas Secretarias congêneres dos Estados e Territórios, se neles residir, que se acha pronto 
para suportar o ônus de que se havia libertado, contanto que esse procedimento não importe fraude da lei; b) 
afirmando, por termo idêntico, ter renunciado a condecoração ou título nobiliário, renúncia que deverá ser 
comunicada, por via diplomática, ao Governo estrangeiro respectivo”.  
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 Da decisão cabe recurso no prazo de 3 dias (art. 80, do Código Eleitoral), que não 

possui efeito suspensivo (art. 257, do Código Eleitoral), devendo o Cartório Eleitoral adotar 

as providências previstas no art. 78, do Código Eleitoral, para efetivar o cancelamento. 

 A forma jurídica para a suspensão ou perda dos direitos políticos é, como se vê, o 

cancelamento do título do eleitor e a sua exclusão do rol de eleitores. 

 

 

4. Distinção entre gozo e exercício dos direitos políticos.  

 

A distinção entre gozo e exercício dos direitos políticos é uma questão de grande 

relevância para este estudo, na medida em que o Pacto de São José da Costa Rica vai 

restringir as causas de limitação ao exercício desses direitos, mas parece não alcançar as 

causas para seu gozo, tomado como fruição. 

 O problema está em que, apesar de não haver dúvida sobre a natureza de direitos 

humanos dos direitos políticos - direitos humanos de primeira geração, quando se fala em 

gerações de direitos – não se lhes pode aplicar todas as regras pertinentes àqueles, porque, 

no lugar da consagrada fórmula “todo homem”, optou-se por “todo cidadão”. 

 Classifica MOARES os direitos políticos como direitos fundamentais de primeira 

geração44, afirmando que: “a distinção entre capacidade de direito ou de gozo e capacidade 

de fato ou de exercício, segundo a qual aquela seria a aptidão para ser titular de direitos e 

obrigações, ao passo que esta seria a aptidão para o exercício desses direitos e obrigações, 

carece de relevância no campo dos direitos fundamentais, porquanto não seria admissível a 

disjunção entre titularidade e o exercício dos direitos fundamentais”45.  

 O direito positivo brasileiro não acolheu esse argumento, e diferenciou gozo de 

exercício dos direitos políticos. A Constituição de 1988, por exemplo, no art. 14, §3º, II, 

indicou entre outras quatro condições de elegibilidade: “o pleno exercício dos direitos 

políticos”; no art. 85, III, tipificou como crime de responsabilidade do Presidente da 

República os atos que atentem contra “o exercício dos direitos políticos, individuais e 

                                                 
44 MORAES, Guilherme Peña de. Direitos fundamentais: conflitos & soluções. Niterói: Frater et Labor, 2000, 
p.28. 
45 Id., Ibid., p.13. 
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sociais”; no art. 87, caput, impõe como requisito para ocupar cargo de Ministro de Estado 

que o brasileiro maior de 21 anos esteja “no exercício dos direitos políticos”. 

 A Lei dos Partidos Políticos (Lei nº9.096/95), por seu turno, exige que para se filiar 

o eleito esteja em “pelo gozo de seus direitos políticos” (art. 16). 

 Isso tem levado a algumas confusões. SOBRINHO, por exemplo, parece confundir 

gozo e exercício, quando afirma que “pleno gozo dos direitos políticos, tem-no o cidadão 

eleitor com capacidade ativa de votar e passiva de ser votado. Entretanto, pode ocorrer que 

o cidadão goze da capacidade ativa de votar, mas, temporariamente, não goze da 

capacidade passiva de ser votado. Não se trata de penalidade voltada a restringir os direitos 

políticos, mas apenas de impedimentos circunstanciais, devido a determinados fatores como 

idade, exercício de função pública, parentesco até o segundo grau com titulares de mandato 

executivo, entre outros, que o impossibilitam a candidatura  a cargos eletivos. Porém, esse 

tipo de inelegibilidade não retira a capacidade do uso e gozo dos direitos políticos, que 

credencia o cidadão a filiar-se a partido político”46. 

Gozar e exercer direitos não é a mesma coisa. Por todos, pela profundidade e 

extensão do estudo, a lição de RUY BARBOSA, no famoso caso da impugnação à 

candidatura de Hermes da Fonseca, por inelegibilidade decorrente de falta de exercício de 

direitos políticos. Em página que merece ser apreciada, mas que, aqui, basta a síntese 

magistral do mestre, quando afirma:  
“Eis aí extremadas com a maior lucidez as raias entre o gozo e o exercício nos direitos 

políticos: o gozo, mera “capacidade potencial da faculdade jurídica; o exercício, 

“capacidade atual” dessa faculdade. 

No alistável, que se pode alistar, em lhe aprazendo, o direito político de voto está em 

capacidade potencial. É o gozo. No alistado, que se habilitou a votar atualmente, esse direito 

está em capacidade atual. É o exercício”47. 
 Sempre que a norma exigir como requisito o gozo dos direitos políticos, estará 

mencionando alistabilidade48, enquanto o exercício daqueles direitos importa em 

alistamento. O alistável goza, o alistado exerce direitos políticos. 

                                                 
46 SOBRINHO, José Bispo. Comentários à Lei Orgânica dos Partidos Políticos. Brasília: Brasília Jurídica, 
1996, p.53. 
47 BARBOSA, Ruy. Memória sobre a eleição presidencial, In: Obras completas de Ruy Barbosa. Rio de 
Janeiro: Ministério da Educação e Cultura, 1971, vol. XXXVII, 1910, t. II, p.47. 
48 Considera E. F. COSTA a alistabilidade direito pré-eleitoral, porque inerente à pessoa por sua condição de 
integrante do Poder Constituinte e, neste sentido, prévios a qualquer decisão constitucional. COSTA, Elcias 
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 Sendo de se observar, ademais, que E. F. da COSTA chega mesmo a ampliar a 

definição tradicional, tendo em vista que, a seu juízo, a alistabilidade é um direito pré-

eleitoral, pertinente àquela categoria “que são inerentes à pessoa por sua condição de 

integrante do Poder Constituinte e, neste sentido, prévios a qualquer decisão 

constitucional”. E, logo adiante, que “a característica de pré-constitucionalidade desse 

direito é proclamada na Declaração Universal dos Direitos Humanos”, na qual se diz que: 

“Todo Homem tem o direito de tomar parte no governo de seu país, diretamente ou por 

intermédio de representantes livremente escolhidos”49. 

 É essa uma proposição inovadora, e demonstra que houve uma redução conceitual 

da Declaração Universal da ONU em comparação com o Pacto Internacional de Direitos 

Civis e Políticos e os Tratados Internacionais, como a Convenção Americana de Direitos 

Humanos, tendo em vista que, naquela, se afirma a natureza pré-eleitoral da titularidade dos 

direitos políticos, quando se usa a expressão “todo homem”, e, nestes, não, uma vez que 

preferiram “todo cidadão” ou “todos os cidadãos”, o que já exige uma qualificação 

constitucional ou legal de quem são esses “homens”, que adquiriram o estatuto de 

“cidadãos”. 

 A solução doutrinária apresentada por E. F. da COSTA não encontra respaldo nem 

no sistema global nem no sistema americano de proteção dos direitos humanos, já que 

aquela amplitude conceitual (“todo homem”) foi reduzida pelo Pacto Internacional de 

Direitos Civis e Políticos e pela Convenção Americana de Direitos Humanos para “todo 

cidadão”. 

  

5. Suspensão e perda dos direitos políticos.  

 

Os direitos políticos estão submetidos a regime jurídico próprio na Constituição e 

nas leis infraconstitucionais. 

 O Capítulo IV, do Título II, da Constituição de 1988 denomina-se “Dos Direitos 

Políticos”. Ali se encontra regulamentação diversa que envolve: a) soberania popular 

exercida através do sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com igual valor para 

                                                                                                                                                     
Ferreira da. Direito eleitoral: Legislação, doutrina e jurisprudência. 3. ed., Rio de Janeiro: Forense, 1998, 
p.53. 
49 Idem. 
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todos, e mediante plebiscito, referendo e iniciativa popular; b) obrigatoriedade do 

alistamento e do voto; c) condições de elegibilidade; d) inelegibilidades; e) ação de 

impugnação de mandato eletivo; f) vacatio legis de lei que altere o processo eleitoral; e g) 

causa de suspensão e perda dos direitos político. 

 O art. 15, da Constituição, tem especial relevância no estudo dos direitos políticos, 

porque aquelas hipóteses são fatos suspensivos ou extintivos desses direitos. Traz ele cinco 

hipóteses de perda ou suspensão desses direitos, com a  seguinte redação: 
“Art.15 – É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos 

casos de: 

I – cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado; 

II – incapacidade civil absoluta; 

III – condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos; 

IV – recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa, nos termos do 

art.5º, VIII; 

V – improbidade administrativa, nos termos do art.37, §4º”. 
 A Constituição não definiu qual ou quais são os casos de perda ou de suspensão, 

mas parece evidente que são conseqüências distintas. A perda consiste na privação 

definitiva, a suspensão na privação temporária50. 

 O cancelamento da naturalização gera  a perda dos direitos políticos51 porque a 

nacionalidade é pressuposto para o gozo daqueles, salvo os portugueses com residência 

permanente no Brasil, aos quais, nos termos do art.12, §1º, da Constituição, serão 

atribuídos os direitos inerentes aos brasileiros, se houver reciprocidade. Aqui vale a pena 

observar que, apesar do inciso I, do art.15, da Constituição de 1988, mencionar apenas o 

cancelamento da naturalização, a perda da nacionalidade pela outra causa prevista no artigo 

12, inciso II, adquirir outra nacionalidade, também produz, como seu corolário jurídico, a 

perda dos direitos políticos, que possuem a nacionalidade brasileira como pressuposto de 

seu gozo.  

 A incapacidade civil absoluta decorre de idade, inferior a 16 anos, loucura, surdo-

mudez que impeça expressar a vontade e ausência, como se vê no art. 5º, I a IV, do Código 
                                                 
50 MENDES, A. C. Op. cit., p.80-82. 
51 DECOMAIN, Pedro Roberto. Elegibilidade e inelegibilidades. Florianópolis: Livraria e Editora Obra 
Jurídica, 2000, p.14; CÂNDIDO, J. J. Direito eleitoral brasileiro, p.115; COSTA, A. S. da. Op. cit., p.73-75; 
NIESS, Pedro Henrique Távora. Op. cit., 38; RIBEIRO, Fávila. Op. cit., p.208. MENDES considera apenas o 
cancelamento da nacionalidade como hipótese de perda; todas as demais seriam de suspensão dos direitos 
políticos. MENDES, A. C. Op. cit., p.81. 
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Civil. Consideram-na hipótese de perda dos direitos políticos RIBEIRO e CÂNDIDO52; e, 

ao contrário, como mera suspensão NIESS, DECOMAIN e A. S. da COSTA53. 

 Parece que estão certos os que a tomam como causa de suspensão e não de perda 

dos direitos políticos, porque a incapacidade civil é um status jurídico passível de mudança. 

Os menores de 16 anos, após essa idade podem se alistar; os loucos de todo gênero, 

voltando à sanidade recuperam a capacidade civil; os surdos-mudos que aprenderem a 

expressar sua vontade tornam-se capazes; e os ausentes, reaparecendo, reassumem sua 

situação jurídica, com eventual consolidação patrimonial frente a terceiros que herdaram 

(art.5º, I-IV, do Código Civil). 

 Atinge os direitos políticos a condenação criminal transitada em julgado, seja qual 

for o crime, e seja qual for a condenação. Entre os autores acima citados, apenas RIBEIRO 

aponta-a como causa de perda e não de suspensão, apesar do expresso texto constitucional: 

“enquanto durarem seus efeitos54”. 

 O art. 5º, VIII, da Constituição garante que ninguém será privado de seus direitos 

por motivo de crença religiosa ou convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para 

eximir-se de obrigação a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada 

em lei. A ressalva (“salvo”) autoriza, portanto, que o cidadão seja “privado de direitos”, e 

por isso, é a razão que encontro para RIBEIRO apontar o inciso IV, do art. 15, da 

Constituição, como causa de perda e não de suspensão dos direitos políticos55. Apontam-na 

como causa de suspensão DECOMAIN e A. S. da COSTA56; sendo que não esclarece 

NIESS sua posição57. Adverte CÂNDIDO que dependerá de disposição legal a fixação do 

efeito daquela norma constitucional58. 

 Improbidade administrativa também importa em suspensão dos direitos políticos59, 

inclusive, porque o artigo 37, §4º, a ela se refere expressamente, com a  seguinte redação: 

                                                 
52 RIBEIRO, F. Op. cit., p.208; CÂNDIDO, J. J. Op. cit., p.92. 
53 DECOMAIN, Pedro Roberto. Op. cit., p.14; COSTA, A. S. da. Op. cit., p.75; NIESS, P. H. T. Op. cit., 
p.39. 
54 RIBEIRO, F. Op. cit., p.208; DECOMAIN, P. R. Op. cit., p.15; CÂNDIDO, J.J. Op. cit., p.92; COSTA, A. 
S. da. Op. cit., p.77; NIESS, P. H. T. Op. cit., p.40.  
55 RIBEIRO, F. . Op. cit., p.208. 
56 DECOMAIN, P. R. Op. cit., p.18; COSTA, A. S. da. Op. cit., p.79. 
57 NIESS, P. H. T. Op. cit., p. 42-43. 
58 CÂNDIDO, J. J. Op. cit., p.92. 
59 DECOMAIN, P. R. Op. cit., p.19; CÂNDIDO, J. J. Op. cit., p.92; COSTA, A.S. da Op. cit., p. 89; NIESS, . 
H. T. Op. cit., 46. 
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“Art. 37 - ... 

§4º - Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a 

perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma  

e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível”. 
. A suspensão por improbidade administrativa está regulada pela Lei nº8.429, de 2 de 

junho de 1992, segundo a qual a perda da função pública e a suspensão dos direitos 

políticos só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória (art. 20). 

 O procedimento para a efetivação da perda ou suspensão está previsto nos art. 71 a 

art. 81, do Código Eleitoral. O art. 71 traz cinco causas de cancelamento do título de eleitor, 

entre as quais, as do inciso II – “a suspensão ou perda dos direitos políticos”. O §2º, por sua 

vez, dispõe que: 
“§2º - No caso de ser algum cidadão maior de 18 (dezoito) anos privado temporária ou 

definitivamente dos direitos políticos, a autoridade que impuser essa pena providenciará 

para que o fato seja comunicado ao Juiz Eleitoral ou ao Tribunal Regional da circunscrição 

em que residir o réu”. 

 Essa regra, a meu juízo, revogou, parcialmente, o art. 41, da Lei nº 818, de 18 de 

setembro de 1949: 
“Art.41 – A perda e a reaquisição dos direitos políticos serão declaradas por decreto, 

referendado pelo Ministro da Justiça e negócios Interiores”. 

 É que, qualquer que seja a hipótese de perda ou suspensão, o título de eleitor será 

cancelado, não havendo a possibilidade de sua revalidação por decreto presidencial. 

Recuperando sua alistabilidade, o cidadão fará nova inscrição eleitoral e terá um novo título 

de eleitor. Aquele que perder a nacionalidade brasileira, se a readquirir, segundo o devido 

processo legal, fará novo alistamento; da mesma maneira, aquele que se recusar a cumprir 

obrigação a todos imposta ou cumprir obrigação alternativa. 

 Nos casos de suspensão dos direitos políticos da mesma maneira: recuperada a 

capacidade civil, extintos os efeitos da pena criminal ou da sanção por improbidade 

administrativa, o cidadão recupera alistabilidade e poderá voltar a inscrever-se eleitor. 

 Deveria haver um procedimento eleitoral distinto para a perda ou suspensão dos 

direitos políticos, já que, como se disse, a perda alcança o gozo, enquanto a suspensão 

somente o exercício. Deveria a lei eleitoral apontar para o cancelamento do título apenas 

para as hipóteses de perda dos direitos políticos, fazendo uma anotação e exigindo a 
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devolução do título eleitoral ao Cartório Eleitoral da Zona respectiva, quando fosse caso de 

suspensão. Não é esse, no entanto, o direito positivo em vigor. 

 

 

6. Restrições ao gozo dos direitos políticos admitidas no direito brasileiro. 

 

 Tomando-se gozo dos direitos políticos como alistabilidade, o direito brasileiro 

admite submetê-la a restrições quando exclui alguns brasileiros por: a) nacionalidade; b) 

idade; e c) serviço militar obrigatório. 

 O art. 14, §1º e §2º, da Constituição possui a seguinte redação: 
“Art.14 - ... 

§1º - O alistamento eleitoral e o voto são: 

I – obrigatórios para os maiores de dezoito anos; 

II – facultativos para: 

a) os analfabetos; 

b) os maiores de setenta anos; 

c) os maiores de dezesseis anos e menores de dezoito anos. 

§2º - Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e, durante o serviço militar 

obrigatório, os conscritos”. 
 Estão impedidos de se alistar: a) os menores de 16 anos; b) os estrangeiros; e c) os 

conscritos. Ou seja, restringiu-se, diretamente, o gozo dos direitos políticos de certos 

brasileiros por motivos de idade, nacionalidade e serviço militar obrigatório.  

 Como a Constituição fez do alistamento tanto um direito quanto um dever, houve, 

também, revogação do art. 6º, I, “a” e “c”, do Código Eleitoral, que excluíam da 

obrigatoriedade do alistamento os inválidos e os que se encontrem fora do país. 

 Importante apontamento faz o Comitê de Direitos Humanos da ONU sobre 

alistamento eleitoral, aduzindo que deve ele ser facilitado e não devem ser impostos 

obstáculos para o mesmo. Se forem exigidos requisitos de residência, devem eles ser 

razoáveis, não podendo ser impostos de tal maneira que impeçam os sem–teto de exercer o 

direito de voto. Não há, portanto, incompatibilidade com a exigência do Código Eleitoral 

brasileiro de domicílio eleitoral (art. 42, parágrafo único). 

Questão interessante diz respeito aos cegos analfabetos. O Código Eleitoral que 

somente podem alistar-se os cegos “alfabetizados pelo sistema Braile” (art. 48). Essa norma 
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estava em sintonia com a do art. 5º, I, do mesmo Código, que não permitia alistamento do 

analfabeto. Agora que a Constituição de 1988 garantiu o alistamento para os analfabetos, 

foi aquela norma revogada. Ao interpretar a razoabilidade das restrições aos direitos 

políticos, o Comitê de Direitos Humanos da ONU afirmou não ser razoável restringir o 

direito de votar a deficiências físicas, o que, a toda evidência, alcança a deficiência visual, 

prescrevendo assistência independente para deficientes, cegos ou analfabetos.  

A questão se complica quando se trata das restrições indiretas através da perda e 

suspensão dos direitos políticos.  

O art. 15, da Constituição de 1988, traz cinco hipóteses de perda ou suspensão dos 

direitos políticos, sem esclarecer qual ou quais são de perda e qual ou quais de suspensão. 

A doutrina converge para aceitar sem qualquer oposição, apenas a primeira hipótese como 

perda (cancelamento da naturalização), que em nada seria incompatível com a normativa 

internacional na medida em que a nacionalidade é requisito razoável de alistabilidade.  

 

7. Restrições ao exercício dos direitos políticos admitidas no direito brasileiro. 

 

 No Brasil são muitas as restrições ao exercício dos direitos políticos, entre as 

hipóteses de sua suspensão, as condições de elegibilidade e as inelegibilidades. 

Em nosso país, existem restrições ao exercício dos direitos políticos fundadas em 

nacionalidade (art.15, I, da Constituição Federal de 1988), capacidade civil (art.15, II, da 

Constituição de 1988), condenação criminal (art.15, III, da Constituição de 1988), sanção 

por descumprimento de obrigação legal a todos imposta ou por recusa de prestação 

alternativa (art.15, IV, da Constituição de 1988)  e improbidade administrativa (art.15, V, 

da Constituição de 1988), e, igualmente, restrições ao direito de ser votado fundadas em 

nacionalidade (art.14, §3º, I, da Constituição de 1988), domicílio eleitoral (art.14, §3º, IV, 

da Constituição de 1988), filiação partidária (art.14, §3º, V, da Constituição de 1988), idade 

(art.14, §3º, VI, da Constituição de 1988), serviço militar obrigatório (art.14, §2º, da 

Constituição de 1988),  instrução (art.14, §2º, da Constituição de 1988), casamento (art.14, 

§7º, da Constituição de 1988), parentesco (art.14, §7º, da Constituição de 1988), sanção 

política (art.1º, I, “b” e “c”, da Lei Complementar nº64/90), sanção por abuso de poder 

(art.1º, I, “d” e “h”, da Lei Complementar nº64/90),  condenação criminal (art.1º, I, “e”, da 
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Lei Complementar nº64/90), indignidade militar (art.1º, I, “f”, da Lei Complementar 

nº64/90),  rejeição de contas (art.1º, I, “g”, da Lei Complementar nº64/90), liquidação de 

estabelecimento de crédito, financiamento ou seguro (art.1º, I, “i”, da Lei Complementar 

nº64/90). 

 

7.1. Restrições pela suspensão dos direitos políticos. 

 

 O art.15, I, da Constituição de 1988, traz uma causa de perda e não de suspensão 

dos direitos políticos. 

 As demais causas seriam hipóteses de suspensão, apesar de alguma divergência já 

apontada. A suspensão retira temporariamente a possibilidade do exercício dos direitos 

políticos, mas não impede, teoricamente, o gozo desses direitos, que seria alcançado apenas 

no caso de perda. No ordenamento jurídico brasileiro não há diferenciação normativa para 

os efeitos da perda e da suspensão, uma vez que o Código Eleitoral, em qualquer dessas 

hipóteses determina o cancelamento do título e a exclusão do rol de eleitores. 

O inciso II, do referido artigo 15, traz hipótese de suspensão por incapacidade civil 

absoluta, o inciso III, por condenação criminal transitada em julgado, o inciso IV por recusa 

a cumprimento de dever cívico, e o inciso V, por improbidade administrativa. 

 

7.2. Restrições através das condições de elegibilidade60. 

 

O artigo 14, §3º, da Constituição, por sua vez, impõe condições de elegibilidade: a) 

nacionalidade; b) pleno exercício dos direitos políticos; c) alistamento eleitoral; d) 

domicílio eleitoral na circunscrição; e) filiação partidária; e f) idade mínima: 35 anos para 

Presidente e Vice-Presidente, e Senador, 30 anos para Governador e Vice-Governador, 21 

anos para Deputado Federal, Deputado Estadual, Deputado Distrital, Prefeito, Vice-Prefeito 

e juiz de Paz, e 18 anos para Vereador. 

As condições de elegibilidade são requisitos para o exercício do  direito de ser 

eleito. A nacionalidade já é requisito para o alistamento eleitoral, e este a formalização que 

                                                 
60 DECOMAIN, P. R. Op. cit., p.11-30; CÂNDIDO, J. J. Op. cit., p.114-119; COSTA, A. S. da. Op. cit., 
p.65-120; NIESS, P. H. T. Op. cit., p.31-96; MENDES, A. C. Op. cit., p.101-107; COSTA, E. F. da. Op. cit., 
p.57-74. 
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se pressupõe para o exercício de qualquer direito político, porque, como se viu, a cidadania, 

no sentido estrito, se adquire, no Brasil, com a inscrição eleitoral. 

O pleno exercício dos direitos políticos funciona aqui como cláusula negativa, isto 

é, ausência de qualquer dos casos de perda ou suspensão dos direitos políticos, que, 

formalmente, quer dizer titularidade eleitoral – quem possui título de eleitor válido está no 

pleno exercício dos direitos políticos. 

 

7.3. Restrições através das inelegibilidades61. 

 

Para ser votado o cidadão precisa ser elegível. Além de satisfazer as condições de 

elegibilidade, não pode incorrer em qualquer das hipóteses de inelegibilidade, que estão 

previstas na Constituição e na Lei Complementar nº64/90. 

 

7.3.1. Inelegibilidades constitucionais. 

  

O artigo 14, §5º, da Constituição de 1988, desde a Emenda Constitucional nº16, de 

04/06/1997, dispõe: 
“§5º - O Presidente da República, os Governadores de Estado e do Distrito Federal, os 

Prefeitos e quem os houver sucedido ou substituído no curso dos mandatos poderão ser 

reeleitos para um único período subseqüente62”. 

 Já o §7º, do mesmo art. 14, da mesma Constituição, traz inelegibilidades decorrentes 

de casamento ou parentesco, com a seguinte redação: 
“Art.14 - ... 

§7º - São inelegíveis, no território de jurisdição do titular o cônjuge e os parentes 

consangüíneos ou afins, até o segundo grau ou por adoção, do Presidente da República, de 

Governador de Estado ou Território, do Distrito Federal, de Prefeito ou de quem os haja 

substituído dentro dos seis meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e 

candidato à reeleição”. 

                                                 
61 DECOMAIN, P. R. Op. cit., p.31-101; CÂNDIDO, J. J. Op. cit., 119-129; COSTA, A. S. da. Op. cit., 
p.141-200; NIESS, P. H. T. Op. cit., p.101-116 e 139-174; RIBEIRO, F. Op. cit., p.243-263; MENDES, A. C. 
Op. cit., p.108-120. 
62 O texto original era: “§5º - São inelegíveis para os mesmos cargos, no período subseqüente, o Presidente da 
República, os Governadores de Estado e do Distrito Federal, os Prefeitos e quem os houver sucedido, ou 
substituído nos seis meses anteriores ao pleito”. 
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 Traz o §6º, do art.14, da Constituição de 1988, hipótese de elegibilidade para outros 

cargos, mediante desincompatibilização, que se exclui das incompatibilidades com a 

normativa internacional por configurarem restrições sanáveis, ad nutum do interessado e 

para preservar o equilíbrio entre os concorrentes, que se pode considerar plenamente 

compatível com a disposição do art.23, “b”, da Convenção Americana de Direitos 

Humanos, que exige eleições “periódicas e autênticas”. A autenticidade imposta pela 

Convenção vai na mesma direção das garantias constitucionais de proteção de eleições 

normais e legítimas (art.14, §9º, da Constituição de 1988).  

 Remete o §9º, daquele artigo, para outras hipóteses de inelegibilidades e os prazos 

de sua cessação em lei complementar, a fim de proteger a probidade administrativa, a 

moralidade para o exercício do mandato, considerada a vida pregressa do candidato e a 

normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou o abuso 

do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta. 

 

7.3.2. Inelegibilidades legais. 

 

 A Lei Complementar nº64, de 18 de maio de 1990, regula outros casos de 

inelegibilidade diferentes dos constitucionais,  fazendo-o de uma maneira complexa e de 

difícil aplicação pelo excessivo sistema de remissão de uma às outras normas. Nela estão 

hipóteses de inelegibilidades e de incompatibilidades. Nestas, a Lei fixa prazos de 

desincompatibilização que autorizam a elegibilidade tão logo deixe o candidatável o cargo, 

emprego ou função considerada incompatível com o direito de concorrer a cargo eletivo. 

 A natureza relativa e temporária das incompatibilidades permite que sejam afastadas 

deste estudo, já que é plenamente razoável que a Lei imponha limites que buscam garantir a 

igualdade de condições gerais de acesso às funções públicas, prevista no artigo 23, §1º, “c”, 

da Convenção Americana de Direitos Humanos. Listar-se-ão, por isso, apenas as 

inelegibilidades. 

 Segundo o artigo 1º, da Lei Complementar nº64/90, são inelegíveis, para qualquer 

cargo: 

a) os inalistáveis e os analfabetos;  
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b) os membros do Congresso Nacional, das Assembléias Legislativas, da Câmara 

Legislativa e das Câmaras Municipais que hajam perdido os respectivos mandatos por 

infringência do disposto no art. 55, I e II, da Constituição Federal, dos dispositivos 

equivalentes sobre perda de mandato das Constituições Estaduais e Leis Orgânicas dos 

Municípios e do Distrito Federal, para as eleições que se realizarem durante o período 

remanescente do mandato para o qual foram eleitos e nos 3 (três) anos subseqüentes ao 

término da legislatura;  

c) o Governador e o Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal, o Prefeito e o 

Vice-Prefeito que perderem seus cargos eletivos por infringência a dispositivo da 

Constituição Estadual da Lei Orgânica do Distrito Federal ou da Lei Orgânica do 

Município, para as eleições que se realizarem durante o período remanescente e nos 3 (três) 

anos subseqüentes ao término do mandato para o qual tenham sido eleitos;  

d) os que tenham contra sua pessoa representação julgada procedente pela Justiça 

Eleitoral, transitada em julgado, em processo de apuração de abuso do poder econômico ou 

político, para a eleição na qual concorrem ou tenham sido diplomados, bem como para as 

que se realizarem 3 (três) anos seguintes;  

e) os que forem condenados criminalmente, com sentença transitada em julgado, 

pela prática de crime contra a economia popular, a fé pública, a administração pública, o 

patrimônio público, o mercado financeiro, pelo tráfico de entorpecentes e por crimes 

eleitorais, pelo prazo de 3 (três) anos, após o cumprimento da pena;  

f) os que forem declarados indignos do oficialato, ou com ele incompatíveis, pelo 

prazo de 4 (quatro) anos;  

g) os que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas 

rejeitadas por irregularidade insanável e por decisão irrecorrível do órgão competente, salvo 

se a questão houver sido ou estiver sendo submetida à apreciação do Poder Judiciário, para 

as eleições que se realizarem nos 5 (cinco) anos seguintes, contados a partir da data da 

decisão;  

h) os detentores de cargo na administração pública direta, indireta ou fundacional, 

que beneficiarem a si ou a terceiros, pelo abuso do poder econômico ou político apurado 

em processo, com sentença transitada em julgado, para as eleições que se realizarem nos 3 
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(três) anos seguintes ao término do seu mandato ou do período de sua permanência no 

cargo;  

i) os que, em estabelecimentos de crédito, financiamento ou seguro, que tenham 

sido ou estejam sendo objeto de processo de liquidação judicial ou extrajudicial, hajam 

exercido, nos 12 (doze) meses anteriores à respectiva decretação, cargo ou função de 

direção, administração ou representação, enquanto não forem exonerados de qualquer 

responsabilidade. 
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Capítulo IV -  Impacto no Direito Eleitoral Brasileiro da Incorporação da Convenção 

Americana de Direitos Humanos 

 

1. Incompatibilidades entre restrições ao gozo e ao exercício dos direitos políticos 

admitidas pelo Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e pela Convenção 

Americana de Direitos Humanos e as admitidas pelo direito brasileiro na Constituição 

Federal, na Lei das Inelegibilidades e no Código Eleitoral. 

 

A Convenção Americana de Direitos Humanos somente admite restrições aos direitos 

políticos fundadas, exclusivamente, por motivo de idade, nacionalidade, residência, idioma, 

instrução, capacidade civil ou mental, ou condenação por juiz competente, em processo penal 

(art. 23, §2º), especificando o que o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos 

genericamente veta através de cláusula submetida a critério de razoabilidade (“sem restrições 

infundadas” – art. 25). 

O ordenamento jurídico brasileiro, diferentemente, admite restrições diretas e indiretas 

por outras causas, razão pela qual se pretende examinar o relacionamento entre este e o direito 

internacional dos direitos humanos, para se apontar as situações decorrentes das normas de 

um e de outro nas quais podem conviver harmonicamente, inclusive de maneira 

complementar, que se denominou “situações de compatibilidade”, ou, apenas 

“compatibilidade”, e aquelas que, ao contrário, há recusa de convivência harmônica do direito 

internacional face ao direito interno, verdadeiro confronto jurídico, que serão denominadas, 

neste trabalho, de “situações de incompatibilidade”, ou, simplesmente, “incompatibilidades”, 

para se evitar, propositadamente, a expressão antinomias jurídicas, que presumem normas 

válidas do mesmo ordenamento jurídico1. 

 O art. 23,§1º, da Convenção Americana de Direitos Humanos garantiu a todos os 

cidadãos o direito de gozar dos direitos políticos, permitindo o parágrafo 2º, do mesmo artigo, 

que a lei poderia regular o “exercício dos direitos e oportunidades”.  

Há uma diferença entre a norma do art.23, §1º, e a do §2º, na medida em que a 

primeira se refere a “gozo” e a segunda a “exercício” dos direitos políticos. O gozo é direito 

de “todos os cidadãos”, e o exercício pode ser regulado por lei, vedadas restrições que não 

                                                 
1 BOBBIO, Norberto. Teoria do ordenamento jurídico. Trad. Carlos Nelson Coutinho. São Paulo: Polis/ Brasília: 
Editora Universidade de Brasília, 1989, p.87; KELSEN, Hans. Teoria geral das normas. Trad. José Florentino 
Duarte. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1986, p.161. 
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estejam fundadas exclusivamente por motivo de idade, nacionalidade, residência, idioma, 

instrução, capacidade civil ou mental, ou condenação por juiz competente, em processo penal. 

Inexistiria, como se vê, norma limitativa à regulamentação legal do gozo dos direitos 

políticos, uma vez que o direito convencional se teria ocupado apenas do exercício para 

limitar suas restrições, e não teria limitado a possibilidade de restrição do gozo. Essa 

interpretação é excessivamente literal, deixando de levar em conta a possibilidade de restrição 

indireta do exercício pela restrição do gozo, já que somente os sujeitos que gozam podem 

exercer seus direitos políticos. Nesse sentido, como a interpretação de normas restritivas de 

direitos políticos submete-se a interpretação estrita, não pode haver ampliação das restrições 

ao seu exercício pela porta transversa de restrições infundadas ao seu gozo, razão pela qual 

haverão, também os critérios de alistabilidade dos brasileiros, fato jurídico aquisitivo do gozo, 

submeter-se ao disposto no art.23, §2º, da Convenção Americana de Direitos Humanos. 

Essa interpretação não ofende a diferença entre “toda pessoa” e “todo cidadão”, usadas 

em momentos distintos. Se a normativa internacional pretendesse adotar o conceito amplo de 

cidadania, teria optado por titularizar todas as “pessoas” com os direitos políticos, no lugar da 

opção que fez, titularizando somente os “cidadãos”, nos moldes da Declaração Universal de 

Direitos Humanos, que no seu art.21(1), refere-se “todo homem”. Ao mencionar esse conceito 

no Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, o Comitê de Direitos Humanos da ONU 

disse que em contraste com outros direitos e liberdades reconhecidos pela Convenção (que 

são assegurados a todos os indivíduos no território e sujeitos à jurisdição do Estado), o art. 25 

protege os direitos de “todo cidadão”. Essa afirmativa pode-se aplicar, igualmente,  ao art. 23, 

da Convenção Americana de Direito Humanos, que também usa a expressão “todos os 

cidadãos”.  

É verdade que o conceito de cidadania está se alargando na Europa, nos países que 

integram a União Européia, para superar nacionalidades, o que a aproxima, cada vez mais, do 

amplo conceito de titularidade de direitos e não apenas de direitos políticos. Mas nem o texto, 

nem o contexto da elaboração do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e da 

Convenção Americana de Direitos Humanos autorizam possa se aplicar, na sua interpretação, 

a concepção ampla de cidadania. 

 É de se destacar que aquele Comitê da ONU, ao interpretar, os direitos políticos 

previstos no Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, admitiu como razoável que as 

leis internas definam cidadania, mas não admitiu distinções entre cidadãos no gozo desses 

direitos baseadas em raça, cor, sexo, língua, opinião pública ou outra opinião, origem nacional 

ou social, propriedade, nascimento ou outro status qualquer. 
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1.1. Compatibilidades entre restrições ao gozo e ao exercício dos direitos 

políticos admitidas pelo Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e pela 

Convenção Americana de Direitos Humanos e as admitidas pelo direito brasileiro na 

Constituição Federal e na Lei das Inelegibilidades. 

 

1.1.1. Nacionalidade. 

 

Deve-se interpretar como razoável o critério de aquisição de cidadania, e, portanto, de 

gozo dos direitos políticos, baseada na origem nacional. O que não admite a normativa 

internacional é que um nacional, apenas por aquela nacionalidade específica ou por 

naturalização, possa sofrer discriminação, mas não se crê que esteja ela impondo que se 

iguale, para fins de cidadania, nacionais e estrangeiros. Inaceitável seria, por exemplo, atribuir 

direito de voto aos estrangeiros, salvo os de certa nacionalidade, mas é plenamente aceitável 

excluir todos os estrangeiros da aquisição desses direitos, ou estende-la apenas a certos e 

específicos estrangeiros, pelos laços e afinidades histórico-culturais que possuem, como faz o 

Brasil em relação aos portugueses. 

O art. 15, da Constituição de 1988, como se viu acima, traz cinco hipóteses de perda 

ou suspensão dos direitos políticos, sem esclarecer qual ou quais são de perda e qual ou quais 

de suspensão. A doutrina nacional parece convergir para aceitar unanimemente apenas a 

primeira hipótese como perda dos direitos políticos, decorrente do cancelamento da 

naturalização, que em nada seria incompatível com a normativa internacional na medida em 

que a nacionalidade é requisito razoável para o gozo desses direitos, sendo, inclusive, seu 

pressuposto, salvo para os portugueses.  

Não há também incompatibilidade com a condição de elegibilidade prevista no artigo 

14, §3º, incisos I, da Constituição de 1988, que exige nacionalidade, uma vez que o art. 23, 

§2º, da Convenção Americana de Direitos Humanos admite que a lei regule o exercício desses 

direitos por motivo de nacionalidade. 

 

1.1.2. Idade. 

 

Mister se faz, também, observar que naquela parte em que o Comitê de Direitos 

Humanos da ONU considera como razoável exigir idade elevada para ser eleito, mas não 

razoável exigí-la para votar, apontou que esse direito “deve ser disponível para todo cidadão 
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adulto”, reconhecendo a possibilidade de fixação de uma idade mínima para considerar-se o 

cidadão “adulto”. Aplica-se essa interpretação para o art.23, §2º, da Convenção Americana de 

Direitos Humanos que admite restrição por idade. Não há, por conseguinte, incompatibilidade 

com o direito brasileiro quando este fixa idade mínima de 16 anos para o alistamento. 

Igualmente nenhuma incompatibilidade com a condição de elegibilidade prevista no 

artigo 14, §3º, IV, da Constituição de 1988, que fixa idades mínimas para candidaturas a 

certos cargos, já que o art. 23, §2º, da Convenção Americana de Direitos Humanos admite que 

a lei regule o exercício desses direitos por motivo de idade.  

 

1.1.3. Alfabetização, educação ou propriedade. 

 

É, de igual modo, daquele Comitê da ONU a interpretação que nega razoabilidade à 

restrição do direito de votar por causas ligadas a deficiências físicas ou em exigência de 

qualidades decorrentes de alfabetização, educação ou propriedade. No Brasil já se foi a época 

em que havia voto censitário (na Constituição Imperial de 1824) ou que se exigia 

alfabetização para o alistamento (todas as Constituições até a Constituição de 1988). Cabe 

mencionar que a Constituição apenas restringiu a alistabilidade, de maneira direta, para os 

menores de 16 anos, estrangeiros e conscritos; estando, portanto, revogadas todas as normas 

legais em sentido contrário, como é o caso do art. 5º, incisos I e II, do Código Eleitoral, que 

não permitem o alistamento dos analfabetos e dos que não saibam exprimir-se na língua 

nacional. 

A inelegibilidade por analfabetismo, igualmente, é compatível com a normativa 

internacional porque o art. 23, §2º, da Convenção Americana de Direitos Humanos, prevê 

regulação legal do exercício, não do gozo dos direitos políticos, por motivo de instrução. 

 

1.1.4. Incapacidade civil. 

 

Nada a opor, igualmente, acerca da suspensão dos direitos políticos por incapacidade 

civil absoluta, prevista no art. 15, inciso II, da Constituição de 1988, pois o art. 23, §2º, da 

Convenção Americana de Direitos Humanos admite que a lei regule o exercício desses 

direitos por motivo de capacidade civil ou mental. 
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1.1.5. Condenação criminal. 

 

Também nada a opor, no mesmo sentido, da inexistência de incompatibilidade pela 

suspensão dos direitos políticos por condenação criminal transitada em julgado, prevista no 

art. 15, inciso III, da Constituição de 1988, pois o art. 23, §2º, da Convenção Americana de 

Direitos Humanos admite que a lei regule o exercício desses direitos por motivo de 

condenação em processo penal, por juiz competente, e pela mesma razão também não é 

incompatível a inelegibilidade prevista no art.1º, I, “e”, da Lei Complementar 64/90, que 

resulta de condenação criminal em certos e determinados crimes. 

 

1.1.6. Domicílio eleitoral. 

 

Da mesma maneira, não há incompatibilidade com a condição de elegibilidade 

prevista no artigo 14, §3º, inciso IV, da Constituição de 1988, que impõe domicílio eleitoral 

na circunscrição onde se vai concorrer, que a Lei nº9.504/95 fixou, no art.9º, em um ano antes 

das eleições, porque o art. 23, §2º, da Convenção Americana de Direitos Humanos admite que 

a lei regule o exercício desses direitos por motivo de residência. 

 

1.1.7. Alistamento eleitoral. 

 

O inciso III, do art. 14, da Constituição de 1988, não gera incompatibilidade porque o  

alistamento eleitoral é pressuposto de aquisição do gozo dos direitos políticos, que pode ser 

objeto de legislação interna, e, no mesmo sentido, nada a opor quanto à inelegibilidade dos 

inalistáveis (art. 14, §4º, da Constituição de 1988), porque o art. 23, §1º, da Convenção 

Americana de Direitos Humanos atribui o gozo dos direitos políticos a “todos os cidadãos”, 

abrindo a possibilidade do direito interno dizer quais são eles, sem restrições não razoáveis. 

 

1.2. Incompatibilidades. 

 

1.2.1.  Incompatibilidade por restrição decorrente de motivo de língua. 

  

A questão da língua é particularmente importante para certas populações indígenas 

brasileiras que ainda possuem língua própria, sobretudo na região amazônica. A 

incompatibilidade se apresenta, quando algumas normas legais são discriminatórias. É o caso 
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do art.5º, II, do Código Eleitoral, que não admite alistamento de quem não saiba exprimir-se 

na língua nacional, assim como do seu art.242, que impõe que a propaganda eleitoral só 

poderá ser feita em língua nacional. A doutrina já vem avançando no sentido de admitir 

propaganda eleitoral em língua indígena2. 

 Tanto o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos (art. 25 combinado com art. 

2º, 1), quanto a Convenção Americana de Direitos Humanos (art. 1º, 1) vedam qualquer 

discriminação por motivo de língua, mas a Convenção admite que a lei regule o exercício dos 

direitos políticos por esse motivo (art. 23, §1º). 

 Segundo o entendimento aqui defendido, havendo diferença jurídica entre gozo e 

exercício dos direitos políticos, poder-se-ia exigir a língua nacional para o exercício de certos 

direitos políticos, nunca para o seu gozo, ou seja, para o alistamento do cidadão. 

 Ademais, como o artigo 23, §1º, da Convenção Americana de Direitos Humanos, é 

uma cláusula que envolve todos os direitos políticos, além dos direitos de votar e ser votado, é 

razoável exigir domínio da língua oficial para a participação direta nos assuntos públicos, 

inclusive para ocupar funções públicas, eletivas ou não, mas não parece razoável exigi-lo para 

o alistamento e o voto, ainda mais, agora, quando este se faz através de urna eletrônica, e 

utilização de fotografias. Evidentemente, na hipótese de substituição da urna eletrônica por 

urna convencional, o eleitor que não for capaz de marcar o nome do candidato na eleição 

majoritária, ou escrever o número ou o nome de seu candidato na eleição proporcional votará 

em branco ou nulo (voto que não se possa identificar a vontade do eleitor), mas isso também 

pode ocorrer com os analfabetos, já tendo a lei autorizado uso de mecanismos capazes de 

auxiliá-los nesse momento. 

 Considerando-se que aos analfabetos foi garantido o direito de voto, não há qualquer 

razão jurídica para impedir que brasileiro que não se possa exprimir em português aliste-se 

eleitor e vote. Penso que o indispensável é atender os requisitos constitucionais: que seja 

brasileiro, maior de 16 anos e não seja conscrito. 

 Comumente se confunde indigenato com incapacidade civil e, o que é pior, 

incapacidade civil absoluta, contra o texto expresso do Código Civil que considera o índio 

relativamente incapaz (art. 6º, III). Os índios, não emancipados, são relativamente incapazes, 

e por isso podem alistar-se, votar e ser votados, mas sua qualidade indígena decorre de sua 

pertinência a um grupo étnico que o reconhece e é por ele reconhecido. 

                                                 
2 CONEGLIAN, Olivar. Propaganda eleitoral: De acordo com o Código Eleitoral e com a Lei nº9.504/97. 5. 
ed., Curitiba: Juruá, 2002, p. 268. 
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 Em informe da Subcomissão de Prevenção de Discriminação das Minorias, da 

Comissão de Direitos Humanos, da ONU, definiu-se o conceito de povos, comunidades e 

nações indígenas como aqueles que possuem continuidade histórica com as sociedades 

anteriores à colonização, que se consideram distintos de outros setores da sociedade 

envolvente, e, constituindo setores não dominantes, possuem a determinação de preservar, 

desenvolver e transmitir para as futuras gerações seus territórios ancestrais e sua identidade 

étnica como base de sua existência como povo, segundo seus próprios padrões culturais, suas 

instituições sociais e seus sistemas legais3. 

 É preciso lembrar, por outro lado, que a Constituição de 1988 traz diversas normas que 

protegem os índios e lhes garante direito à própria cultura, à língua materna e à educação 

naquela (arts.210, §2º, 215, §1º e 231), e por isso foi recepcionado o art.49, da Lei nº6.001, de 

19.12.73 - Estatuto do Índio, que assegura o direito à alfabetização na língua do grupo e em 

português4. 

A interpretação de “língua nacional” como “língua oficial” é restritiva e inadequada 

para um país como o nosso, com tamanha diversidade cultural. Os grupos indígenas que 

compõem etnias que possuem língua nativa diferenciada do português também possuem 

língua nacional, apesar de não ser da sociedade envolvente. Nem por isso suas línguas deixam 

de ser línguas brasileiras ou de povos que vivem no Brasil, e, portanto, são brasileiros por 

nacionalidade nata decorrente do jus soli, escrita na Constituição de 1988 (art.12, I, “a”). 

A questão é definir a nacionalidade, porque existem grupos que não respeitam os 

limites da territorialidade política, ultrapassando fronteiras em seu próprio habitat, como os 

Yanomami, no norte do país, na fronteira com a Venezuela5. Mas, uma vez reconhecida sua 

nacionalidade brasileira, não há como lhes negar gozo dos direitos políticos no sentido estrito, 

apenas por razões lingüísticas. 

O direito à língua indígena é, portanto, um direito constitucionalizado; assim, a lei 

eleitoral não pode exigir dos índios que se expressem na língua nacional para se alistarem, 

                                                 
3 STAVENHAGEN, Rodolfo. El sistema internacional de los derechos indígenas In: Memorial del segundo 
seminario sobre administración de justicia y pueblos indígenas. São José da Costa Rica: Instituto Interamericano 
de Derechos Humanos, 1999, p.367. 
4 SOUZA FILHO, Carlos Frederico Marés. O renascer dos povos indígenas para o direito. Curitiba: Juruá, 
1998, p.158-159. 

5“Os Yanomami têm como território tradicional extensa área da floresta tropical no Brasil e na Venezuela. 
Possuem uma população em torno de 25.000 índios. No Brasil existem cerca de 10.000 Yanomami situados nos 
Estados do Amazonas e de Roraima. Falam a língua Yanomami e mantêm ainda vivos os seus usos, costumes e 
tradições”. MORALES, Walter. Índios. [on line] Disponível na Internet via 
WWW.URL:<http:www.psg.com/~walter/indio.html>. Acesso em: 1 de dezembro de 2002. 
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uma vez que possuem eles direito a sua própria língua, e a Carta não firmou entre os 

requisitos de alistabilidade o domínio da língua portuguesa. 

Não se pode admitir que a exigência legal de conseguir exprimir-se na língua nacional 

esteja sustentada pela possibilidade de restrição baseada em educação. Um brasileiro indígena 

pode ser “educado” para seus parâmetros culturais e, no entanto,  não conseguir expressar-se 

em português. 

Esses mesmos argumentos servem para todos brasileiros, inclusive os brasileiros natos 

nascidos no estrangeiro (art.12, I, “b” e “c”, da Constituição de 1988) e que, eventualmente, 

não dominem o português. 

 

1.2.2. Incompatibilidade decorrente de restrição por motivo de casamento ou 

parentesco. 

 

Norma constitucional dispõe, expressamente, sobre inelegibilidade decorrente de 

casamento e parentesco: “são inelegíveis os cônjuges e parentes consangüíneos ou afins, até o 

segundo grau ou por adoção, dos Chefes do Executivo, no território de jurisdição do titular, 

ou de quem os haja substituído dentro dos seis meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de 

mandato eletivo e candidato a reeleição” (art. 14, §7º, da Constituição de 1998). É norma 

incompatível com o artigo 23, §2º, da Convenção Americana de Direitos Humanos, que não 

prevê a possibilidade de restringir o exercício dos direitos políticos, entre os quais, de ser 

votado, por motivos de casamento ou parentesco. 

Não é razoável essa restrição em nome da igualdade de condições, sobretudo depois da 

possibilidade de reeleição, e, agora, com a nova interpretação dada pelo Tribunal Superior 

Eleitoral, ao art.14, §5º e §7º, da Constituição de 1988, no sentido de que subsistindo a 

possibilidade da reeleição para prefeito, para o período subseqüente, seus parentes podem 

concorrer a qualquer cargo eletivo, inclusive de prefeito e vice-prefeito, na mesma base 

territorial, desde que ocorra o falecimento ou afastamento definitivo do titular, até seis meses 

antes das eleições6. 

 

 

 

 

                                                 
6 TSE. Acórdão nº3.043, de 27.11.2001. 
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1.2.3. Incompatibilidade por motivo de irreelegibilidade. 

 

O sistema brasileiro de inelegibilidades constitucionais do texto original da 

Constituição de 1988, em seu art.14, §5º, presumia o abuso de poder nas eleições, razão pela 

qual proibiu qualquer reeleição para cargo de chefia do Poder Executivo das três esferas 

federal, estadual e municipal, como se viu. 

A Emenda Constitucional nº 16, de 05 de junho de 1997, aprovada pelo Congresso 

Nacional para atender os interesses do então Presidente da República, afastou aquela 

presunção de abuso, permitindo uma única reeleição. 

Essa limitação a uma única reeleição é incompatível com a normativa internacional 

americana, que não autoriza a legislação interna a regular a elegibilidade por conveniência na 

alternância dos governantes. 

É que optando pelo regime democrático com participação direta ou indireta, o sistema 

interamericano exige que ocorram eleições periódicas, mas em momento algum admitiu 

pudesse haver restrição ao direito do governante voltar a se candidatar. 

Penso que não se pode invocar a cláusula da isonomia para embasar essa restrição, 

porque a solução para garantir-se igualdade de condições está em um sistema de 

desincompatilizações e não no impedimento de voltar a  concorrer. 

Errou o TSE quando ao interpretar a emenda da irreelegibilidade do Presidente da 

República, nas eleições de 1998, admitiu que o candidato permanecesse no cargo, apesar do 

sistema de desincompatibilizações existente7. 

Ademais, rompida a tradição brasileira de irreelegibilidade de Chefes do Executivo, 

não há mais qualquer razão axiológica para impedir quantas reeleições sejam possíveis, desde 

que através de eleições periódicas e autênticas, através de sistema de desincompatibilizações. 

 

1.2.4. Incompatibilidade por exigência de filiação partidária. 

 

 É condição de elegibilidade a filiação partidária, como se vê no artigo 14, §3º, inciso 

III, da Constituição, que restringe o direito de ser votado por um motivo não autorizado pela 

Convenção. 

                                                 
7 BARRETO, Lauro. Reeleição e continuísmo: Aspectos históricos, doutrinários, políticos e jurídicos da 
Emenda Constitucional nº16. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 1998, p. 224-251; ROLLO, Alberto. Princípios de 
direito eleitoral: “Pars conditio” segurança jurídica, In: ROLLO, Alberto et al. Alberto Rollo (org.). 
Propaganda eleitoral: teoria e prática. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2002, p.33-34; PACHECO, 
Marília (org.). Compêndio de legislação eleitoral. 7. ed., Brasília, Brasília Jurídica, 2002, p.35. 
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 O Comitê de Direitos Humanos da ONU, examinando, como se viu acima, hipóteses 

razoáveis de restrição ao exercício dos direitos políticos assentou que pessoas que sejam 

elegíveis não devem ser excluídas por exigências não razoáveis ou discriminatórias como 

educação, residência ou descendência, ou por razões de filiação política. 

 A questão não é simples, porque há quem sustente que é esse um dos alicerces da 

estrutura democrática brasileira8, especialmente em razão do princípio fundamental do 

pluralismo político (art.1º, V, da Constituição de 1988), que se poderia assegurar através do 

pluripartidarismo, e, assim, o revezamento das investiduras políticas9. 

 Não obstante, o direito a candidaturas “solteiras”, sem partidos políticos, amplia, no 

lugar de restringir, o pluralismo político, porque permite mais cidadãos submeterem-se aos 

pleitos eleitorais, e, portanto, à vontade popular, esteio da democracia, sem estar, 

necessariamente, vinculado a normas de organização interna dos partidos políticos. 

 O perigo não está no reconhecimento do direito à elegibilidade sem partidos, mas na 

possibilidade do personalismo e na manutenção de oligarquias no poder, que ocorrem, com ou 

sem os partidos políticos. Aqui, basta lembrar que, neste momento de grande liberdade 

democrática no Brasil, ao final da ditadura militar, com partidos livres e em pleno 

funcionamento, a Constituição de 1988 foi alterada para garantir-se a reeleição do Presidente 

da República, não em decorrência de um princípio dos direitos humanos, e sim para garantir-

se o continuísmo político. O problema, portanto, não é de natureza jurídica – garantir-se ou 

não candidaturas sem partidos políticos, na esteira dos direitos humanos, e sim de âmbito 

político, que envolve a maneira como cada povo, e, no caso particular, o nosso, construiu suas 

relações de poder entre governantes e governados. 

 Estando o princípio democrático alicerçado na soberania popular, não é possível 

presumir que o povo só saberá escolher seus melhores governantes se estiverem filiados a este 

ou aquele partido político. É uma questão de amadurecimento político, e não jurídico.10 

 

 

                                                 
8 NIESS, P. H. T. Op. cit., p.91; MENDES, A. C. Op. cit., p. 54; SILVA, J. A. da. Op. cit., p.398.  
9 RIBEIRO, F. Op. cit., p.278; SILVA, J. A. da. Op. cit., p.401. 
10 Na eleição para a Câmara dos Deputados, em 2002, o candidato Enéas Carneiro obteve em São Paulo, mais de 
1,5 milhões de votos, e, pelo sistema de proporcionalidade partidária existente no Brasil, foi capaz de puxar 
votos para eleger mais quatro deputados federais de seu Partido Político – PRONA, que não obtiveram nem 
mesmo 700 votos – o mais votado dos quatro obteve 665 votos e o menos 274. Disso resulta que a exigência de 
filiação partidária, ao contrário do que pode parecer, também é capaz de gerar distorções até mais graves do que 
a candidatura avulsa, que, neste caso, teria colocado Enéas Carneiro na Câmara dos Deputados, mas a teria 
poupado de quatro outros inexpressivos candidatos, não representativos de parcela mínima do eleitorado. Sobre 
os dados ver: KRAMER, Dora. Combatentes sem causa. O Estado de S. Paulo, São Paulo, 9 de outubro de 2002. 
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1.2.5. Incompatibilidade por descumprimento de obrigação a todos imposta. 

 

 Não autoriza a Convenção Americana possa o cidadão que se recusar a cumprir 

obrigação a todos imposta ou prestação alternativa tenha seus direitos políticos suspensos, nos 

termos do art.15, IV, da Constituição de 1988. 

 

1.2.6. Incompatibilidade por improbidade administrativa. 

 

 O art. 15, V, combinado com o art. 37, §4º, da Constituição de 1988, regulamentados 

pelo art. 20, da Lei nº9.289/89, prevê a suspensão dos direitos políticos por sentença 

condenatória transitada em julgado por ato de improbidade administrativa. É essa norma 

incompatível com a Convenção Americana de Direitos Humanos, que somente admite a 

regulamentação do exercício dos direitos políticos, entre outras, pela condenação criminal, 

porque a improbidade administrativa é ilícito administrativo e a sentença que a declara e 

condena o ímprobo tem natureza civil e não criminal11. 

 

1.2.7. Incompatibilidade de sanções políticas. 

 

 É curioso que o art. 15,V, da Constituição de 1988, tenha proibido a cassação dos 

direitos políticos, mas que inúmeras normas legais tragam inelegibilidades como sanções 

políticas. É o caso da hipótese prevista no art. 1º, I, “b”, da Lei Complementar nº64/90, que 

prevê inelegibilidade dos parlamentares federais, estaduais e municipais que hajam perdido os 

respectivos mandatos por infringência do disposto nos inciso I e II, do art. 55, da Constituição 

Federal e dos respectivos das Constituições Estaduais ou das Leis Orgânicas dos Municípios e 

do Distrito Federal, bem assim da alínea “c”, do mesmo artigo e do mesmo inciso, que prevê 

semelhante inelegibilidade para o Governador e o Vice-Governador de Estado e do Distrito 

Federal, o Prefeito e o Vice-Prefeito que perderem seus cargos eletivos por infringência a 

dispositivo da Constituição Estadual, da Lei Orgânica do Distrito Federal e da Lei orgânica do 

Município. 

 Aquelas violações do art. 1º, I, “b”, da Lei Complementar 64/90, inclusive as do art. 

54, da Constituição de 1988, para a qual é remetida a norma do art. 55, I, e àquelas da alínea 

                                                 
11 MENDES, A. C. Op. cit., p.90; FIGUEIREDO, Marcelo. Probidade administrativa: Comentários à Lei 
8.429/92 e legislação complementar. 4. ed., São Paulo: Malheiros Editores, 2000, p. 272-273; SILVA, J. A. da. 
Op. cit., p. 384-385. 
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“c”, do mesmo inciso, são ali tratadas como hipóteses de ilícitos políticos, punidas 

politicamente com a perda do mandato, e, ainda, com inelegibilidade para as eleições que se 

realizarem durante o período remanescente do mandato para o qual foram eleitos e nos oito 

anos subseqüentes ao término da legislatura ou para as eleições que se realizarem durante o 

período remanescente e nos três anos subseqüentes ao término do mandato para os qual os 

Chefes do Executivo tenham sido eleitos. 

 Da mesma maneira, é incompatível o caso de inabilitação do Presidente da República 

por impedimento, nos termos do art. 52, parágrafo único, da Constituição de 1988. 

 Tratando-se de sanções de natureza política resultante de condenação política 

deliberada pela Casa Legislativa respectiva, é ela incompatível com o art. 23, da Convenção 

Americana de Direitos Humanos, que somente permite a regulamentação do exercício dos 

direitos políticos nas situações ali apontadas, e entre as quais só aparece uma sanção: a 

criminal. As sanções de natureza política não podem, portanto, ser abarcadas por interpretação 

ampliativa do signo “criminal”. 

 A normativa internacional dos direitos humanos, portanto, não permite suspensão dos 

direitos políticos por sanção política. 

 

1.2.8. Incompatibilidade por sanção militar. 

 

 O art. 1º, I, “f, da Lei Complementar nº64/90, prevê inelegibilidade por quatro anos 

para os que forem declarados indignos do oficialato, ou com ele incompatíveis. 

 A indignidade militar é sanção de natureza administrativa própria do regime jurídico 

dos servidores públicos militares. Não tendo natureza “criminal”, e por isso também não está 

respaldada pela Convenção Americana de Direitos Humanos. 

 

1.2.9. Incompatibilidade por rejeição de contas. 

  

Decorre do art.1º, I,”g”, da Lei Complementar nº64/90, inelegibilidade por cinco anos, 

a contar da decisão irrecorrível do órgão competente que tenha rejeitado as contas relativas ao 

exercício de cargos ou funções públicas. 

 É mais uma sanção de natureza administrativa, que não tendo natureza criminal não se 

sustenta frente à Convenção Americana. 
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1.2.10. Incompatibilidade por abuso de poder econômico ou político. 

 

 A condenação em processo que apure abuso de poder econômico ou político de 

detentor de cargo na administração pública direta, indireta ou fundacional, de quem beneficiar 

a si ou a terceiro, declarando-o inelegível nos três anos seguintes ao término do mandato ou 

de sua permanência no cargo, não encontra amparo na Convenção Americana, como faz o 

art.1º, I, “h”, da Lei Complementar 64/90, também é incompatível por falta de natureza 

criminal da sentença. 

 

1.2.11. Incompatibilidade por responsabilidade pela liquidação de instituição 

financeira ou de crédito. 

 

 O artigo 1º, I, “i”, da Lei Complementar nº64/90, impõe inelegibilidade, enquanto não 

forem exonerados de suas responsabilidades, os que, em estabelecimento de crédito, 

financiamento ou seguro, que tenha sido ou estejam sendo objeto de liquidação judicial ou 

extrajudicial, hajam exercido, nos últimos 12 meses, anteriores à respectiva decretação, cargo 

ou função de direção, administração ou representação. 

 É outra restrição ao exercício do direito de ser votado com amparo em processo 

administrativo ou judicial civil, não encontrando, portanto, fundamento na Convenção 

Americana de Direitos Humanos. 

 

1.2.12. Inelegibilidade por abuso de poder nas eleições. 

 

 Prevê o art.1º, I, “d”, da Lei Complementar nº64/90 hipótese de inelegibilidade 

decorrente de condenação em processo eleitoral que tenha apurado o abuso de poder 

econômico ou político praticados ao longo do pleito eleitoral. A inelegibilidade se dá para 

aquela eleição na qual concorrem ou tenham sido diplomados, bem como para as que se 

realizarem nos três anos seguintes. 

 Pode-se perceber incompatibilidade parcial. É que a inelegibilidade para a eleição em 

que se abusou pretende preservar dois princípios decorrentes da soberania popular: a 

normalidade e a legitimidade das eleições, previstos no art.14, §9º, da Constituição de 1988, e 

essa pena pelo abuso resulta, como sanção, em cassação do registro ou do diploma, e não em 

restrição ao gozo ou exercício dos direitos políticos, mas a inelegibilidade futura, para as 
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eleições nos três anos posteriores tem natureza de restrição, o que está vetado pelo art.23, §2º, 

da Convenção Americana de Direitos Humanos. 

 

2. Solução das incompatibilidades: critérios da hierarquia constitucional e da 

norma mais favorável.  

 

Havendo conflito entre as normas internas  constitucionais ou legais e as normas 

internacionais da Convenção Americana de Direitos Humanos abrem-se três hipóteses de 

interpretação:  

a) admitir-se que as normas incorporadas possuem status de lei ordinária, conforme 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nessa perspectiva a Convenção Americana de 

Direitos Humanos não atingiria as inelegibilidades constitucionais, nem as 

infraconstitucionais, tendo em vista a inferior hierarquia do tratado, que não revogaria nem as 

normas que estão na Constituição, nem aquelas veiculadas  por lei complementar; 

b) aceitar-se a natureza constitucional das normas da Convenção Americana de 

Direitos Humanos, admitindo-se, por via de conseqüência, a revogação das inelegibilidades 

conflitantes, sejam as constitucionais – lex posterior derogat anteriori, sejam as 

infraconstitucionais – lex superior derogat inferiori; 

c) finalmente, deixar-se de lado a hierarquia das normas internas e internacionais e 

admitir-se a primazia da norma mais favorável, no caso concreto, sem que isso importe em 

revogação das normas internas, constituindo-se, apenas, em método de aplicação do direito. 

 

3. Impacto no direito eleitoral brasileiro da Convenção Americana de Direitos 

Humanos.  

 

A Convenção Americana de Direitos Humanos somente admite restrições aos direitos 

políticos fundadas exclusivamente por motivo de idade, nacionalidade, residência, idioma, 

instrução, capacidade civil ou mental, ou condenação por juiz competente, em processo penal, 

como foi acima exaustivamente repetido. 

Aceitando-se a primeira interpretação, que atribui à Convenção Americana de Direitos 

Humanos natureza de lei ordinária, seu impacto se resumiria a revogar a regra proibitiva de 

alistamento do cidadão que não domine a língua nacional, o português ou a impositiva de 

propaganda eleitoral com uso estrito daquela língua (arts. 5º, II e 242, do Código Eleitoral). 
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Se, ao contrário, for aceita a tese da natureza constitucional das normas dos tratados 

internacionais de direitos humanos, então sofreriam o impacto pela via da revogação 

decorrente dos critérios hierárquico, para as leis, e cronológico para a Constituição de 1988, 

da Convenção Americana de Direitos Humanos,  além dos acima mencionados, art.5º, II, e 

art.242, do Código Eleitoral, as normas previstas nos seguintes artigos: art.14, §3º, III, art.14, 

§5º, art.14, §7º, art.15, IV e V, e art.52, parágrafo único, todos da Constituição de 1988; art.1º, 

I, “b”, “c”, “d”, “f”, “g”, “h”, e “i”, todos da Lei Complementar nº64/90. 

Finalmente, se for admitida a norma mais favorável como princípio de aplicação, as 

normas acima não estariam revogadas, mas, em casos concretos, deveriam deixar de ser 

aplicadas para dar eficácia plena aos dispositivos da Convenção Americana de Direitos 

Humanos. 
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V - Conclusão 

 

A titularização das pessoas humanas como sujeitos de direitos Internacionais é 

fenômeno recente, tendo se expandido, após os horrores da 2a Guerra Mundial, e importa em 

quebra de paradigmas do Direito Internacional, tendo em vista que, antes do movimento 

internacional dos direitos humanos, mesmo quando destinatárias de normas internacionais, 

homens e mulheres só o eram indiretamente, porque eventuais violências contra eles 

significavam, apenas, uma ofensa aos Estados e à sua soberania, que integravam como 

nacionais. A partir, sobretudo, da Declaração Universal de Direito Humanos, da ONU, de 

1948, começou a se delinear o chamado Direito Internacional dos Direitos Humanos, 

destinado à construção de um ordenamento internacional de proteção à pessoa humana, pela 

sua dignidade intrínseca, que deixou de ser internal affairs dos Estados e passou a constituir 

obrigação de toda comunidade internacional, transcendendo e extrapolando o domínio 

reservado dos negócios internos ou da competência nacional exclusiva. 

Esse processo de internacionalização e universalização dos direitos humanos se vem 

institucionalizando através de tratados internacionais de alcance global (emanados da ONU) e 

regional (emanados dos sistemas americano, europeu e africano), tratando de temas 

especificados pela categoria das pessoas a proteger, como as mulheres, as crianças, os 

apátridas ou refugiados, e as vítimas dos conflitos armados, ou pelos temas envolvidos como 

o genocídio, a tortura e outros tratamentos cruéis, desumanos e degradantes, a discriminação 

em todas as suas vertentes, a violência contra a mulher, entre tantos outros. O sistema global e 

os sistemas regionais se relacionam por complementariedade. 

No caso específico dos direitos políticos, existe normativa internacional tanto global 

(Declaração Universal dos Direitos Humanos e Pacto Internacional dos Direitos Civis e 

Políticos), quanto regional no sistema americano (Declaração Americana dos Deveres e 

Direitos Humanos e Convenção Americana de Direitos Humanos). 

O Direito Internacional dos Direitos Humanos passou, então, através da normativa 

internacional, a estruturar um sistema de normas, procedimentos e instituições internacionais 

que se destinam a reconhecer e tornar eficazes os direitos humanos e os mecanismos de 

proteção à dignidade da pessoa humana, em todos os países, especialmente, os signatários dos 

tratados internacionais a isso destinados. 

O reconhecimento da titularidade jurídica internacional de indivíduos e grupos tem 

exigido uma nova mentalidade capaz de lidar com novos conceitos, sobretudo entre os juristas 
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ainda apegados a concepções ultrapassadas como as de soberania absoluta ou de 

superioridade do direito interno sobre o direito internacional. 

Diante disso, tem sido necessário estudar qual o impacto da normativa internacional de 

proteção dos direitos humanos sobre o direito brasileiro. 

Apesar de seu modo peculiar de redação, resultante dos condicionamentos políticos 

que regeram os trabalhos da Assembléia Nacional Constituinte brasileira, de 1987 a 1988, 

com avanços e recuos típicos desse tipo de processo democrático de elaboração de normas, a 

Constituição Brasileira de 1988 inseriu-se nesse contexto internacional dos direitos humanos, 

situando-se como a mais avançada das nossas Cartas constitucionais nessa temática. 

A  proteção da dignidade da pessoa humana, passou a ser princípio fundamental 

explícito do Estado Democrático de Direito (art.1º, III, da Constituição de 1988), sendo 

núcleo básico de todo o ordenamento, em sintonia com a universalidade dos direitos humanos, 

que alcança todas as pessoas em todos os lugares. 

A indivisibilidade dos direitos fundamentais foi reconhecida, sob o influxo da 

indivisibilidade dos direitos humanos, com a inclusão, pela primeira na história constitucional 

brasileira, dentre os direitos e garantias fundamentais, ao lado dos direitos e individuais e 

coletivos, dos direitos sociais (art.6º-11, da Constituição de 1988). 

A norma que resulta do art.5º, §2º, da Constituição de 1988 é uma novidade e um 

avanço, quando afirma que os direitos e garantias expressos naquela Carta não excluem outros 

decorrentes dos princípios e dos tratados de que o Brasil seja parte, incorporando ao texto 

constitucional todos os direitos humanos juridicamente reconhecidos pelo país, como direitos 

fundamentais e atribuindo status constitucional às normas convencionais respectivas. 

O §1º, do mesmo art.5º, da Constituição de 1988, por sua vez, dispõe que as normas 

definidoras dos direitos fundamentais possuem aplicação imediata, o que provoca substancial 

alteração no procedimento de incorporação ao direito interno brasileiro das normas 

internacionais de proteção aos direitos humanos, dispensando votação no Congresso e decreto 

de execução do Presidente da República. 

Todos os direitos humanos incorporados como direitos fundamentais são intangíveis 

por eventuais normas legais, por sua supremacia constitucional, ou mesmo por novas normas 

constitucionais, tendo em vista a cláusula pétrea do art.60, §4º, IV, da Constituição de 1988, 

mas, independentemente, dessas regras de aplicação normativa para a solução de antinomias, 

prevalece no Direito Internacional dos Direitos Humanos o princípio da primazia da norma 

mais favorável à vítima. 



 163

Equivoca-se o Supremo Tribunal Federal, quando teima em manter velha 

jurisprudência sobre os tratados, que os recepciona, internamente, com o status de lei 

ordinária, e, portanto, sem repercussão sobre normas constitucionais ou infraconstitucionais, 

neste caso quando implementadas por lei complementar, e ainda podendo ser derrogadas por 

lei posterior. 

São os direitos políticos, tradicionalmente, mesmo para a já superada concepção 

geracional, espécie de direitos humanos, expressamente reconhecidos na Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, no Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, na 

Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem e na Convenção Americana de 

Direitos Humanos. 

Diante desse aporte teórico, produzido por alguns dos mais consagrados 

internacionalistas e constitucionalistas brasileiros, leva em conta que os direitos políticos 

nacionais, especialmente os diretos eleitorais,  como direitos humanos sofrem severo impacto 

da Convenção Americana dos Direitos Humanos, instrumento internacional aplicável no 

sistema americano, e sob o influxo dos demais tratados, especialmente do Pacto de Direitos 

Civis e Políticos,  e sua interpretação pela Comissão de Direitos Humanos, da ONU. 

Havendo conflito entre as normas internas  constitucionais ou legais e as normas 

internacionais da Convenção Americana de Direitos Humanos, abrem-se três hipóteses de 

interpretação:  

a) admitir-se que as normas incorporadas possuem status de lei ordinária, conforme 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nessa perspectiva a Convenção Americana de 

Direitos Humanos não atingiria as inelegibilidades constitucionais, nem as 

infraconstitucionais, tendo em vista a inferior hierarquia do tratado, que não revogaria nem as 

normas que estão na Constituição, nem aquelas veiculadas  por lei complementar; 

b) aceitar-se a natureza constitucional das normas da Convenção Americana de 

Direitos Humanos, admitindo-se, por via de conseqüência, a revogação das inelegibilidades 

conflitantes, sejam as constitucionais – lex posterior derogat anteriori (critério cronológico), 

sejam as infraconstitucionais – lex superior derogat inferiori (critério da superioridade 

hierárquica). 

c) finalmente, deixar-se de lado a hierarquia das normas internas e internacionais e 

admitir-se a primazia da norma mais favorável, no caso concreto, sem que isso importe em 

revogação das normas internas, constituindo-se, apenas, em método de aplicação do direito. 

Já que a Convenção Americana de Direitos Humanos somente admite restrições aos 

direitos políticos fundadas exclusivamente por motivo de idade, nacionalidade, residência, 
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idioma, instrução, capacidade civil ou mental, ou condenação por juiz competente, em 

processo penal, estão revogadas ou não se aplicam. 

Aceitando-se a primeira interpretação, que atribui à Convenção Americana de Direitos 

Humanos natureza de lei ordinária, seu impacto se resumiria a revogar a regra proibitiva de 

alistamento do cidadão que não domine a língua nacional, o português ou a impositiva de 

propaganda eleitoral com uso estrito daquela língua (arts. 5º, II e 242, do Código Eleitoral). 

Se, ao contrário, for aceita a tese da natureza constitucional das normas dos tratados 

internacionais de direitos humanos, então sofreriam o impacto pela via da revogação 

decorrente dos critérios hierárquico, para as leis, e cronológico para a Constituição de 1988, 

da Convenção Americana de Direitos Humanos,  além dos acima mencionados, art.5º, II, e 

art.242, do Código Eleitoral, as normas previstas nos seguintes artigos: art.14, §3º, III, art.14, 

§5º, art.14, §7º, art.15, IV e V, e art.52, parágrafo único, todos da Constituição de 1988; art.1º, 

I, “b”, “c”, “d”, “f”, “g”, “h”, e “i”, todos da Lei Complementar nº64/90. 

Finalmente, se for admitida a norma mais favorável como princípio de aplicação, as 

normas acima não estariam revogadas, mas, em casos concretos, deveriam deixar de ser 

aplicadas para dar eficácia plena aos dispositivos da Convenção Americana de Direitos 

Humanos. 
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Anexo I  
 
 

The right to participate in public affairs, voting rights and the right of 
equal access to public service (Art. 25) : . 12/07/96. 1  

CCPR General comment 25. (General Comments) 
 
Convention Abbreviation: CCPR  

GENERAL COMMENT 25 
 
 

The right to participate in public affairs, voting rights and 
the right of equal access to public service 

 
 

(Article 25) 
 

(Fiftyseventh session, 1996) (1) (2) 

 

Adopted by the Committee at its 1510th meeting (fiftyseventh session) on 12 July 1996. The 
number in parenthesis indicates the session at which the general comment was adopted.  

1. Article 25 of the Covenant recognizes and protects the right of every citizen to take part in 
the conduct of public affairs, the right to vote and to be elected and the right to have access to 
public service. Whatever form of constitution or government is in force, the Covenant 
requires States to adopt such legislative and other measures as may be necessary to ensure that 
citizens have an effective opportunity to enjoy the rights it protects. Article 25 lies at the core 
of democratic government based on the consent of the people and in conformity with the 
principles of the Covenant.  

2. The rights under article 25 are related to, but distinct from, the right of peoples to self-
determination. By virtue of the rights covered by article 1 (1), peoples have the right to freely 
determine their political status and to enjoy the right to choose the form of their constitution 
or government. Article 25 deals with the right of individuals to participate in those processes 
which constitute the conduct of public affairs. Those rights, as individual rights, can give rise 
to claims under the first Optional Protocol.  

3. In contrast with other rights and freedoms recognized by the Covenant (which are ensured 
to all individuals within the territory and subject to the jurisdiction of the State), article 25 
protects the rights of "every citizen". State reports should outline the legal provisions which 
define citizenship in the context of the rights protected by article 25. No distinctions are 
permitted between citizens in the enjoyment of these rights on the grounds of race, colour, 

                                                 
1 Optou-se por apresentar este documento em anexo, no lugar de uma nota de pé de página, por duas razões: a) 
pela sua importância como interpretação do art.25, do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, causa de 
sua tradução pelo autor  e inclusão completa no corpo da dissertação; e b) pela sua extensão que tornaria 
operacionalmente difícil sua leitura como nota. 
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sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or 
other status. Distinctions between those who are entitled to citizenship by birth and those who 
acquire it by naturalization may raise questions of compatibility with article 25. State reports 
should indicate whether any groups, such as permanent residents, enjoy these rights on a 
limited basis, for example, by having the right to vote in local elections or to hold particular 
public service positions.  

4. Any conditions which apply to the exercise of the rights protected by article 25 should be 
based on objective and reasonable criteria. For example, it may be reasonable to require a 
higher age for election or appointment to particular offices than for exercising the right to 
vote, which should be available to every adult citizen. The exercise of these rights by citizens 
may not be suspended or excluded except on grounds which are established by law and which 
are objective and reasonable. For example, established mental incapacity may be a ground for 
denying a person the right to vote or to hold office.  

5. The conduct of public affairs, referred to in paragraph (a), is a broad concept which relates 
to the exercise of political power, in particular the exercise of legislative, executive and 
administrative powers. It covers all aspects of public administration, and the formulation and 
implementation of policy at international, national, regional and local levels. The allocation of 
powers and the means by which individual citizens exercise the right to participate in the 
conduct of public affairs protected by article 25 should be established by the constitution and 
other laws.  

6. Citizens participate directly in the conduct of public affairs when they exercise power as 
members of legislative bodies or by holding executive office. This right of direct participation 
is supported by paragraph (b). Citizens also participate directly in the conduct of public affairs 
when they choose or change their constitution or decide public issues through a referendum or 
other electoral process conducted in accordance with paragraph (b). Citizens may participate 
directly by taking part in popular assemblies which have the power to make decisions about 
local issues or about the affairs of a particular community and in bodies established to 
represent citizens in consultation with government. Where a mode of direct participation by 
citizens is established, no distinction should be made between citizens as regards their 
participation on the grounds mentioned in article 2, paragraph 1, and no unreasonable 
restrictions should be imposed.  

7. Where citizens participate in the conduct of public affairs through freely chosen 
representatives, it is implicit in article 25 that those representatives do in fact exercise 
governmental power and that they are accountable through the electoral process for their 
exercise of that power. It is also implicit that the representatives exercise only those powers 
which are allocated to them in accordance with constitutional provisions. Participation 
through freely chosen representatives is exercised through voting processes which must be 
established by laws that are in accordance with paragraph (b).  

8. Citizens also take part in the conduct of public affairs by exerting influence through public 
debate and dialogue with their representatives or through their capacity to organize 
themselves. This participation is supported by ensuring freedom of expression, assembly and 
association.  

9. Paragraph (b) of article 25 sets out specific provisions dealing with the right of citizens to 
take part in the conduct of public affairs as voters or as candidates for election. Genuine 
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periodic elections in accordance with paragraph (b) are essential to ensure the accountability 
of representatives for the exercise of the legislative or executive powers vested in them. Such 
elections must be held at intervals which are not unduly long and which ensure that the 
authority of government continues to be based on the free expression of the will of electors. 
The rights and obligations provided for in paragraph (b) should be guaranteed by law.  

10. The right to vote at elections and referenda must be established by law and may be subject 
only to reasonable restrictions, such as setting a minimum age limit for the right to vote. It is 
unreasonable to restrict the right to vote on the ground of physical disability or to impose 
literacy, educational or property requirements. Party membership should not be a condition of 
eligibility to vote, nor a ground of disqualification.  

11. States must take effective measures to ensure that all persons entitled to vote are able to 
exercise that right. Where registration of voters is required, it should be facilitated and 
obstacles to such registration should not be imposed. If residence requirements apply to 
registration, they must be reasonable, and should not be imposed in such a way as to exclude 
the homeless from the right to vote. Any abusive interference with registration or voting as 
well as intimidation or coercion of voters should be prohibited by penal laws and those laws 
should be strictly enforced. Voter education and registration campaigns are necessary to 
ensure the effective exercise of article 25 rights by an informed community.  

12. Freedom of expression, assembly and association are essential conditions for the effective 
exercise of the right to vote and must be fully protected. Positive measures should be taken to 
overcome specific difficulties, such as illiteracy, language barriers, poverty, or impediments 
to freedom of movement which prevent persons entitled to vote from exercising their rights 
effectively. Information and materials about voting should be available in minority languages. 
Specific methods, such as photographs and symbols, should be adopted to ensure that illiterate 
voters have adequate information on which to base their choice. States parties should indicate 
in their reports the manner in which the difficulties highlighted in this paragraph are dealt 
with.  

13. State reports should describe the rules governing the right to vote, and the application of 
those rules in the period covered by the report. State reports should also describe factors 
which impede citizens from exercising the right to vote and the positive measures which have 
been adopted to overcome these factors.  

14. In their reports, States parties should indicate and explain the legislative provisions which 
would deprive citizens of their right to vote. The grounds for such deprivation should be 
objective and reasonable. If conviction for an offence is a basis for suspending the right to 
vote, the period of such suspension should be proportionate to the offence and the sentence. 
Persons who are deprived of liberty but who have not been convicted should not be excluded 
from exercising the right to vote.  

15. The effective implementation of the right and the opportunity to stand for elective office 
ensures that persons entitled to vote have a free choice of candidates. Any restrictions on the 
right to stand for election, such as minimum age, must be justifiable on objective and 
reasonable criteria. Persons who are otherwise eligible to stand for election should not be 
excluded by unreasonable or discriminatory requirements such as education, residence or 
descent, or by reason of political affiliation. No person should suffer discrimination or 
disadvantage of any kind because of that person's candidacy. States parties should indicate 
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and explain the legislative provisions which exclude any group or category of persons from 
elective office.  

16. Conditions relating to nomination dates, fees or deposits should be reasonable and not 
discriminatory. If there are reasonable grounds for regarding certain elective offices as 
incompatible with tenure of specific positions (e.g. the judiciary, high-ranking military office, 
public service), measures to avoid any conflicts of interest should not unduly limit the rights 
protected by paragraph (b). The grounds for the removal of elected office holders should be 
established by laws based on objective and reasonable criteria and incorporating fair 
procedures.  

17. The right of persons to stand for election should not be limited unreasonably by requiring 
candidates to be members of parties or of specific parties. If a candidate is required to have a 
minimum number of supporters for nomination this requirement should be reasonable and not 
act as a barrier to candidacy. Without prejudice to paragraph (1) of article 5 of the Covenant, 
political opinion may not be used as a ground to deprive any person of the right to stand for 
election.  

18. State reports should describe the legal provisions which establish the conditions for 
holding elective public office, and any limitations and qualifications which apply to particular 
offices. Reports should describe conditions for nomination, e.g. age limits, and any other 
qualifications or restrictions. State reports should indicate whether there are restrictions which 
preclude persons in public-service positions (including positions in the police or armed 
services) from being elected to particular public offices. The legal grounds and procedures for 
the removal of elected office holders should be described.  

19. In conformity with paragraph (b), elections must be conducted fairly and freely on a 
periodic basis within a framework of laws guaranteeing the effective exercise of voting rights. 
Persons entitled to vote must be free to vote for any candidate for election and for or against 
any proposal submitted to referendum or plebiscite, and free to support or to oppose 
government, without undue influence or coercion of any kind which may distort or inhibit the 
free expression of the elector's will. Voters should be able to form opinions independently, 
free of violence or threat of violence, compulsion, inducement or manipulative interference of 
any kind. Reasonable limitations on campaign expenditure may be justified where this is 
necessary to ensure that the free choice of voters is not undermined or the democratic process 
distorted by the disproportionate expenditure on behalf of any candidate or party. The results 
of genuine elections should be respected and implemented.  

20. An independent electoral authority should be established to supervise the electoral process 
and to ensure that it is conducted fairly, impartially and in accordance with established laws 
which are compatible with the Covenant. States should take measures to guarantee the 
requirement of the secrecy of the vote during elections, including absentee voting, where such 
a system exists. This implies that voters should be protected from any form of coercion or 
compulsion to disclose how they intend to vote or how they voted, and from any unlawful or 
arbitrary interference with the voting process. Waiver of these rights is incompatible with 
article 25 of the Covenant. The security of ballot boxes must be guaranteed and votes should 
be counted in the presence of the candidates or their agents. There should be independent 
scrutiny of the voting and counting process and access to judicial review or other equivalent 
process so that electors have confidence in the security of the ballot and the counting of the 
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votes. Assistance provided to the disabled, blind or illiterate should be independent. Electors 
should be fully informed of these guarantees.  

21. Although the Covenant does not impose any particular electoral system, any system 
operating in a State party must be compatible with the rights protected by article 25 and must 
guarantee and give effect to the free expression of the will of the electors. The principle of 
one person, one vote, must apply, and within the framework of each State's electoral system, 
the vote of one elector should be equal to the vote of another. The drawing of electoral 
boundaries and the method of allocating votes should not distort the distribution of voters or 
discriminate against any group and should not exclude or restrict unreasonably the right of 
citizens to choose their representatives freely.  

22. State reports should indicate what measures they have adopted to guarantee genuine, free 
and periodic elections and how their electoral system or systems guarantee and give effect to 
the free expression of the will of the electors. Reports should describe the electoral system 
and explain how the different political views in the community are represented in elected 
bodies. Reports should also describe the laws and procedures which ensure that the right to 
vote can in fact be freely exercised by all citizens and indicate how the secrecy, security and 
validity of the voting process are guaranteed by law. The practical implementation of these 
guarantees in the period covered by the report should be explained.  

23. Subparagraph (c) of article 25 deals with the right and the opportunity of citizens to have 
access on general terms of equality to public service positions. To ensure access on general 
terms of equality, the criteria and processes for appointment, promotion, suspension and 
dismissal must be objective and reasonable. Affirmative measures may be taken in 
appropriate cases to ensure that there is equal access to public service for all citizens.  

Basing access to public service on equal opportunity and general principles of merit, and 
providing secured tenure, ensures that persons holding public service positions are free from 
political interference or pressures. It is of particular importance to ensure that persons do not 
suffer discrimination in the exercise of their rights under article 25, subparagraph (c), on any 
of the grounds set out in article 2, paragraph 1.  

24. State reports should describe the conditions for access to public service positions, any 
restrictions which apply and the processes for appointment, promotion, suspension and 
dismissal or removal from office as well as the judicial or other review mechanisms which 
apply to these processes. Reports should also indicate how the requirement for equal access is 
met, and whether affirmative measures have been introduced and, if so, to what extent.  

25. In order to ensure the full enjoyment of rights protected by article 25, the free 
communication of information and ideas about public and political issues between citizens, 
candidates and elected representatives is essential. This implies a free press and other media 
able to comment on public issues without censorship or restraint and to inform public opinion. 
It requires the full enjoyment and respect for the rights guaranteed in articles 19, 21 and 22 of 
the Covenant, including freedom to engage in political activity individually or through 
political parties and other organizations, freedom to debate public affairs, to hold peaceful 
demonstrations and meetings, to criticize and oppose, to publish political material, to 
campaign for election and to advertise political ideas.  
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26. The right to freedom of association, including the right to form and join organizations and 
associations concerned with political and public affairs, is an essential adjunct to the rights 
protected by article 25. Political parties and membership in parties play a significant role in 
the conduct of public affairs and the election process. States should ensure that, in their 
internal management, political parties respect the applicable provisions of article 25 in order 
to enable citizens to exercise their rights thereunder.  

27. Having regard to the provision of article 5, paragraph 1, of the Covenant, any rights 
recognized and protected by article 25 may not be interpreted as implying a right to act or as 
validating any act aimed at the destruction or limitation of the rights and freedoms protected 
by the Covenant to a greater extent than what is provided for in the present Covenant.  

 
Notes 

 

1/ Adopted by the Committee at its 1510th meeting (fiftyseventh session) on 12 July 1996.  

2/ The number in parenthesis indicates the session at which the general comment was 
adopted. 2 

 

                                                 
2 ONU. Comissão de Direito Humanos. Comentário geral 25. [online] Disponível na Internet via WWW.URL: 
<http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/[simbol]/CCPR+General+comment+25.En?OpenDocument>. Acesso em: 
22.10.2002. 
 


