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O Direito Fundamental de Resistência na Constituição 
Federal de 1988 

por 

Cláudia de Rezende Machado de Araújo 

Resumo  

  A dissertação acima referenciada aborda o tema do direito de 

resistência como o direito fundamental de o cidadão opor-se às ordens injustas 

do soberano. Examina o caso concreto da Constituição Federal de 1988 quanto 

à possibilidade daquele estar ou não reconhecido no texto constitucional 

brasileiro em vigor. 

  O trabalho está dividido em duas partes: na primeira são 

discutidos os aspectos históricos, filosóficos e jurídicos do direito de 

resistência e na segunda examina-se o tratamento que a Constituição Federal 

de 1988 deu ao direito de resistência. 

  Apesar de a filosofia e a doutrina política reconhecerem com 

facilidade o direito de o cidadão reagir contra a opressão, o mesmo não ocorre 

no âmbito do direito positivo. Todavia, por meio de uma interpretação 

sistemática da Constituição brasileira em vigor, tendo como ponto inicial o § 

2º do art. 5º do referido texto constitucional, é possível o reconhecimento 

implícito do direito de resistência em suas modalidades coletivas e não 

violentas, como uma decorrência da opção do constituinte originário por 

Estado Democrático de Direito e da dignidade da pessoa humana como valor 

essencial a ser realizado pelo Estado Brasileiro.  
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  “É que essas não foi Zeus que as promulgou, nem a Justiça, que 

coabita com os deuses infernais, estabeleceu tais leis para os homens. E eu 

entendi que os teus éditos não tinham tal poder, que um mortal pudesse 

sobrelevar os preceitos, não escritos, mas imutáveis dos deuses. Porque esses 

não são de agora, nem de ontem, mas vigoram sempre, e ninguém sabe 

quando surgiram. Por causa das tuas leis, não queria eu ser castigada 

perante os deuses, por ter temido a decisão de um homem. Eu já sabia que 

havia de morrer um dia – como havia de ignorá-lo? - , mesmo que não 

tivesses proclamado esse édito. E, se morrer antes do tempo, direi que isso é 

uma vantagem. Quem vive no meio de tantas calamidades, como eu, como não 

há de considerar a morte um benefício? E assim, é dor que nada vale tocar-

me este destino. Se eu sofresse que o cadáver do filho morto da minha mãe 

ficasse insepulto, doer-me-ia. Isto, porém, não me causa dor. E se agora te 

parecer que cometi um ato de loucura, talvez louco seja aquele como tal me 

condena.” 

Sófocles, Antígona. Editora 

Universidade de Brasília. Brasília: 1997. 

P.45 (vv. 450/470). 
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Abstract 

  This work is about  the right of resistance, as a fundamental right 

of the citizen to oppose himself to unjust orders of the sovereign. It examines 

the case of the Federal Constitution of  1988  in order to find out whether this 

constitutional text recognises the right in question. 

  The work is divided into two parts: in the first part, the historical, 

philosophical and juridical aspects of the right to resistance are discussed, and 

in the second, the treatment given by the Federal Constitution of 1988 to the 

right of resistance is examined.  

  In spite of the philosophy and the political doctrine easily 

recognising the right of the citizen to react against oppression, this does not 

occur in the ambit of  the constitutional text. However, through a systematic 

interpretation of the  Brazilian Constitution in force, taking the second 

paragraph of the fifth article of this same constitutional  text as a starting 

point, the implicit recognition of the right to resistance is possible, in its 

collective and non-violent  modalities, as a result of the option of the originary 

constitutive power for a Democratic State of Law and the dignity of the human 

being, as an essential value that must be achieved by the Brazilian State. 

 

 

 



 VII

Sumário 

Introdução.......................................................................................1  

PARTE I  

O DIREITO DE RESISTÊNCIA  

Capítulo I - Sobre o Direito de Resistência 
1. O centro dos debates em torno da resistência: dever de obediência e direito 
de resistência......................................................................................................7 
2. A liberdade do indivíduo e a autoridade do Estado........................................8 
3. O direito de resistência contemporâneo: a desobediência civil e a objeção 
por motivo de consciência................................................................................11 
4. A importância do direito de resistência para a efetivação de outros direitos 
fundamentais....................................................................................................15 

Capítulo II – O Direito Natural de Resistência na Antigüidade e 
na Idade Média 
1. O direito de resistência na antigüidade.........................................................19 
2. O direito de resistência no pensamento político medieval: São Tomás de 
Aquino..............................................................................................................23 

Capítulo III – O Direito de Resistência e o Contratualismo no 
Pensamento Liberal: John Locke e Jean-Jacques Rousseau 
1. Contratualismo e direito de resistência........................................................29 
2. O direito de resistência no pensamento de Jonh Locke................................36 
3. O direito de resistência no pensamento de Jean-Jacques Rousseau.............43 

Capítulo IV - O Direito de Resistência na Atualidade: Norberto 
Bobbio, Henry David Thoreau e Jonh Rawls 
1. O direito de resistência hoje: Norberto Bobbio............................................46 
2. A desobediência civil: Henry David Thoreau..............................................51 
3. A desobediência civil e a democracia: Jonh Rawls......................................55 



 VIII

Capítulo V -  O Direito de Resistência Positivo: a experiência 
francesa, alemã e a Declaração Universal dos Direitos do 
Homem 
1. O direito de resistência nas declarações de direito da época revolucionária 
francesa.............................................................................................................62 
2. O direito de resistência no constitucionalismo alemão................................63 
3. O dever de resistência à opressão na Declaração Universal dos Direitos do 
Homem.............................................................................................................65 

PARTE II 

O DIREITO DE RESISTÊNCIA NA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL 1988 

Capítulo VI - Uma Perspectiva Histórica do Constitucionalismo 
e dos Direitos e Garantias Fundamentais  

1. Introdução ....................................................................................................68 
2. Conceito........................................................................................................70 
3. As gerações de direitos e garantias fundamentais........................................73 
4. Uma perspectiva histórica dos direitos e garantias fundamentais................76 

Capítulo VII - A Constituição Federal de 1988: a “Constituição 
Cidadã” 
1. A Constituinte de 1988: reacionários X progressistas.................................81 
2. O valor fundamental da Constituição de 1988: a dignidade da pessoa 
humana.............................................................................................................84 

Capítulo VIII - O  Parágrafo Segundo do Artigo Quinto da 
Constituição Federal  de 1988 
1. A interpretação sistemática da Constituição................................................91 
2. O alcance do § 2º do art. 5º da Constituição Federal vigente.......................94 
3. A espécie normativa a que pertence o § 2º do art. 5º da Constituição Federal 
vigente..............................................................................................................96 
4. Os fins e os direitos essenciais contidos no § 2º do art. 5º da Constituição 
Federal vigente.................................................................................................97 
5. O § 2º do art. 5º da Constituição Federal vigente e o direito de 
resistência.........................................................................................................97 



 IX

 

Capítulo IX – O Direito Fundamental de Associação e os 
Direitos Coletivos e Difusos na Constituição Federal de 1988 

1. O direito fundamental de associação e o direito de resistência..................101 
2. Os direitos coletivos e difusos na Constituição Federal de 
1988................................................................................................................103 

Conclusões.....................................................................................107 

Referências Bibliográficas 

1. Bibliografia citada......................................................................................128 
2. Bibliografia consultada...............................................................................132 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1

                                          

Introdução 

Em 13 de março de 1996, a “Folha de São Paulo” noticiou que 

o Superior Tribunal de Justiça havia revogado, por decisão unânime, as 

prisões de Diolinda Alves de Souza, de seu marido, José Rainha Júnior e de 

outros quatro líderes dos sem-terra, concedendo-lhes habeas corpus. 

O então Ministro Ademar Maciel, ao avaliar as atividades dos 

sem-terra, afirmou: “Essas atividades não seriam direito de resistência? É o 

direito do súdito de se rebelar contra o soberano que está agindo não pelo 

povo, mas contra o povo”. 1     

Em meados de abril de 1997, uma multidão de “cidadãos 

brasileiros” integrantes do MST chegaram a Brasília, depois de percorrerem 

vários quilômetros, reivindicando a reforma agrária com urgência. Nessa 

ocasião, aos poucos, juntaram-se a eles outros tantos cidadãos, igualmente 

descontentes e insatisfeitos com as opções políticas e, sobretudo, econômicas 

do governo. 

As palavras do Ministro Ademar Maciel, quando da concessão 

do habeas corpus pelo Superior Tribunal de Justiça, a marcha dos integrantes 

do MST até Brasília, o apoio da população brasiliense aos manifestantes e a 

forma pacífica dessa manifestação por direitos básicos de cidadania nos levou 

a refletir sobre a importância do direito de resistência para a construção da 

cidadania, relacionando-os com o tratamento que a Constituição Federal 

vigente confere a este último. 

 
1 Folha de São Paulo em 13.03.1996, p. 1. 
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Conforme afirmou o Ministro Ademar Maciel, as atitudes dos 

integrantes do MST decorrem do exercício do direito de resistência, um dentre 

muitos outros direitos fundamentais do cidadão.  

O objetivo deste trabalho é examinar o direito de resistência na 

Constituição Federal, em decorrência do seu papel fundamental na construção 

da cidadania, tendo como ponto de partida a idéia de ser esta o resultado de 

conquistas da sociedade através de lutas e reivindicações constantes. 

O direito de resistência será discutido sob o ângulo da filosofia 

política, bem como na Constituição Federal vigente, considerando este como o 

direito fundamental do cidadão de se opor às ordens do soberano quando estas 

são injustas, por contrariarem os princípios constitucionais de justiça e, 

conseqüentemente, os interesses da coletividade expressos nesta. 

Apesar de não estar expressamente arrolado dentre os direitos 

fundamentais do cidadão, pode-se extrair, através de uma interpretação 

sistemática da  Constituição, a existência, no ordenamento jurídico brasileiro, 

do direito fundamental do cidadão de resistir contra a opressão. Este direito 

adquire um papel fundamental na construção da cidadania, entendida esta 

como um conjunto de direitos políticos, civis e sócio-econômicos a serem 

efetivados dentro da sociedade.   

 Num primeiro momento, o direito de resistência foi considerado 

como o direito natural do cidadão de resistir às ordens injustas do soberano. 

Num segundo momento, quando os direitos fundamentais do indivíduo foram 

positivados, passando a integrar as Constituições, o direito de resistência foi 

arrolado dentre eles, sendo, logo em seguida, abandonado pelos textos 

constitucionais posteriores. 
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Dessa forma, o direito de resistência pode ser considerado como 

um direito fundamental do cidadão, em decorrência de suas características 

históricas. No caso da Constituição Federal vigente, que menciona no § 2º do 

artigo 5º que “os direitos e garantias expressos nesta Constituição não 

excluem outros, decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou 

dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja 

parte”2, ele pode estar implícito entre os direitos e garantias fundamentais, 

podendo ser reconhecido como um direito fundamental através de uma 

interpretação ousada e corajosa do referido dispositivo constitucional. 

Somando-se a estes dois conceitos a idéia da interpretação 

sistemática da Constituição, que parte do princípio de não ser conveniente 

buscar extrair o significado de dispositivos isolados do texto constitucional, é 

possível, de maneira ousada, chegar ao reconhecimento do direito de 

resistência na atual Constituição brasileira. 

Assim, os conceitos a serem relacionados neste trabalho serão o 

direito de resistência, considerado como um direito fundamental do cidadão, e 

a cidadania, entendida como um rol de direitos civis, políticos e sócio-

econômicos a serem efetivados dentro da sociedade, através de um processo 

de construção com a participação ativa dos indivíduos e sempre tendo como 

ponto de partida a idéia de que a Constituição deve ser interpretada de forma 

sistemática. 

Cumpre ressaltar, também, que a Constituição constitui o 

estatuto jurídico do fenômeno político, devendo, portanto, ser considerada, na 

sua interpretação, a acomodação das forças políticas no momento em que foi 

elaborada. Dessa forma, deve-se considerar o fato da atual Constituição ter 

 
2 Constituição da República Federativa do Brasil. São Paulo: Editora Saraiva, 2001.  
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vindo restabelecer o regime democrático e, por isso, ter dado grande ênfase à 

valorização da dignidade da pessoa humana e, conseqüentemente, aos direitos 

e garantias fundamentais do cidadão. 

A idéia do direito que o súdito tinha de se rebelar contra as 

decisões do soberano que considerasse injustas surgiu ainda na Idade Média, 

onde era reconhecido aos cidadãos o direito de não obedecer a uma ordem do 

monarca que contrariasse os preceitos católicos. Todavia, neste contexto, o 

direito de resistência não está revestido de um caráter revolucionário e 

reformador da ordem instituída, que ocorreu apenas no pensamento liberal.  

Apesar dos aspectos históricos e filosóficos que envolvem o 

direito de resistência também serem objeto deste trabalho, ele será considerado 

como fizeram os liberais, ou seja, revestido deste caráter transformador como 

um instrumento eficaz de transformação da sociedade, no sentido de conduzir 

à plena realização dos direitos fundamentais. 

Juntamente com o direito de resistência, revestido deste caráter 

transformador da sociedade, será considerada também a idéia da democracia 

na sua acepção mais moderna, ou seja, quando a sociedade civil se organiza e 

passa a impor limites para o exercício da autoridade estatal. É neste contexto 

que o direito de resistência deve ser estudado na atualidade e, portanto, será 

esta a orientação teórica norteadora deste trabalho. 

Aqui, quando se fala no direito de resistência e seu caráter 

revolucionário, reformador e transformador da ordem social e política, não se 

está a defender e discutir meios individuais ou violentos de resistência. Ao 

contrário, o enfoque central será a resistência por meios constitucionais e 

pacíficos; por isso, a proposta de um trabalho que analise o direito de 

resistência sob a ótica da filosofia política e da Constituição Federal vigente.  
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  Na atualidade, o direito de resistência, embora não conste mais 

nas declarações de direitos dos textos constitucionais contemporâneos, pode 

ser reconhecido implicitamente, através de uma interpretação sistemática da 

Constituição, como uma decorrência do regime democrático, e tem um papel 

fundamental na efetivação de outros direitos fundamentais, sobretudo dos 

direitos sócio-econômicos e coletivos. 

  Quando se fala no direito de resistência como um direito 

fundamental para realização de outros direitos de mesma natureza, não é 

possível mais, dentro do Estado constitucional, admitir formas violentas de 

resistência. Na Idade Média, admitia-se até o tiranicídio como decorrência do 

exercício do direito de resistência. Todavia, na atualidade, quando se defende 

a idéia do direito de resistência como um direito fundamental, decorrente dos 

princípios democráticos adotados pela Constituição, enfatiza-se, sobretudo, a 

utilização de meios de resistência não-violentos. Será esta a orientação deste 

trabalho.     

  Resiste-se não mais contra o Estado, mas contra um tipo de 

sociedade violenta e opressora; daí a necessidade de enfatizar e concentrar os 

estudos sobre o direito de resistência nas suas modalidades não violentas. São 

apenas estas formas pacíficas de resistência que podem ser reconhecidas 

constitucionalmente como um direito fundamental, decorrente do regime 

democrático e de grande importância na realização de outros direitos da 

mesma natureza.  

  Este trabalho está dividido em duas partes. Na primeira serão 

examinados os aspectos históricos, filosóficos e jurídicos do direito de 

resistência e na Segunda,  o tratamento dado a ele pela Constituição Federal 

vigente. 
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CAPÍTULO I  

Sobre o Direito de Resistência 

Sumário: 1. O centro dos debates sobre o direito de 
resistência: dever de obediência e direito de resistência. 2. A 
liberdade do indivíduo e a autoridade do Estado. 3. O direito de 
resistência contemporâneo: a desobediência Civil e a objeção por 
motivo de consciência. 4. A importância do direito de resistência 
para a efetivação dos direitos fundamentais.  

1. O centro dos debates sobre o direito de resistência: dever de 
obediência e direito de resistência 

  Embora ainda desperte curiosidade e fascínio nos meios 

acadêmicos, o direito de resistência é um tema pouco estudado no Brasil. Este 

fato é perceptível através de uma pesquisa bibliográfica minuciosa, com o 

objetivo de encontrar trabalhos monográficos que versem especificamente 

sobre o tema.  

As discussões em torno do direito de resistência centram-se na 

idéia de encontrar um fundamento jurídico para justificar o seu 

reconhecimento. Com muita cautela, os autores discutem os antecedentes 

históricos, deixando transparecer claramente a preocupação em reconhecê-lo 

como um direito fundamental. Ao mesmo tempo, temem que tal 

reconhecimento possa colocar em risco a ordem jurídica e a segurança social. 

O direito de resistência decorre da relação de poder que existe 

entre o indivíduo e o Estado. De um lado encontra-se este último, atuando na 

sociedade através do exercício da autoridade soberana que possui; do outro, o 
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primeiro, que lhe deve obediência. Assim, ao mesmo tempo que é um dever 

obedecer às ordens estatais justas, não seria um direito, também, resistir 

àquelas que forem contrárias aos interesses do povo, em decorrência do 

princípio da soberania popular, que é um dos pilares do Estado Democrático 

de Direito? Este é o ponto central dos debates sobre o direito de resistência, 

que vem sendo abordado sob os mais variados ângulos nos trabalhos que 

versam sobre o tema.  

Com relação ao direito de resistência, discute-se, também, qual 

seria o fundamento, ou seja, a justificativa para aceitá-lo como um direito 

fundamental do cidadão. Faz-se, então, necessário, sobretudo, traçar os limites 

e as proporções para esta resistência.  

2. A liberdade do indivíduo e a autoridade do Estado 

  Já em 1876, Alfredo Ernesto Vaz de Oliveira, em artigo 

publicado na Revista “O Direito”, ao responder à pergunta “A resistência 

oposta à execução de ordens ilegais, uma vez que se não excedam os meios 

necessários para impedi-la, é um direito ou uma simples permissão?”, depois 

de comentar o alto grau de liberdade conquistada pelo homem na Idade 

Moderna, se comparado à Idade Média, escreveu: “O direito de resistência, 

pois, é o corolário do dever de obediência; isto é, da obediência que não 

supõe extrema ignorância daquele que obedece, como diz Montesquieu, mas 

não prescinde de certas restrições, como queria Bacon”.3

 
3 OLIVEIRA, Alfredo Ernesto Vaz de. “A resistência  oposta à execução de ordens ilegais, uma vez 
que se não excedam os meios necessários para impedi-la, é um direito ou uma simples permissão?”. O 
Direito – Revista Mensal de Legislação, Doutrina e Jurisprudência. Ano IV – 1876. Nono volume, p. 
26. 
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Baptista de Mello, em seu artigo publicado em 1936 no “Jornal 

do Comércio”, faz longa reflexão sobre a autoridade, seus benefícios e 

importância para o progresso da humanidade, bem como da vida social. 

Entende existir em toda sociedade organizada, máxime no Estado, dois 

princípios antinômicos que se não concebem um sem o outro e que coexistem 

como corolários da vida em comum, sem jamais se harmonizarem: a 

autoridade, que envolve a idéia de obediência, e a liberdade, que é a faculdade 

natural de agir. A autoridade e a obediência não são somente idéias 

necessárias, mas coisas eminentemente úteis. Os seres, destinados uns a 

obedecer, outros a mandar, ainda que com graduações diversas.4     

Mesmo defendendo a necessidade e os benefícios da autoridade 

para a vida social, o autor anteriormente referido reconhece o direito de 

resistência como um direito fundamental do cidadão e demonstra que ele é 

reconhecido nas Constituições inglesa e italiana, bem como no direito 

romano5. Ele condena, sobretudo, a obediência cega às leis, quando menciona 

a opinião de Laboulayle: “Poder-se-ia afirmar que é necessário obedecer à 

lei, independentemente de sua legitimidade, ou de sua constitucionalidade? Se 

o fizermos, condenaremos a obediência aos decretos mais atrozes e às 

autoridades mais despóticas, ou ilegais...”.6

 
4 MELLO, Baptista de. “O Direito de Resistência”. Archivo Judiciario (Publicação Quinzenal do 
Jornal do Commercio”. Volume XXXVII. Jan./Mar. de 1936, p. 95.  
5 “Já o direito romano havia acolhido em seu augusto a legalidade de resistência à injustiça e à 
violência. É o que ressalta do que se vai ler no n. XXII, 88-91, das célebres ‘Questões’ de 
Farinaccius: ‘Se o magistrado faltando à justiça, já se não reputa magistrado (si judex dum non facit 
justitiam...), e passa a não ser mais que um sujeito particular, do mesmo modo como nos é dado 
resistir à violência que qualquer particular nos faz, lícito semelhantemente nos será também resistir à 
injustiça do magistrado e seus oficiais, pois obrando injustamente não têm, repito, mais autoridade 
que se meros particulares fossem. (in ‘Comment . à Consti.’ , colligidos por Homero Pires, v.v.) . 
Roma, aliás, pretendeu o direito de depor os Reis, quando se insurgiam contra a lei (Junius Brutus, in 
‘Vindicae contra tyranos’ ) “ .MELLO, Baptista de.  “O Direito de Resistência’’. Op. cit. p. 97. 
6 MELLO, Baptista de. “O Direito de Resistência”. Op. cit. p. 97. 
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Todavia, o autor discutido reconhece sua posição conservadora, 

admitindo o direito de resistência como o último recurso para o 

restabelecimento da ordem e do direito, afirmando: “Somos, aliás, 

conservadores, inclinando-se o nosso espírito para tudo quanto encontre 

solução dentro da lei; nada pela violência ou pela revolução, que são estados 

diametralmente opostos ao direito”. 7      

  Conclui o seu artigo afirmando que o direito de resistência não 

abrange a paixão e o crime, a morte das instituições, o assassínio, o massacre, 

o roubo, a insurreição contra a autoridade e o poder constituídos e em função 

legal; o que o direito de resistência impõe é a restauração da lei para 

consecução das garantias individuais, para a liberdade necessária à vida em 

comum, para o império do direito.8  

Continua sua conclusão afirmando que o delito de rebelião, o 

desforço pelas armas, a resistência violenta à ordem legal não é um direito, 

mas um crime. A liberdade, que é o espírito da nação, deve ser vivida dentro 

dos limites legais, ou seja, no exercício normal da soberania dentro dos 

poderes legais. O direito de resistência deve ser exercido observando a moral e 

o equilíbrio do direito, para restaurar a ordem jurídica violada e a liberdade 

que esta assegura.9  

Valdir de Abreu, no artigo “O Crime e o Direito de Resistência”, 

publicado em 1955 na Revista Forense, examina a questão do direito de 

resistir às ordens ou atos ilegais das autoridades, associada à idéia e aos 

princípios que autorizam a legítima defesa. Discute, sobretudo, a dificuldade 

de encontrar uma interpretação razoável para, ao mesmo tempo, salvaguardar 

 
7MELLO, Baptista de. “O Direito de Resistência”. Op. cit. p. 97. 
8 MELLO, Baptista de. “O Direito de Resistência”. Op. cit. p. 98. 
9 MELLO, Baptista de. “O Direito de Resistência”. Op. cit. p. 100. 
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a ordem pública sem negar o direito de resistência do cidadão contra a 

truculência.10

3. O direito de resistência contemporâneo: a desobediência civil 
e a objeção por motivo de consciência 

  Enrique Laraña Rodríguez-Cabello, no artigo “Un derecho no 

reconocido en la Constituciòn: el derecho a la resistencia”, publicado em 

1979, na Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, 

no volume que trata dos direitos humanos e a Constituição de 1978, examina a 

questão da desobediência civil, tomando como ponto de partida o pensamento 

de H. THOREAU, bem como sua aplicação na realidade social e política 

espanhola da época. 

  O estudo feito por este autor trata da questão do direito de 

resistência como um ato coletivo decorrente da condição de cidadão, 

acentuando a todo momento o caráter pacífico e não violento dessas 

manifestações. O que vai justificar a resistência imposta pelos cidadãos é a 

falta de legitimidade das leis ou atos de outras autoridades públicas, diferente 

dos legisladores.  

O referido autor examina, também, a questão da desobediência 

civil, sobretudo as formas pacíficas e não violentas de protestos, bem como os 

efeitos que possam produzir. Ele aborda a  crise de legitimidade que vem 

ocorrendo nos países onde a democracia tem aspecto apenas formal, 

concluindo que as manifestações não violentas de resistência são comuns nos 

 
10 Sobre a relação entre o direito de resistência e os princípios que autorizam a legítima defesa ver 
ABREU, Valdir de. “ O Crime e o Direito de Resistência”. Revista Forense. Volume 157. Jan. / fev. 
de 1955, p. 535-537. 
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países onde a forma de governo é típica da democracia representativa e não 

apenas formal. 

Entende, ainda, que as formas de resistência pacíficas são 

decorrência do reconhecimento dos direitos constitucionais de liberdade de 

expressão e manifestação, fatores que, na Espanha, contribuíram para o 

aumento destas “novas formas de protesto”. Acrescenta, também, que o 

sucesso delas é decorrência de uma “política de problemas”, onde não se 

fazem mais reivindicações genéricas, como a liberdade; ao contrário, 

reivindicam-se mudanças objetivas e diretamente relacionadas com 

determinados problemas sociais ou políticos.  

Ressalta, ao final, o apoio dos meios de comunicação de massa 

às “novas formas de protesto”, como um requisito fundamental para o seu 

sucesso. Discute, também, a questão do uso da não violência como um 

mecanismo de atrair a simpatia de toda a sociedade, sobretudo se utilizada 

contra os manifestantes a “violência legal”. 11

Arthur Machado Paupério, em 1978, na segunda edição de seu 

livro O Direito Político de Resistência, faz uma ampla e profunda análise da 

questão do direito de resistência, abordando-o nos seus aspectos filosóficos, 

políticos e jurídicos. Considera o direito de resistência como um remédio 

extremo contra o abuso do poder, que deve ser utilizado apenas quando as 

sanções jurídicas se mostrarem de todo insuficientes.   

 Este autor parte da idéia inicial de que, apesar do grande 

domínio reservado ao indivíduo no direito de resistência, ele tem como função 

 
11 Sobre este tema ver RODRÍGUEZ-CABELLO, Enrique Laraña. “Un derecho no reconocido en la 
Constituición: el derecho a la resistencia”. Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Complutense (Los Derechos Humanos y la Constitución de 1978).Madrid: 1979, p. 201-203.  
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primeira garantir a ordem e o direito, escrevendo, ao concluir o primeiro 

capítulo do seu livro: “A resistência não nega o direito nem a ele se 

contrapõe. Por isso, não há inconveniente de ser aceita, desde que se 

condicione a determinados pressupostos. Convém reconhecê-la, mesmo 

havendo o perigo do abuso, porque certamente, os abusos da tirania são 

iguais ou piores que os abusos da resistência.” 12

Marina Gascon Abellan,  em seu livro Obediencia al Derecho Y 

Objecion de Conciencia, publicado em 1992, discute a questão da obediência 

ao direito e da objeção por motivo de consciência. Parte, inicialmente, do 

direito fundamental da liberdade de crença para justificar a objeção por motivo 

de consciência,  examina as diferenças entre estas e a desobediência civil. 

Discute o confronto entre a obrigação política e a justificação da objeção por 

motivo de consciência, bem como os limites para o seu exercício e a sua 

disciplina legal. Finaliza o seu trabalho examinando a objeção por motivo de 

consciência no direito espanhol.13

Norberto Bobbio, no artigo “A Resistência à Opressão, hoje”, 

publicado no seu livro A Era dos Direitos, em 1992, discute a questão da 

resistência à opressão na atualidade. Enfatiza o fato do poder ser o centro da 

teoria política: como ele é adquirido, conservado, perdido, exercido, defendido 

e também como é possível defender-se dele.  

Enfatiza à idéia de que o Estado de Direito, teorizado sobretudo 

de acordo com a filosofia liberal do final do século XVII e do século XVIII, 

viria resolver a questão da resistência à opressão, à medida que se propôs a 

 
 
12 PAUPÉRIO, A. Machado. O Direito Político de Resistência. Rio de Janeiro: Editora Forense,  
1978, p. 23.   
13 Sobre a objeção por motivo de consciência ver ABELLAN, Marina Gascon. Obediencia al Derecho 
Y Objeción  de Consciencia. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, p. 1990. 
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constitucionalizar os mecanismos de proteção do indivíduo frente ao abuso da 

autoridade estatal. Todavia, a eficiência objetivada por este modelo de Estado 

não chegou a lograr êxito e o estudo das questões relacionadas ao direito de 

resistência à opressão deve ser retomado na atualidade.  

O referido autor chama a atenção para as diferenças dentro do 

problema da resistência hoje e nos outros períodos da história. Em primeiro 

lugar, aponta o fato da resistência hoje ser vista mais nos seus aspectos 

coletivos do que nos individuais. Em seguida, chama a atenção para os 

motivos da resistência, afirmando que não se reage mais contra um tipo de 

Estado, mas contra um tipo de sociedade. O terceiro traço diferenciador seria a 

discussão, antes centralizada no caráter lícito ou ilícito da resistência, e hoje 

concentrada na eficiência dos meios utilizados, ou seja, se estes têm a força 

capaz de atingir  seus objetivos. Nesta linha, destaca, ainda, a questão de que, 

dentro de uma concepção positiva do direito, predominante na atualidade, o 

direito de resistência só pode ser assim chamado, uma vez considerado como 

um direito natural.14

Maria Garcia, no seu livro Desobediência Civil, direito 

fundamental, publicado em 1994, examina a questão do direito de resistência 

em uma de suas modalidades, que é a desobediência civil. Ela parte das idéias 

de liberdade e racionalidade que norteiam o Estado contemporâneo. Discute a 

questão dos direitos fundamentais enquanto garantias das liberdades públicas. 

Analisa, ao final, o § 2º do art. 5º da Constituição Federal vigente, até chegar a 

 
14 BOBBIO, Norberto. “A Resistência à Opressão, Hoje”  in A Era dos Direitos. Rio de Janeiro: 
Editora Campus, 1992. Pp. 152-154.   
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conclusão de que a desobediência civil é um direito fundamental reconhecido 

constitucionalmente, a exemplo da Constituição brasileira vigente.15

José Manuel Romero Moreno, no artigo “Notas sobre los 

antecedentes históricos de la resistencia como desobediencia al Derecho”, 

publicado em 1995, na Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad 

Complutense, faz uma breve abordagem histórica do direito de resistência à 

opressão. Ele identifica, ainda na Antigüidade, nos arquétipos gregos de 

Antígona, de Sófocles, que não aceita o édito de Creonte que proíbe o 

sepultamento de seu irmão Policines, e no diálogo Critão, de Platão, onde se 

discute a postura de Sócrates ao aceitar sua sentença de morte, o início das 

reflexões sobre o direito de resistência.  

O autor acima mencionado centraliza o debate em torno do 

direito de resistência no transcorrer da história entre a consciência humana e o 

dever de obediência à lei. Finaliza o seu trabalho afirmando que os estudos 

sobre o direito de resistência assumem contornos diferentes em decorrência da 

pluralidade de idéias e do racionalismo típicos da sociedade contemporânea.16  

4. A importância do direito de resistência para a efetivação dos 
direitos fundamentais  

  Pedro Armando Egydio de Carvalho, no artigo “Algumas Linhas 

sobre o Direito à Resistência”, publicado na Revista Brasileira de Ciências 

Criminais, em dezembro de 1995, partindo dos motins, comuns nos presídios 

brasileiros e sobretudo no Estado de São Paulo, analisa a questão do direito de 

 
15 GARCIA, Maria. Desobediência Civil, direito fundamental. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 1994. 
16 MORENO, José Manoel Romero. “Notas sobre los antecedentes históricos de la resistencia como 
desobediencia al Derecho” in Revista de la Facutad de Derecho Universidad Complutense. Madrid: 
1995, p. 302   
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resistência sob a ótica dos presidiários que se amotinam para reivindicar 

direitos básicos e fundamentais do ser humano. Ele entende que o cidadão, 

mesmo encontrando-se detido, em decorrência da aplicação de uma sanção 

penal, não deixa de ser uma pessoa, identificando neste caso as linhas 

fundamentais que definem a relação entre o cidadão e o Estado. 

O autor analisa o contexto histórico e filosófico em que o direito 

de resistência foi reconhecido como um direito fundamental do homem, o que 

ocorreu após a Revolução Francesa de 1789. Acentua que, antes desta 

revolução, a relação de poder existente entre o cidadão e o Estado era vista de 

cima para baixo, ou seja, dos reis para os indivíduos. Ao contrário, no Estado 

atual, findos os privilégios aristocráticos, olha-se dos cidadãos para o Estado. 

Examina também o fato de o direito de resistir à opressão, 

reconhecido pela Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão na 

Constituição Francesa, de agosto de 1789, ter sido tratado como um dever pela 

atual Declaração Universal dos Direitos do Homem, proclamada pela 

Assembléia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), em 1948. 

Aponta como fundamento para esta mudança de enfoque as atrocidades 

praticadas pela humanidade que acarretaram graves violações contra os 

direitos humanos mais básicos e fundamentais. Assim, o direito de resistência 

exerceria um papel fundamental na realização de outros direitos reconhecidos 

e positivados como fundamentais do ser humano, não podendo, portanto, de 

forma alguma ser negado ao cidadão.17

Geovani de Oliveira Tavares, no capítulo III (“O direito 

fundamental de resistência no Movimento dos Sem-Terra”) do livro Dos 

 
 

17 CARVALHO, Pedro Armando Egydio de. “ Algumas Linhas sobre o Direito à Resistência”. Revista 
Brasileira de Ciências Criminais. Out / Dez. de 1995, p. 156-157. 
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Direitos Humanos aos Direitos Fundamentais, publicado em 1997, discute a 

questão do direito de resistência dentro do MST. Ele entende que este direito é 

um recurso extremo e deve ser usado com moderação, posto que sua 

legitimidade reside na idéia do bem comum, devendo, por isso, ter um caráter 

comunitário, não necessariamente de toda comunidade, mas de um grupo 

excluído, que tenha a resistência como o único meio de atingir o Direito.18

Nelson Nery Costa, no seu livro Teoria e Prática da 

Desobediência Civil, analisa a questão do direito de resistência em uma de 

suas modalidades, que é a desobediência civil. Inicia seu trabalho buscando as 

raízes históricas do direito de resistência; em seguida, traça um conceito de 

desobediência civil e seus principais teóricos, passando ao final para uma 

análise da sua prática na realidade brasileira.19

  O referido autor entende que o direito de resistência propiciou 

um grande avanço na sociedade, por ser o instrumento adequado para 

enfrentar o arbítrio. Todavia, a utilização deste direito suscita várias 

dificuldades para sua efetivação como uma garantia jurídica da cidadania, 

tornando-o mais eficaz para promover uma revolução radical do que para 

atingir modificações das instituições públicas por meio do direito. Chama a 

atenção, ainda, para o fato de o principal requisito para o exercício do direito 

de resistência ser a expressão da vontade da maioria, o que dificultaria a 

expressão das minorias para reivindicar e requerer que seus direitos fossem 

reconhecidos institucionalmente.  

 
18 TAVARES, Geovani de Oliveira. “O direito fundamental de resistência do Movimento dos Sem-
Terra” in Dos Direitos humanos aos Direitos Fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado 
Editora, 1997. P. 58.   
19 COSTA, Nelson Nery. Teoria e Realidade da Desobediência Civil. Rio de Janeiro: Editora Forense,  
2000 
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 Finalizada esta breve revisão da literatura encontrada sobre o 

direito de resistência, percebe-se que ele é pouco estudado, sobretudo em seus 

aspectos jurídicos. Todavia, as reflexões sobre o tema são tão antigas quanto 

aquelas feitas sobre o poder, o Estado e a liberdade do indivíduo frente à 

autoridade estatal. 

  O direito de resistência pode ser visto como um mecanismo 

fundamental para o indivíduo, bem como para os mais diversos grupos sociais, 

de proteção contra os abusos do poder. Ele é um direito que deve ser 

reconhecido em decorrência da sua importância para a realização de outros 

direitos que o ordenamento jurídico reconhece como fundamentais do cidadão. 

  O centro das discussões em torno do direito de resistir à opressão 

encontra-se dentro da filosofia política. É necessário encontrar uma 

justificativa para este direito de o cidadão opor-se às ordens das autoridades 

públicas eivadas do vício da ilegalidade ou desprovidas de legitimidade. Faz-

se necessário, também, traçar os limites para o exercício da resistência. Assim, 

apenas dentro de um modelo de Estado, onde exista uma democracia 

representativa, ele pode, de fato, ser admitido na atualidade.  

  Todavia, é fundamental, nos estudos sobre o exercício do 

chamado direito de resistência, que se tenha sempre no centro a idéia de que a 

resistência imposta não é contra o Direito. Muito pelo contrário, deve-se 

resistir para preservar e restaurar a ordem jurídica violada. O direito de 

resistência, portanto, fundamenta-se num respeito profundo ao Direito.  
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CAPÍTULO II 

O Direito Natural de Resistência na Antigüidade e na Idade 

Média 

Sumário: 1. O direito de resistência na antigüidade. 2. O 
direito de resistência no pensamento político medieval: São Tomás 
de Aquino. 

1. O direito de resistência na antigüidade 

  O direito de resistência pode ser identificado no pensamento 

político da antigüidade, tanto dentro do Império Romano, como também na 

Grécia Antiga 20, embora revestido de características diversas daquelas que 

encontramos hoje. O direito de resistir à opressão, neste período da história, 

pode ser visto mais como um direito natural do que como uma faculdade 

positiva do cidadão reconhecida pelo Estado. Ainda, no Código de Hamurabi, 

cerca de dois mil anos antes de Cristo, o documento jurídico mais antigo de 

que se tem registro, já estava prevista a rebelião como um castigo para o mau 

governante que desrespeitasse as suas leis e mandamentos. O referido código 

 
20 Sobre a questão ver a posição de Nelson Nery Costa in Teoria e Realidade da Desobediência Civil. 
Rio de Janeiro: Editora Forense, 2000. P. 29. Este autor entende que o direito de resistência teria a sua 
origem na Idade Média, mas reconhece que Sófocles “foi o primeiro autor a falar sobre o direito de 
resistência,  inclusive invocando a possibilidade do resistente sofrer uma grave sanção, mas sua 
teoria não logrou desenvolvimento na Grécia, nem na teoria política antiga, sendo fecunda apenas 
quando da instituição do Estado moderno e da ciência política.” 
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invocava as divindades para condená-lo a uma rebelião que não conseguisse 

dominar 21. 

O pensamento político da Idade Antiga, sobretudo no modelo do 

Estado-cidade grego, tem como ponto central a preservação da ordem pública, 

como o bem maior a ser resguardado pela sociedade, não dispensando maiores 

discussões sobre o problema da resistência. 

No diálogo Critão, de Platão, também intitulado de O Dever,  

onde Sócrates, às vésperas da execução de sua sentença de morte, na prisão, 

conversa com seu amigo, que dá nome ao referido diálogo, podemos perceber 

a tendência do pensamento político grego da época. Critão tenta convencer 

Sócrates a não aceitar sua sentença de morte; demonstra, ainda, não ter 

compreendido suas atitudes diante dos fatos que levaram à sua condenação. 

Sócrates, por sua vez, explica suas razões, através de um diálogo com as Leis 

de Atenas. 

O centro das razões apontadas por Sócrates para não fugir da 

prisão de Atenas, para escapar da morte, reside na defesa do respeito às leis, 

sejam elas justas ou injustas, como o bem maior a ser preservado, em virtude 

destas decorrerem da cidadania, quando afirma: “É impiedade usar de 

violência contra a mãe e o pai, mais ainda muito pior contra a pátria do que 

contra eles. Que responderei a isso, Critão? Que as Leis dizem a verdade, ou 

que não?”22. Sócrates defende, ainda, a idéia de que as sentenças proferidas 

devem ter força e produzir efeitos para a preservação da ordem pública, 

quando fala, verbis: 

 
21 V. PAUPÉRIO, Arthur Machado. Teoria Democrática da Resistência. Rio de Janeiro: Forense 
Universitária, 1997. P. 28. 
22 PLATÃO. “Critão” in Diálogos. São Pulo: Editora Cultrix, 1995. P. 130. 
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“Dize-nos, Sócrates: que pretendes fazer? Que 
outra coisa meditas, com a façanha que intentas, senão 
destruir-nos a nós, as Leis e toda a Cidade, na medida de 
tuas forças? Acaso imaginas que ainda possa subsistir e não 
esteja derruída uma cidade onde nenhuma força tenham as 
sentenças proferidas, tornadas inoperantes e aniquiladas por 
obra de simples particulares?”23  

Assim, mesmo defendendo a obediência às leis para preservar a 

ordem social e o bem da cidade, Sócrates reflete e admite que as leis possam 

ser injustas, mas o respeito a elas é a melhor conduta. No referido diálogo 

entre Sócrates e as Leis de Atenas, percebe-se claramente a dúvida sobre a 

justiça das leis da cidade, diante de uma justiça maior que inspiraria todos os 

homens e as instituições políticas que se originariam da associação destes, 

valor tão fundamental dentro das sociedades da Grécia Antiga.  

Sófocles, na sua peça mais famosa, Antígona, aborda a questão 

da existência de certas leis não escritas, que estariam acima de todas as outras. 

No caso de haver uma colisão destas leis com as escritas, não é vedado 

infringir estas últimas em nome das primeiras. Discutem-se, aí, os dois pilares 

da moralidade política: a justiça humana e a justiça divina. Antígona 

desobedeceu às ordens de Creonte, que proibiam sepultar o seu irmão, 

Policines, morto em uma batalha contra seu outro irmão, Etéocles, pelo trono 

de Tebas, sepultando-o e prestando-lhe as homenagens que faziam parte do 

culto aos mortos na época. O desrespeito ao édito de Creonte acarretou na 

condenação de Antígona ao emparedamento, uma das penas mais cruéis da 

época. 

Antígona, por sua vez, discute com Creonte os termos do seu 

édito, mostrando-lhe que este é contrário à justiça divina, afirmando preferir 

 
23 PLATÃO. “Critão”. Op. cit. p. 128. 



 

 
 

22

                                          

ser condenada por ele do que pelos deuses. Estas foram as suas palavras, 

verbis: 
“Creonte - .... E agora tu dize-me, sem demora, em poucas palavras: 
sabias que fora proclamado um édito que proibia tal ação? 
Antígona – Sabia. Como não havia de sabê-lo? Era público. 
Creonte – E ousaste, então, tripudiar sobre estas leis? 
Antígona – É que essas não foi Zeus que as promulgou, nem a 
Justiça, que coabita com os deuses infernais, estabeleceu tais leis 
para os homens. E eu entendi que os teus éditos não tinham tal 
poder, que um mortal pudesse sobrelevar os preceitos, não escritos, 
mas imutáveis dos deuses. Porque esses não são de agora, nem de 
ontem, mas vigoram sempre, e ninguém sabe quando surgiram. Por 
causa das tuas leis, não queria eu ser castigada perante os deuses, 
por ter temido a decisão de um homem ....” 24

Creonte, o rei de Tebas, é um tirano que só reconhece autoridade 

a si mesmo. O seu filho Hêmon tenta mostrar-lhe o pensamento e o desejo do 

povo, defendendo a idéia de que todo governante deve agir buscando o bem da 

coletividade e para isto é necessário ouvi-la. Hêmon fala em nome do povo 

tentando mostrar ao pai a máxima grega da soberania popular de que “todo 

poder emana do povo e em seu nome será exercido”, verbis: 

“Creonte – E a cidade é que vai prescrever-me o que devo ordenar?   
Hêmon – Vês? Falas como se fosses uma criança. 
Creonte – É portanto a outro e não a mim que compete governar 
este país? 
Hêmon – Não há Estado algum que seja pertença de um só homem. 
Creonte – Acaso não deve entender que o Estado é de quem manda? 
Hêmon – Mandarias muito bem sozinho numa terra que fosse 
deserta.” 25    

Assim, o tema central de Antígona é a questão da desobediência 

às leis injustas do soberano, uma vez que contrariam os princípios do direito 

natural, ou seja, o confronto entre a justiça dos homens e a justiça divina.  

Antígona tem conduta diversa de Sócrates. Enquanto a primeira 

coloca as leis divinas acima do édito do rei de Tebas, o último defende a 

 
24 SÓFOCLES. Antígona. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1997. P. 45. Vv. 445-459. 
25 SÓFOCLES. Antígona. Op. cit. p. 56. Vv. 734-739. 
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obediência às leis de Atenas, mesmo injustas, como uma forma de preservar a 

ordem pública. Todavia, em ambas as obras vamos encontrar o conflito, 

comum em toda sociedade, entre a lei e a justiça. Esta é a base dos debates 

sobre o direito de resistência, desde a Idade Antiga até a Idade Moderna, onde 

o direito de resistência é visto como um direito natural. 

Visto e considerado como um direito natural, o chamado direito 

de resistência surge do conflito entre dois sentimentos humanos, ou seja, o 

senso de justiça e o dever de obediência, ambos fundamentais para a 

preservação e continuidade da vida social. A grande dúvida é saber qual deles 

deve prevalecer diante de uma ordem injusta do soberano. Qual seria o bem 

maior a ser preservado nas mais diversas situações em que o indivíduo se 

depara na sua vida social e política, quando convive diretamente com a 

presença da autoridade soberana. 

No Império Romano, dentro do seu ideal imperialista, o poder 

era visto como um fato, bem como a resistência, comum nas sublevações dos 

escravos de Roma e da Ásia Menor, nos movimentos na Sícilia, na rebelião de 

Espártaco à frente dos gladiadores. A doutrina, propriamente dita, da 

resistência aparece de forma implícita apenas em Cícero, quando explica o 

segredo da grandeza romana através da expulsão dos Tarquínios, mas sobre o 

assunto não chegou a edificar uma teoria 26. 

2. O direito de resistência no pensamento político medieval: São 
Tomás de Aquino 

  No contexto sócio-político da Idade Média, onde a influência da 

igreja dentro do Estado era grande, o direito de resistência era aceito para que 

 
26 PAUPÉRIO, A. M. Teoria Democrática da Resistência. Op. cit. p. 31. 
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os cidadãos pudessem se levantar contra as ordens do soberano que 

contrariassem os preceitos religiosos. Assim, neste momento, o direito de 

resistência pode ser visto como um direito natural de resistir às ordens que 

contrariem uma orientação religiosa para a conduta humana, portanto,  sem 

nenhum caráter revolucionário ou reformador da ordem social e estatal 

instituída. 

A doutrina política medieval logo começou a defender a idéia de 

que a ordem abusiva dada pelo soberano era nula e sem obrigação para os 

súditos, chegando mesmo a proclamar o direito de resistir, ainda que pelas 

armas, às medidas injustas ou tirânicas 27.  

Nelson Nery Costa vê em dois institutos da Idade Média as 

raízes do direito de resistência. O primeiro regulava as relações entre senhores 

feudais, o dever de fidelidade germânico, que obrigava o vassalo ao suserano, 

mas, se este violasse os limites da obrigação do outro, aquele tinha o direito de 

opor resistência. O outro determinava que os soberanos deveriam orientar-se 

pelos fundamentos do cristianismo, estabelecidos pela Igreja, sob pena de 

terem a desobediência justificada.28   

O interesse na Idade Média pela questão da resistência contra 

governos tirânicos foi grande, enfocando esta idéia central do dever de 

obediência à ordem  estatal e a questão da tirania. De um lado, encontra-se a 

obrigação de obedecer ao soberano; do outro, a de resistir contra a tirania 

deste. Nesse contexto, o problema da resistência deixou de ser visto apenas 

como um direito, mas, sobretudo, como uma obrigação a que está sujeito o 

 
27 PAUPÉRIO. A. M. Teoria Democrática da Resistência. Op. cit. p. 37. 
28 COSTA, Nelson Nery. Op. cit. Teoria e Realidade da Desobediência Civil, p. 9. 
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cidadão diante da ordem jurídica objetiva, violada pelo monarca e merecedora 

de restabelecimento. 

Assim, quando se fala no direito de resistência não se está a falar 

numa reação contrária à ordem jurídica, nem mesmo à autoridade estatal; ao 

contrário, o objetivo da resistência não é violar a ordem jurídica e sim 

restabelecer aquela violada pelo monarca tirano. A resistência não é contra a 

autoridade estatal em si, mas contra a tirania do soberano.  

O principal teórico e doutrinador do direito de resistência na 

Idade Média foi São Tomás de Aquino. Partindo da idéia típica do pensamento 

político medieval, o poder encontraria sua origem em Deus, que concebeu a 

sociedade e também os meios necessários para atingi-la; ou seja, a autoridade, 

fundamental para evitar a anarquia. Assim, para o referido pensador, a fonte 

do poder político de direito humano é a vontade de Deus, que desejou manter 

a ordem social. 

Para o referido pensador medieval, o homem pela sua própria 

natureza é vocacionado para viver em sociedade. Nesta convivência social, os 

seres humanos são movidos pelos seus interesses individuais, daí a 

necessidade de um “guia”. Guiados por seus interesses próprios, os indivíduos 

conduziriam a sociedade humana à dissolução; conduzidos pelos interesses 

comuns, esta se manteria unida. A função do governante seria, então, conduzir 

os indivíduos para que buscassem, ao mesmo tempo, satisfazer as suas 

necessidades individuais e coletivas. Assim, a pluralidade da vida em 

comunidade exige um princípio unificador, que está a cargo do rei. Fiel a este 

princípio, a comunidade seguiria retamente na realização do bem comum e, 



 

 
 

26

                                          

conseqüentemente, da justiça; ao contrário, distanciando-se deste, se tornaria 

injusta e o governo se converteria numa tirania.29

Dentre as formas de governo, São Tomás de Aquino entende que 

a monarquia é melhor do que a república, posto que na primeira o governo, 

sendo exercido por apenas uma pessoa, e na Segunda, por várias, é mais difícil 

um governante desviar-se da busca do bem comum do que vários. Todavia, 

admite ser a tirania pior do que a oligarquia. O poder nas mãos de um é 

sempre mais forte do que nas de vários. Contudo, coloca-se contrário a tirania 

por esta ser nociva ao desenvolvimento espiritual do ser humano, porque o 

tirano se esforça para que os seus súditos não sejam virtuosos, teme a amizade 

e a unidade, pois entende que estas possam contribuir para a sua derrota.30

São Tomás de Aquino parte da teoria do tyrannus secundum 

regimen et titulum e o tyrannus secundum regimen tantum. O primeiro é o 

tirano pelo exercício governamental e pelo modo irregular de sua posse; o 

segundo o é apenas pelo governo desvirtuado e mal exercido. Assim, nem 

sempre o poder de que está investido o soberano tem caráter regular. Quanto 

ao modo de adquiri-lo ou quanto ao modo de exercê-lo, ele pode ser mais ou 

menos legítimo. A ilegitimidade pode vir tanto do modo de aquisição, quanto 

da forma do exercício do poder. Em ambos os casos, é possível a resistência, 

uma vez que está caracterizada a tirania.  

Na Suma Teológica, o filósofo em discussão aborda a questão da 

sedição como sendo ou não um pecado mortal. Inicia citando Santo Isidoro, 

que entende por sedicioso aquele que provoca a “dissensão das almas e gera a 

 
29AQUINO, São Tomás de. Opúsculo sobre el Gobierno de los Príncipes. México: Editorial Porrúa, 
S.A. ,1975. Capítulo I do Livro I. P. 257-259.   
30AQUINO, São Tomás de. Opúsculo sobre el Gobierno de los Príncipes. Op. cit. , Capítulos II a V 
do Livro I, p. 259-264.  



 

 
 

27

                                          

discórdia”. Para São Tomás de Aquino, aqueles que resistem em nome do bem 

comum não podem ser chamados de sediciosos, porque o regime tirânico não 

é justo por se ordenar, não para o bem comum, mas para o bem particular de 

quem governa. Assim, o sedicioso é antes de tudo o tirano que nutre no povo 

discórdias e sedições para poder governar para o próprio bem. Neste sentido 

escreveu, verbis: 

“O regimen tirânico não é justo, por se ordenar, não ao bem 
comum, mas ao bem particular do que governa, como está claro no Filósofo. 
Por onde, a perturbação desse regimen não tem natureza de sedição; salvo 
talvez quando o regimen do tirano é perturbado tão desordenadamente, que 
a multidão a êle sujeita sofre maior detrimento da perturbação conseqüente 
que do regimen tirânico. O sedicioso é, antes, o tirano, que nutre, no povo 
que lhe está sujeito, discórdias e sedições, para poder governar mais 
seguramente. Pois é da natureza do regimen tirânico ordenar-se paro o bem 
próprio do que governa, em prejuízo da multidão.”31    

Antes de admitir como legítima a resistência, São Tomás de 

Aquino entende que devem ser tomadas providências para evitar a tirania. 

Primeiramente, escolhendo para rei uma pessoa capacitada para governar, que 

pela sua personalidade dificilmente será um tirano. Uma vez escolhido o 

soberano, o seu governo deve ser controlado de tal maneira que não lhe seja 

dado oportunidades de tornar-se um tirano. Entende, ainda, que não se deve 

proceder contra a perversidade do tirano por iniciativa privada, mas 

unicamente por intermédio da autoridade pública. Sobretudo, no caso do tirano 

por exercício, compete à autoridade pública pronunciar-se para minimizar a 

crueldade deste.32   

 
31 AQUINO, São Tomás de. Suma Teológica. Co-edição da Escola Superior de Teologia São 
Lourenço de Brindes, Universidade de Caxias do Sul, Livraria Sulina Editora em colaboração com a 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul – Indústria Gráfica Editora Ltda, 1980. Quest. XLII, art. 
II. P. 2.37-2.371.  
32AQUINO, São Tomás de. Opúsculo sobre el Gobierno de los Príncipes. Op. cit. , Capítulo VI do 
Livro I, p. 265. 
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A medida e o limite do direito de resistência, segundo São 

Tomás de Aquino, seria o bem comum. Para que se possa resistir aos 

governantes, é necessário que estes coloquem em risco o bem da coletividade. 

Mas, se a tirania for suportável é melhor suportá-la do que correr o risco de 

um governante tirano ser sucedido por outro pior. O objetivo do direito de 

resistência é proteger a ordem social conforme as exigências da natureza 

humana. Desta forma, a teoria tomista sobre o direito de resistência não guarda 

nenhum caráter subversivo. Ela não favorece a revolução; ao contrário, ela é 

de fundo bastante conservador.33

Assim, no pensamento político medieval, o direito de resistência 

é visto como um direito natural de o cidadão opor-se às ordens injustas do 

soberano que contrariem os preceitos cristãos. Ele é visto não apenas como um 

direito, mas como um dever. Todavia, através dos escritos da época, sobretudo 

de São Tomás de Aquino, não deve ser exercido no âmbito apenas privado, 

mas, sobretudo, no âmbito público, por intermédio das autoridades estatais 

competentes. Esta idéia fez com que o direito de julgar os príncipes passasse a 

ser exercido pela Igreja.  

 
33AQUINO, São Tomás de. Opúsculo sobre el Gobierno de los Príncipes. Op. cit. , Capítulo VI do 
Livro I, p. 265-267.  
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CAPÍTULO III 

O Direito de Resistência e o Contratualismo no Pensamento 

Liberal: Jonh Locke e Jean-Jacques Rousseau 

Sumário: 1. Contratualismo e direito de resistência. 2. O 
direito de resistência no pensamento de John Locke. 3 O direito de 
resistência no pensamento de Jean-Jacques Rousseau.  

1. Contratualismo e direito de resistência 

  Num outro momento, dentro das teorias contratualistas, 

sobretudo no pensamento de J. Locke, foi possível reconhecer o direito de 

resistência como um dentre muitos outros direitos fundamentais do indivíduo. 

Os indivíduos, mesmo sem conhecer a autoridade estatal, têm um sentimento 

natural de eqüidade. O soberano não pode, de forma alguma, contrariar esta 

idéia inicial de justiça e, se o fizer, o cidadão tem o direito de sublevação, ou 

seja, de se levantar contra a ordem instituída e até substituí-la por outra que 

seja mais bem adequada aos interesses e anseios da sociedade, naquele 

momento. 

Dessa forma, foi a partir das teorias contratualistas, fundamento 

filosófico inicial do pensamento político liberal, que o direito de resistir à 

opressão passa a ser revestido de um caráter revolucionário e reformador da 

ordem estatal instituída, o que não ocorreu no pensamento político medieval. 

Vitoriosa a revolução liberal burguesa, surge o Estado de 

Direito, que é um modelo de organização estatal onde toda autoridade deve ter 
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a sua fonte na lei. Cria-se uma crença universal de que a finalidade de 

qualquer organização política é a preservação do indivíduo e, a partir daí, 

surge a necessidade de que seja reconhecido, pelo Estado, um rol de direitos 

considerados como fundamentais do indivíduo; dentre estes, está o direito de 

resistir à opressão. 

Assim, no pensamento político do século XVIII, o direito de 

resistência é considerado como um direito fundamental do indivíduo e foi 

tratado desta forma pela Declaração dos Direitos do Homem, elaborada após a 

Revolução Francesa. Ele encontra-se revestido deste caráter revolucionário 

por ser um instrumento eficaz para resistir contra o autoritarismo e o arbítrio 

do soberano. 

O Contratualismo típico do período renascentista, partindo da 

idéia de que o Estado e, para alguns pensadores contratualistas, até mesmo a 

sociedade têm a sua origem num contrato social, resultado de uma opção livre 

dos indivíduos, fornece os fundamentos e a justificativa para a aceitação e o 

reconhecimento do direito de resistir à opressão como um direito fundamental.  

  Estes diversos autores, que são chamados de contratualistas, 

partem inicialmente da idéia de indivíduos vivendo no estado de natureza, 

onde desconhecem a autoridade estatal. Através de um contrato social, eles 

decidem viver sob a égide do Estado. Desta forma, a justificativa da 

autoridade soberana afasta-se da idéia de ser derivada de um direito divino; ao 

contrário, ela passa a ser justificada a partir de explicações fundamentadas na 

razão, de acordo, agora, com o pensamento renascentista, que se caracterizou 

pela retomada da racionalidade.  

  Segundo Miguel Reale, o  Renascimento, que marcou o 

despertar da cultura para um novo mundo de valores, é dominado pela idéia 
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crítica de redução do conhecimento a seus elementos mais simples. Enquanto 

na Idade Média existia um sistema ético subordinado a uma ordem 

transcendente, o homem renascentista procura explicar o mundo humano 

apenas segundo as exigências humanas.34

  Neste novo contexto, o homem passa a ser considerado o centro 

do universo, começando a indagar as origens e a natureza de todas as coisas 

que o cercam. Não se contenta mais com explicações sobrenaturais, 

desprovidas de qualquer análise racional, dando um valor essencial ao 

problema da origem do conhecimento e a uma fundamentação segundo 

verdades evidentes. As explicações históricas também perdem o seu prestígio, 

sendo substituídas pela busca de um conhecimento e de razões universais para 

a existência humana. 

 No pensamento renascentista, o homem é o dado primordial, 

uma vez que é considerado como um ser capaz de pensar e de agir. Em 

primeiro lugar, sempre deve estar o indivíduo com todos os seus problemas e 

com todas as suas exigências, ao contrário do homem medieval, que estava 

subjugado aos dogmas da Igreja e totalmente submisso ao destino que lhe fora 

traçado de acordo com a vontade de Deus. É desta auto-consciência que deve 

nascer a lei e não mais da vontade divina.  

  No entanto, o dado primordial passa a ser o homem em sua 

verdadeira essência, orgulhoso de sua força racional e de sua liberdade, capaz 

de constituir sozinho a regra de sua conduta. É daí que surgiu a idéia do 

contrato social. O contratualismo é a alavanca do Direito na época moderna. 

As questões sobre o surgimento da sociedade, da anuência dos homens de 

viver em comum, bem como sobre a existência do Direito são respondidas 

 
34 REALE, Miguel. Filosofia do Direito. São Paulo: Editora Saraiva, 1998. P. 646. 
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pelos jusnaturalistas como sendo o resultado final de um pacto firmado entre 

os homens viverem segundo regras delimitadoras dos arbítrios. 

  A idéia da possibilidade de contratar surge da idéia do indivíduo 

vivendo em estado de natureza sem leis e normas. Desta possibilidade de 

contratar deriva o fato do contrato e deste último, a norma. Percebe-se aí uma 

inversão completa na concepção do Direito. Tudo converge para a pessoa do 

homem enquanto homem em estado de natureza, concebido por abstração 

como anterior à sociedade. Para alguns, a sociedade é fruto do contrato, 

enquanto para outros, mais moderados, que limitam o âmbito da gênese 

contratual, a sociedade é um fato natural, mas o Direito é um fato contratual. 

  O contratualismo não pode ser considerado uma doutrina, mas, 

antes de tudo, ele é um movimento que abrange várias idéias, muitas vezes 

conflitantes entre si. Dentro deste movimento, é possível distinguir alguns 

critérios para classificar estes autores considerados como contratualistas. 

Quanto aos efeitos do contrato, o contratualismo pode ser total ou parcial. 

Outro aspecto a ser examinado é a possibilidade de distinção com relação à 

natureza do homem no ato de contratar; teremos, então, o contratualismo 

pessimista e o otimista. É possível, ainda, fazer uma distinção, dentro do 

movimento em discussão, observando a natureza do contrato, que pode ser 

histórico ou deontológico. 

  Quanto aos efeitos do contrato, o contratualismo pode ser total 

ou parcial. O primeiro é aquele que, como acontece na obra de Hobbes ou de 

Rousseau, refere-se tanto à origem da sociedade civil como à do Estado. O 

segundo, entende que apenas o direito resulta do contrato social, enquanto a 

sociedade é um fato natural. Miguel Reale cita como exemplo o 

contratualismo de Grócio, para quem a sociedade é um fato natural, oriundo 
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do appetitus societatis e o Direito Positivo o resultado de um acordo ou uma 

convenção.35    

  Outro destes critérios anteriormente mencionados, para 

identificar as distinções dentro do contratualismo, é quanto à natureza do 

homem no ato de contratar. Para uns, ele é egoísta e violento no estado da 

natureza, o que resulta numa luta sem tréguas nesta condição inicial, sendo 

superada apenas por uma convenção. Este é o contratualismo pessimista, como 

é o caso de Hobbes. De outro lado, estão os contratualistas otimistas, como é o 

caso de Rousseau, que idealiza o homem como o “bom selvagem”, dotado de 

uma bondade e de um sentimento de igualdade naturais, que é corrompido por 

um falso contrato social. 

  O contratualismo, conforme afirmado acima, comporta, ainda, 

outra distinção, segundo a natureza do contrato em si, ou seja, ele pode ser 

histórico ou deontológico. Alguns contratualistas, sobretudo os primeiros, na 

passagem da época medieval para a renascentista, conferem ao contrato social 

a força de um fato histórico.   

Para outros contratualistas, porém, a expressão histórica do 

contrato social vai cedendo lugar a uma explicação de ordem lógica ou 

deontológica. Eles não entendem o contrato social como um fato histórico, 

mas como um critério de explicação da ordem jurídica.  

  Conforme discutido acima, é dentro do contratualismo que vai 

ser encontrada a base filosófica para o direito de resistência no pensamento 

político dos séculos XVII e XVIII. A idéia de um homem racional e 

independente, portador de direitos decorrentes de sua natureza humana, sendo 

 
35 REALE, M. Filosofia do Direito. Op. cit. , p. 648. 
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que um deles é a liberdade, é o fundamento filosófico que admite o direito de 

resistência, imprimindo-lhe o caráter revolucionário e reformador da ordem 

instituída, não identificado em períodos históricos anteriores. 

  A base filosófica da revolução liberal burguesa, que culminou na 

Revolução Francesa, pode ser resumida no pensamento de Locke, Rousseau e 

Montesquieu, sendo os dois primeiros autores contratualistas. O direito de 

resistência defendido por Locke, a teoria da separação dos poderes de 

Montesquieu e a idéia da lei, expressão da vontade geral do povo, como o 

único fundamento para a autoridade soberana de Rousseau, deram a base do 

Estado de Direito, que surgiu no final da Idade Moderna.  

  Assim, admitindo-se a origem do Estado e, conseqüentemente, 

da autoridade estatal, num contrato social, que, por sua vez, reflete uma 

convenção social, o direito de resistência pode ser reconhecido como um 

direito fundamental do indivíduo, sobretudo nos trabalhos de autores adeptos 

do contratualismo otimista, como é caso de Locke e Rousseau.  

  O século XVII é marcado pelo absolutismo monárquico, onde a 

autoridade soberana que o rei possuía era justificada como lhe tendo sido dada 

por Deus. Reconhecendo como a fonte do poder soberano o divino, é difícil 

admitir a possibilidade de impor limites ao poder exercido por estes monarcas 

absolutistas, muito menos a possibilidade de uma reação de resistência à 

opressão dos súditos contra o rei.  

  Um exemplo claro da condição do indivíduo diante do Estado no 

pensamento político típico do século de XVII pode ser encontrado nas idéias 

de T. Hobbes. Para ele, o poder civil deriva de uma alienação da soberania de 

cada um e não de uma delegação, onde os governantes gozam, 

necessariamente, de autoridade absoluta. Como desejam os cidadãos, 
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sobretudo, segurança, são levados a obedecer cegamente ao soberano, que, em 

qualquer caso, escapa sempre ao julgamento dos súditos. Sendo a proposta de 

Hobbes para o Estado tirânica, não é possível admitir aqui o direito do 

indivíduo resistir à opressão. 

  É típico da filosofia política de quase todo o século XVII a idéia 

de que a soberania do rei é derivada da renúncia de cada indivíduo a sua 

própria liberdade individual. Assim, o governo que procede dessa renúncia 

não é contrário à vontade de Deus. 

  Porém, entre os séculos XVII e XVIII, surge John Locke, um 

filósofo político inglês de fundamental importância para o estudo do direito de 

resistência. Suas reflexões sobre este tema foram fundamentais para a reação 

intentada pela revolução liberal burguesa contra o absolutismo monárquico, 

que dominava a Europa no período referido. 

  J. Locke, como Hobbes e Rousseau, pode ser considerado um 

pensador contratualista, desde que se entenda o contratualismo como escreveu 

Miguel Reale: “O contratualismo não é uma doutrina, mas um movimento que 

abrange várias teorias muitas vezes conflitantes. Podemos distinguir o 

contratualismo segundo vários critérios” 36. Estes critérios já foram discutidos 

anteriormente.  

  Estes diversos autores que são chamados de contratualistas, 

conforme discutido anteriormente, partem inicialmente da idéia de indivíduos 

vivendo no estado da natureza, onde desconhecem a autoridade estatal. 

Através de um contrato social, eles decidem viver sob a égide do Estado. 

Alguns autores contratualistas, todavia, entendem que não só o Estado, como 

 
36 REALE. M. Filosofia do Direito. Op. cit. , p. 648. 
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também a sociedade, têm origem contratual. Os primeiros são adeptos do 

contratualismo parcial e os últimos, do contratualismo total. Os contratualistas 

divergem, também, quanto à natureza humana no ato de contratar. Para alguns, 

como Hobbes, um exemplo do contratualismo pessimista, o homem é por si 

egoísta e violento, tendo o Estado a função de colocar freios a esta tirania. Do 

lado oposto, encontra-se Rousseau, o maior expoente do contratualismo 

otimista, que idealiza o homem natural corrompido por um falso contrato, 

apresentando uma proposta democrática para o Estado. 

2. O direito de resistência no pensamento de John Locke. 

  No meio dessas duas correntes extremadas, temos um 

contratualismo intermédio, correspondente ao constitucionalismo de Locke, 

achando que o homem, no estado da natureza, já possui um direito que é 

anterior ao contrato, o direito de liberdade, condição inicial para que o 

contrato social possa ser firmado. O homem nasce livre, e é por ser livre que 

pode pactuar; de maneira que o contrato seria sempre condicionado pela 

liberdade e pela projeção da liberdade no mundo exterior, como fundamento 

da propriedade. Liberdade e propriedade são os dois elementos nucleares do 

pensamento de Locke e as duas colunas do majestoso edifício liberal-

democrático, cuja consolidação assinala, no século XIX, a maturidade de uma 

Política ciosa de garantias individuais. 37     

Segundo Locke, neste estado da natureza, caracterizado pela 

liberdade e igualdade primitivas, os homens teriam uma noção do justo e do 

 
37 REALE, M. Filosofia do Direito. Op. cit. , p. 649 
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injusto, de que teria derivado uma regra imperativa, proibindo destruir ou 

prejudicar seus semelhantes, sendo esta a verdadeira fonte do poder político38.  

Sobre o estado da natureza, o referido filósofo definiu-o, no 

Capítulo II (“Do estado da natureza”) do Livro II (“Segundo Tratado sobre o 

Governo”) da sua obra Dois Tratados sobre o Governo,  verbis: 

   “Para entender o poder político corretamente, e derivá-lo 
de sua origem, devemos considerar o estado em que todos os homens 
naturalmente estão, o qual é um estado de perfeita liberdade para regular 
suas ações e dispor de suas posses e pessoas do modo como julgarem 
acertado, dentro dos limites da lei da natureza, sem pedir licença ou 
depender da vontade de qualquer outro homem.”39  

  Mais adiante, no mesmo capítulo da referida obra, J. Locke 

discute a questão de onde teria surgido uma regra imperativa que proíbe 

destruir ou prejudicar os outros indivíduos membros da comunidade. Para ele,  

o crime consiste em violar a lei e desviar-se da correta regra da razão, em 

virtude do que um homem torna-se degenerado e declara seu rompimento com 

os princípios da natureza humana e ser uma criatura nociva, há comumente a 

injúria feita por uma pessoa a outra, causando com tal transgressão prejuízo a 

uma terceira ; neste caso, aquele que sofreu qualquer prejuízo tem, além do 

direito de punição comum a todos os demais homens, um direito particular de 

buscar uma reparação junto àquele que a causou. E qualquer outra pessoa que 

considere isso justo pode unir-se àquele que foi prejudicado e assisti-lo a 

recobrar do transgressor tudo quanto possa compensá-lo pelo dano sofrido.40  

 
38 J. Locke considera que o “o poder político é o direito de editar leis com pena de morte e, 
conseqüentemente, todas as penas menores, com vistas a regular e a preservar a propriedade, e de 
empregar a força do Estado na execução de tais leis e na defesa da sociedade política contra os 
danos externos, observando tão-somente o bem público.”. LOCKE, J. “Segundo Tratado sobre o 
Governo” in Dois Tratados sobre o Governo. São Paulo: Editora Martins Fontes, 1998. § 3º do 
Capítulo I do Livro II, p. 381.   
39 LOCKE, Jonh. Dois Tratados sobre o Governo. Op. cit. § 4 º do Capítulo II do Livro II, p. 381-382. 
40 LOCKE, Jonh. Dois Tratados sobre o Governo. Op. cit. § 10 º do Capítulo II do Livro II, p. 388.  
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  Desses dois direitos distintos, um de punir o crime para restringir 

e evitar o mesmo delito, que cabe a todos; outro de obter reparação, direito 

concernente apenas à parte prejudicada, o magistrado, em decorrência da 

natureza de sua função, tem o direito comum de punir. Todavia, onde quer que 

o bem público não exija a execução da lei, este pode relevar a punição dos 

delitos criminais  por sua própria autoridade, mas não o pode fazê-lo com 

relação à parte prejudicada, apenas esta pode abdicar da reparação devida a 

qualquer dano particular sofrido. Em nome do seu direito de auto-conservação, 

a parte lesada pode apropriar-se dos bens e serviços do transgressor, assim 

como todo homem tem o direito de punir o crime para evitar que este seja 

cometido novamente, em virtude do direito que tem de conservar toda a 

humanidade e de fazer tudo o que for razoável para atingir tal fim41.  

Assim, para Locke, a fonte da norma imperativa que obrigaria os 

indivíduos no estado da natureza é uma decorrência do direito de auto-

conservação do próprio indivíduo, bem como da comunidade a qual ele 

pertence. 

  J. Locke reconhece, também, no mesmo capítulo de sua obra 

antes referenciada, onde examina o estado da natureza, os seus inconvenientes 

e aponta, como remédio adequado para todos estes males, o governo civil. O 

fator determinante das inconveniências do estado de natureza seria a faculdade 

que os homens teriam de serem juízes em suas próprias causas, pois é difícil 

imaginar que aquele que foi injusto a ponto de causar injúria a um irmão 

dificilmente será justo o bastante para condenar a si mesmo por tal” 42. 

 
41 LOCKE, J. Dois Tratados sobre o Governo. Op. cit. , § 11, p. 388-389.  
42 LOCKE, J. Dois Tratados sobre o Governo. Op. cit. , § 13, p. 391-392. 
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  Com relação ao estado da natureza na obra de Locke, cumpre 

ainda ressaltar a sua idéia de que este não termina necessariamente com o 

contrato social e o conseqüente estabelecimento de um governo civil; é 

necessário um acordo mútuo e conjunto de formar uma comunidade e 

constituir um corpo político.  Neste sentido escreveu, verbis; 

 “ Ao que bastará responder, por enquanto, que dado que 
todos os príncipes e chefes de governos independentes no mundo inteiro 
encontram-se num estado de natureza, claro está que o mundo nunca esteve 
nem jamais estará sem um certo número de homens nesse estado. Referi-me 
a todos os governantes de sociedades políticas independentes, estejam ou 
não eles em ligação com outras, pois não é qualquer pacto que põe fim ao 
estado de natureza entre os homens, mas apenas o acordo mútuo e conjunto 
de constituir uma comunidade e formar um corpo político; os homens podem 
celebrar entre si outros pactos e promessas e, mesmo assim, continuar no 
estado de natureza.”43

  Mais adiante, no Capítulo VII do Livro II (“Segundo Tratado 

sobre o Governo”), John Locke trata da sociedade civil ou política , partindo 

da idéia inicial de que tendo o homem nascido com a perfeita liberdade e gozo 

irrestrito de todos os direitos e privilégios da lei da natureza, da mesma forma 

que qualquer outro indivíduo, ele tem o direito de punir para preservar sua 

propriedade, ou seja, sua vida, liberdade e bens contra as agressões de outros 

homens, bem como de julgar e punir as violações da lei da natureza por outros, 

conforme entenda ser proporcional ao delito, até mesmo com a pena de morte, 

nos casos dos crimes hediondos. Ele entende que nenhuma sociedade política 

pode existir ou subsistir sem o poder de preservar a propriedade e, 

conseqüentemente, o poder de punir os delitos de todos os seus membros. 

Assim, a sociedade política passa a existir apenas quando os seus integrantes 

renunciam a esse poder natural, transferindo-o para o corpo político em todos 

os casos que não o impeçam de apelar para a proteção da lei por ela 

estabelecida. Acrescenta, ainda, que tendo sido excluído o juízo particular de 

 
43 LOCKE, J. Dois Tratados sobre o Governo. Op. cit. , § 14, p. 392-393. 
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cada membro individual, a comunidade passa a ser o árbitro da sociedade 

política mediante regras fixas estabelecidas, imparciais e idênticas para todas 

as partes.44

  No Capítulo VIII ( “Do início da sociedade política” ) do Livro 

II (“Segundo Tratado sobre o Governo”) da obra já referida, John Locke trata 

do início da sociedade política, afirmando que esta só tem início com o 

consentimento dos indivíduos que anteriormente encontravam-se no estado de 

natureza. Assim, “o que inicia e de fato constitui qualquer sociedade política 

é o consentimento de qualquer número de homens livres capazes de uma 

maioria no sentido de se unirem e incorporarem a uma tal sociedade. E é isso, 

e apenas isso, que dá ou pode dar origem a qualquer governo legítimo no 

mundo” 45.    

  Dessa forma, quando os indivíduos decidem por despojar-se da 

liberdade típica do estado da natureza e, por conseqüência, viver em 

sociedade, não o fazem para adquirir novos direitos, mas, apenas, para 

preservar os que já têm. Daí conclui-se que o poder instaurado por eles não 

pode estender-se além da área exigida pelo bem público. Assim, a proposta de 

Locke para o Estado é representativa. 

  Decorrendo de uma convenção entre os indivíduos, com 

finalidade de remediar os males gerados pelo estado da natureza, tanto a 

usurpação, quanto a tirania são repudiadas por Locke. Assim, ele admite o 

direito da sociedade política resistir contra a força ilegal usada contra ela.  

  No Capítulo XVII (“Da usurpação”) do Livro II da obra que vem 

sendo examinada, entende que ocorre a usurpação do poder quando este passa 

 
44 LOCKE, John. Dois Tratados sobre o Governo. Op. cit. , § 87 do Capítulo VII do Livro II, p. 458. 
45 LOCKE, John. Dois Tratados sobre o Governo. Ob. cit. , § 99 do Capítulo VIII do Livro II, p. 472.  
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a ser exercido por alguém que não lhe tenha direito. Dessa forma, aquela 

constitui uma mudança apenas de pessoas, mas não das formas e regras do 

governo. Pois, se o usurpador estender o seu poder para além daquilo que, por 

direito, pertencia aos governantes legítimos da sociedade política, ter-se-á uma 

tirania, somada à usurpação.46       

  Já no Capítulo XVIII (“Da tirania”), o mesmo autor entende que 

a diferença entre um rei e um tirano consiste no fato de o primeiro fazer das 

leis os limites de seu poder e do bem público a meta do seu governo; o 

segundo faz que tudo ceda à sua própria vontade. Assim, onde termina a lei, 

começa a tirania e todo aquele que, investido de autoridade, exceda o poder 

que legalmente lhe foi conferido, perde a sua autoridade e merece ser 

combatido como qualquer outro homem que pela força desrespeite o direito.47    

  Segundo Jean-Jacques Chevalier, o edifício de Hobbes assentava 

no sacrifício total dos direitos naturais dos indivíduos, tendo por prêmio a paz 

civil, no Estado-Leviatã, perfeitamente unido e solidário com o governo. Ao 

contrário, o edifício de Locke repousa sobre a garantia obtida para esses 

direitos naturais pela sociedade política, nitidamente distinta do governo ou 

poder civil. Donde se segue que para Locke, o liberal, jamais existe 

consentimento do povo dado de uma só vez e para sempre a esse poder civil 

como queria Hobbes, o autoritário (com a única ressalva da impotência do 

soberano para proteger os seus súditos). O consentimento é sempre provisório 

e sempre subordinado à boa conduta dos governantes, julgada em função dos 

direitos naturais e inalienáveis dos indivíduos: vida, liberdade, propriedade. O  

 
46 LOCKE, John. Dois Tratados sobre o Governo. Op. cit. , § 197 do Capítulo XVII do Livro II, p. 
559. 
47 LOCKE, Jonh. Dois Tratados sobre o Governo.  Op. cit. , § 202 do Capítulo XVIII do Livro II, p. 
563. 
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direito de resistência como sanção ao mau governante apresenta-se claramente 

como a pedra angular de todo o sistema lockiano.48

  A originalidade de Locke, em relação aos filósofos políticos 

anteriores, está na afirmação de que os direitos individuais, em vez de serem 

alienados, são fortificados e garantidos no momento em que se forma a 

sociedade civil e desaparece a primitiva anarquia. 

  Assim, o povo é soberano, uma vez que não abdicou de todos os 

direitos que lhe são inerentes em favor de nenhuma pessoa ou assembléia; ele 

apenas o delegou. Dessa forma, pode, a qualquer momento, revogar esta 

delegação, bastando, para tal, que os governantes passem a violar os direitos 

para cuja proteção se constituiu o Estado. Os governantes, por isso, perdem a 

legitimidade violando as leis fundamentais que ficaram obrigados a defender, 

quando investidos do poder. 

  Ao entender que o povo não abdica do seu poder, ocorrendo 

apenas uma delegação deste aos governantes, que perderão a sua legitimidade 

caso desrespeitem as leis fundamentais, a cuja defesa ficaram obrigados em 

decorrência de sua investidura no poder, Locke reconhece a possibilidade dos 

cidadãos se oporem aos atos injustos e ilegais de seus governantes.  

Assim, para ele, só o povo será o juiz, porque só a este cumpre 

dizer se o mandatário ou deputado age bem e de acordo com a confiança que 

se lhe depositou, uma vez que quem o elegeu deve, por isso mesmo, ter poder 

suficiente para depô-lo, no caso de não corresponder ao mandato que está 

exercendo. Na hipótese de controvérsia entre o príncipe e outras pessoas,  em 

matéria que suscite dúvida e represente grandes interesses, entende, ainda,  J. 

 
48 CHEVALIER, Jean-Jacques. História do Pensamento Político. Tomo 2. Editora Guanabara Koogan 
S.A. . Rio de Janeiro: 1983. P. 50. 
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Locke que o árbitro adequado só pode ser o corpo popular. Em conclusão, o 

poder de que cada indivíduo abdica em favor da sociedade ao nela entrar, 

permanece para sempre com a comunidade. 49  

3 O direito de resistência no pensamento de Jean-Jacques 
Rousseau 

  Montesquieu e Rousseau não perdem tempo em discutir a 

legitimidade ou não da insurreição. Acreditam ter ultrapassado, com os 

sistemas políticos que propõem, o estágio da resistência à opressão, que já não 

tem sequer possibilidade de existir por falta de objeto. 

  Montesquieu acredita que, com o célebre e conhecido princípio 

da separação dos poderes, base de tudo que escreveu no Espírito das Leis, 

afastou totalmente a possibilidade do despotismo governamental, razão pela 

qual, certamente, não deu ao assunto maior atenção.  

  J. J. Rousseau, como J. Locke, é um filósofo contratualista que 

jamais pensou no contrato social como um fato histórico; ao contrário, este 

desempenha apenas uma função de natureza lógica. Ele procura indagar das 

condições da ordem jurídica, focalizando o problema da autoridade, da 

liberdade e da obediência à lei, recorrendo à idéia de contrato social para 

explicar tanto a sociedade quanto o Direito. Assim, o contratualismo de 

Rousseau é total e ele utiliza o contrato social como critério deontológico. 

  Como entende Miguel Reale, para Rousseau, o contrato não é 

um fato histórico, mas um critério de explicação da ordem jurídica. Em mais 

de uma passagem de suas obras fundamentais sobre o assunto, ele faz questão 

 
49 Sobre o tema ver Jonh Locke em Dois Tratados sobre o Governo. Op. cit. , Capítulo XIX ( “Da 
dissolução do Governo”) do Livro II (“Segundo Tratado sobre o Governo”), p. 571-601. 
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de citar que as suas observações não devem ser tomadas no sentido efetual e 

histórico, mas sim em sentido hipotético. 50        

  Apesar da proposta de Estado de Rousseau ser a mais 

democrática dentre todos os filósofos contratualistas, ele não admite 

expressamente o direito de resistência à opressão, por falta de objeto. Para ele, 

não pode haver opressão numa sociedade governada pela vontade geral.  

  Todavia, no Capítulo XV do Livro II do Contrato Social, quando 

trata dos deputados e dos representantes, Rousseau discorre sobre a 

impossibilidade da representação no legislativo. Ele defende, acima de tudo, o 

exercício direto da democracia, onde o povo participa diretamente das 

decisões de interesse público, como a única forma de preservar e garantir a 

liberdade dos cidadãos. Para ele, “seja como for, no instante em que um povo 

se dá representantes, deixa de ser povo”.51  

  Através de uma teoria do “radicalismo democrático”52, Rousseau 

prega o pleno governo do povo pelo povo, de maneira direta, sem qualquer 

intermediário, sem alienar o cidadão a sua liberdade, nem mesmo  pela 

constituição de mandatários para representá-lo nos parlamentos. Enaltecendo, 

assim, a vontade popular, o resultado final foi um “absolutismo 

democrático”53, tão perigoso quanto o monocrático, que, também, se tornou 

incapaz de eliminar a opressão. 

 
50 REALE, M. Filosofia do Direito. Op. cit. p. 650. 
51 ROUSSEAU, Jean-Jacques. “ O Contrato Social” in O Contrato Social e Outros Escritos. São 
Paulo: Editora Cultrix, 1999.  Livro III do Capítulo XV, p. 97. 
52 Expressão utilizada por REALE, M. Filosofia do Direito. Op. cit. , p. 648. 
53 Expressão utilizada por PAUPÉRIO, A. M. . O Direito Político de Resistência. Op. cit. , p. 184. 
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  Ainda, ao concluir o Capítulo XVIII (“Meios de prevenir as 

usurpações do governo”) do Livro III do Contrato Social, escreve J. J. 

Rousseau, verbis:  

“Suponho nesta altura haver demonstrado que não existe no 
Estado nenhuma lei fundamental que não possa ser revogada, nem mesmo o 
pacto social; porque, se todos os cidadãos se reunissem, com o fim de 
romper esse pacto, ninguém poderia duvidar de que tal rompimento não 
fosse legítimo. Grotius chega mesmo a pensar que cada qual tem o direito 
de renunciar ao estado de que é membro e retomar sua liberdade natural e 
seus bens, retirando-se do país. Ora, seria absurdo não poderem decidir os 
cidadãos reunidos o que pode cada um deles separadamente.” 54     

  Ao admitir que não existe no Estado “nenhuma lei fundamental 

que não possa ser revogada, nem mesmo o pacto social”, Rousseau, 

implicitamente, admite o direito do povo de resistir à opressão. Se o que dá 

validade para as leis é o fato de serem o resultado da vontade geral, isto 

deixando de ocorrer, Rousseau admite a possibilidade de serem revogadas 

pelos cidadãos; logo, admite, também, a resistência às ordens eivadas com os 

vícios de ilegalidade e ilegitimidade. 

  Desta feita, partindo da idéia de que a autoridade que o soberano 

exerce decorre de uma convenção entre os homens, a qual acarreta uma 

delegação destes para aquele, como entende J. Locke, e não uma abdicação 

total, como entende T. Hobbes, o direito de resistência pode ser visto como 

uma sanção para o mau governante e um direito subjetivo público do cidadão, 

podendo ser arrolado como um dentre os outros direitos fundamentais do 

indivíduo. A partir desta concepção, o direito de resistência deixa de ser 

apenas um direito natural, podendo ser considerado, também, como um direito 

fundamental do indivíduo, passível de ser positivado, portanto, reconhecido 

constitucionalmente.   

 
54 ROUSSEAU, Jean-Jacques. O Contrato Social. Op. cit. , Capítulo XVIII do Livro III, p. 101/102.  
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CAPÍTULO IV 

O Direito de Resistência na Atualidade: Norberto Bobbio, 

Henry David Thoreau e Jonh Rawls 

Sumário: 1. O direito de resistência hoje: Norberto Bobbio. 
2. A desobediência civil: Henry David Thoreau. 3. A desobediência 
civil e a democracia: Jonh Rawls. 

1. O direito de resistência hoje: Norberto Bobbio 

  Para Norberto Bobbio, no pensamento político do século XIX, o 

Estado começa a perder o seu prestígio. É característica das idéias políticas 

dessa época a crença no fim do Estado. Acreditava-se que, com o 

desenvolvimento da sociedade industrial, a tendência natural seria o 

desaparecimento da organização estatal, posto que esta perderia a sua 

finalidade. Ora, as discussões em torno do direito de resistência só adquirem 

importância num contexto onde ocorra uma valorização do Estado, enquanto 

forma de organização social e política. Assim, os estudos sobre o direito de 

resistir à opressão, embora tenham tido importância crucial no pensamento 

político do século XVIII, foi de todo desprezado no século seguinte.55

Celso Lafer, quando examina a questão da resistência à opressão, 

também chama a atenção para a pouca importância atribuída ao direito de 

resistência no pensamento jurídico-filosófico no século XIX. Atribui este 

desinteresse como sendo uma conseqüência do processo de identificação da 
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justiça com a lei. A justiça entendida como legalidade adveio da legitimação 

do Estado de Direito, que ensejou, no paradigma da Filosofia do Direito, a 

postulação da fidelidade ao ordenamento jurídico e ao dever prescritivo da 

obediência à lei.56

O referido autor aponta razões institucionais e expectativas 

ideológicas para este descaso com relação ao direito de resistência. Entre as 

primeiras menciona a positivação, pelo direito constitucional, de instrumentos 

de controle importantes, destinados a evitar os abusos constantes de poder 

típicos do Estado absolutista. Entre eles destaca: as declarações de direitos; a 

separação dos poderes; a desconcentração espacial do poder por meio de 

técnicas do federalismo; a legitimação constitucional das oposições; a 

crescente investidura popular dos governantes através da extensão do sufrágio 

e controle dos atos administrativos pelo poder judiciário. 

Entre as expectativas ideológicas, Lafer realça que tanto a 

tradição liberal quanto a marxista são herdeiras da reflexão do século XIX, 

que emancipou a sociedade do Estado. Nesta emancipação, a sociedade, nas 

suas várias formas de articulação, torna-se o todo do qual o Estado é tido 

como apenas a parte que detém o monopólio da coerção organizada. Para o 

liberalismo, por força desta supremacia, o Estado seria reduzido à função de 

um simples supervisor da evolução espontânea da humanidade. Para o 

marxismo, o Estado desapareceria depois da fase intermediária da ditadura do 

proletariado, dando margem ao aparecimento de uma sociedade auto-regulada 

e sem classes. 

 
55 BOBBIO, Norberto. “A Resistência à Opressão, Hoje”  in A Era dos Direitos. Rio de Janeiro: 
Editora Campus, 1992. P. 146. 
56 LAFER, Celso. A Reconstrução dos Direitos Humanos: um diálogo com o pensamento de Hannah 
Arendt . São Paulo: Companhia das Letras, 1988. Capítulo VII, p. 191-192.  
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A estas expectativas ideológicas, soma-se, ainda, que no século 

XIX, marcado pela vigência cultural da idéia de progresso e animado pelas 

possibilidades da revolução científica e da reforma política, acreditava-se que 

surtiria um grande e permanente efeito tanto o processo de desconcentração do 

poder religioso e ideológico, que resultaria da laicização da cultura e da 

liberdade de opinião e de pensamento, quanto o processo de desconcentração 

do poder  econômico, que seria fruto da descentralização a ser gerada, no 

plano empresarial, pela liberdade de iniciativa e, no plano dos trabalhadores, 

pela organização do contrapoder da classe operária.57      

Todavia, estas expectativas históricas não se concretizaram e a  

experiência mostrou o contrário: ao invés de desaparecer, o Estado encontra-se 

fortalecido. No século XX, ocorreram experiências com modelos estatais 

bastante autoritários.  

Com o fortalecimento do aparelho estatal e, também, dos 

instrumentos de repressão e controle das massas no século XX, as discussões 

em torno do direito de resistência adquiriram novos contornos.  

Afastando-se do tratamento extremamente individualista dado 

aos direitos e garantias fundamentais do indivíduo dentro do pensamento 

político liberal, surge, em contrapartida, a idéia de um indivíduo que tem 

direito de viver em uma sociedade onde possa, de fato, exercer plenamente as 

liberdades e os direitos fundamentais que lhe são assegurados pela 

Constituição. Neste novo contexto, o direito de associação e organização da 

sociedade civil passa a fazer parte do rol de direitos fundamentais previstos 

constitucionalmente. 

 
57LAFER, Celso. A Reconstrução dos Direitos Humanos: um diálogo com o pensamento de Hannah 
Arendt. Op. cit. , p. 191-192. 
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Com a possibilidade da sociedade civil se organizar e reagir 

contra atos do soberano, que vão de encontro a seus anseios e desejos de 

justiça, o direito de resistência passa a ter uma importância crucial nas lutas 

por reformas dentro do Estado e da sociedade, na busca do exercício pleno dos 

direitos de cidadania, vistos de forma ampla e não apenas formal. 

A experiência com o Estado de Direito, ou seja, com a 

constitucionalização, a princípio, pareceu ter colocado fim ao problema da 

resistência à opressão. Assegurada a participação do cidadão na gestão do 

Estado e admitindo-se como uma única fonte do poder soberano a lei, o 

problema da opressão parecia estar resolvido. Todavia, neste contexto, 

ocorreu, também, a constitucionalização do chamado direito de resistência.58

Agora, neste final do século XX e início do século XXI, 

passadas as desastrosas e penosas experiências com modelos de Estado 

autoritários, onde os mecanismos de controle e dominação das massas 

adquiriram proporções enormes, o direito de resistir à opressão foi tratado pela 

Declaração Universal dos Direitos do Homem, proclamada pela Organização 

das Nações Unidas (ONU) em 1948, não como um direito, mas como um 

dever.59  

Na atualidade, o centro das discussões em torno do direito de 

resistência reside na questão de este ser ou não considerado como um direito 

fundamental, como era possível considerá-lo dentro da filosofia contratualista 

liberal. Faz-se necessário, ainda, o exame dos meios utilizados para o 

exercício deste “direito”. 

 
58 BOBBIO, Norberto. “ O Direito de Resistência, hoje” in  A Era dos Direitos. Op. cit. , p. 148.  
59 V. CARVALHO, Pedro Armando Egídio de. “ Algumas Linhas sobre o Direito à Resistência”. 
Revista Brasileira de Ciências Criminais. Out. / Dez. de 1995, p. 156-157.  
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No pensamento político da antigüidade e da Idade Média, o 

direito de resistência era visto como um direito natural. Todavia, os modelos 

de Estado que predominaram tanto num quanto noutro período histórico eram 

bem diversos do modelo atual de Estado de Direito, onde se reconhece 

praticamente apenas o direito positivo. No contexto atual, dentro do Estado 

constitucionalizado, não é suficiente reconhecer o direito de resistência como 

o direito natural de o cidadão opor-se contra as ordens injustas do soberano; 

daí a necessidade de encontrar-se um reconhecimento constitucional, ainda 

que implícito, para o exercício do chamado direito de resistência. 

Na análise do direito de resistência, é fundamental partir sempre 

da idéia de que a resistência tem como objetivo preservar a ordem jurídica e 

não destruí-la, mesmo que a reação contra ordens injustas ou ilegais do 

soberano venha a ocasionar mudanças na ordem estabelecida. O bem maior 

que se deseja preservar é a idéia de justiça, que resulta de um consenso da 

sociedade refletida nas suas instituições. 

Assim, faz-se necessário, na atualidade, examinar os meios 

utilizados na resistência. Enquanto no pensamento político medieval defendia-

se até o tiranicídio, como uma forma de reação contra a tirania, e no 

pensamento liberal, a sublevação, como sanção ao mau governante, na 

atualidade não é abatendo o tirano, ou fazendo uma revolução armada e 

violenta, que se vai resolver o problema da opressão. A resistência hoje não é 

mais contra o Estado opressor, mas sim contra um tipo de sociedade violenta e 

opressora. 

Não convém, dentro do modelo de Estado democrático, a opção 

por formas violentas de resistência; ao contrário, a tendência é dar uma ênfase 

na resistência passiva, não mais por motivos religiosos ou éticos, mas de 
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natureza política. A opção por meios não violentos tem se mostrado mais 

eficiente para atingir o objetivo da resistência, que é uma sociedade mais justa, 

sem opressão e violência. Ainda diante do aumento da violência 

institucionalizada e organizada, bem como de sua enorme capacidade 

destruidora, a melhor forma de pressão para modificar as relações de poder é a 

não-violência. Assim entende Norberto Bobbio quando discute a questão da 

resistência hoje. 60   

O reconhecimento, através de experiências práticas, da eficiência 

dos meios de resistência não-violentos como mais eficazes que o uso da 

violência fez com que os estudos sobre o direito de resistência, na atualidade, 

se voltassem para a desobediência civil, bem como para a objeção por motivo 

de consciência.  

2. A desobediência civil: Henry David Thoreau 

  Os fundamentos filosóficos da desobediência civil podem ser 

encontrados na obra do pensador norte-americano do século XIX, Henry 

David Thoreau. Ao contrário do enfoque coletivo que era dado ao direito de 

resistência no pensamento político liberal, que pressupunha o exercício deste a 

um consenso da maioria, a desobediência civil de Thoreau, uma modalidade 

do direito de resistência conforme já afirmado, admite o exercício da 

resistência também pelas minorias, sobretudo em decorrência da descrença 

deste filósofo para com o governo e da sua fé na força da consciência 

individual.  

Sem dúvida, o direito de resistência proporcionou um grande 

avanço na sociedade, por ser um instrumento adequado contra o arbítrio. 

 
60 BOBBIO, Norberto. “O Direito de Resistência, hoje” in A Era dos Direitos. Op. cit. p. 156. 
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Todavia, estando a sua utilização condicionada à expressão da vontade da 

maioria havia grandes dificuldades para a sua efetivação como garantia 

jurídica da cidadania, porquanto era muito mais fácil partir-se para uma 

revolução radical do que alcançar a modificação das instituições públicas 

através do direito. Por outro lado, o direito de resistência não assegurava aos 

grupos minoritários legitimidade para a utilização da resistência. Neste 

quadro, não havia a possibilidade de as minorias manifestarem suas 

reivindicações nem requererem que seus direitos fossem reconhecidos 

institucionalmente, uma vez que o direito de resistência encontrava-se 

condicionado ao desejo da maioria.  

O autor acima referido era um adepto do contratualismo à 

medida que aceitava o contrato social como um artifício através do qual os 

homens aceitariam o Estado para que esses deixassem em paz uns aos outros. 

Todavia, mesmo partindo da idéia de que o Estado resultaria de uma 

convenção, Thoreau enxerga a organização estatal como algo inconveniente, 

que deve sempre ser vista com uma certa desconfiança. Neste sentido 

escreveu, verbis:  

“ ‘O melhor governo é o que governa menos’- aceito 
entusiasticamente esta divisa e gostaria de vê-la posta em prática de modo 
mais rápido e sistemático. Uma vez alcançada,  ela finalmente equivale a 
esta outra, em que também acredito: ‘o melhor governo é o que 
absolutamente não governa’, e quando os homens estiverem preparados 
para ele, será o tipo de governo que terão. Na melhor das hipóteses, o 
governo não é mais do que uma conveniência, embora a maior parte deles 
seja, normalmente inconveniente – e, por vezes, todos os governos o são”.61

Nesta visão pessimista e desconfiada com relação ao governo, 

Thoreau afirma que “o governo em si é apenas a maneira escolhida pelo povo 

para executar sua vontade, está igualmente sujeito ao abuso e à perversão 

 
61 THOREAU, Henry David. A Desobediência Civil. Porto Alegre: L&PM Editores, 1999. P. 5. 
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antes que o povo  possa agir por meio dele. (...) Assim, os governos 

demonstram até que ponto os homens podem ser enganados, ou enganar a si 

mesmos, para seu próprio benefício” .62    

O filósofo em discussão identificava na submissão da minoria ao 

desejo da maioria um dos grandes problemas do Estado. Esta submissão 

originava-se do fato de a doutrina liberal acreditar que a maioria deveria ter o 

direito de agir e resolver por todos para manter a sociedade política coesa, 

conforme discutido no tópico anterior. Todavia, para ele, o governo baseado 

na decisão da maioria não está baseado na justiça, uma vez que aquela só 

governa por ser fisicamente mais forte, escrevendo, verbis: 

“Afinal, a razão prática por que se permite que uma maioria 
governe, e continue a fazê-lo por um longo tempo, quando o poder 
finalmente se coloca nas mãos do povo, não é a de que esta maioria esteja 
provavelmente mais certa, nem de que isto pareça mais justo para a 
minoria, mas sim a de que a maioria é fisicamente mais forte. Mas um 
governo no qual a maioria decida em todos os casos não pode se basear na 
justiça, nem mesmo na justiça tal qual os homens a entendem.”63

Sobre este argumento liberal, da necessidade de preservar a 

comunidade de rupturas pouco significativas por ser mais justo, Thoreau 

afirma ser este apenas um cálculo de interesse e não um critério de justiça, 

conforme se depreende da citação acima. O governo da maioria prevalece 

apenas por ser fisicamente mais forte. A minoria, cuja vontade é sempre 

sobreposta, não podia concordar com o processo, sobretudo diante da 

possibilidade de ocorrer manipulação durante as eleições. 

A descrença de Henry Thoreau com relação ao Estado e suas 

instituições levou-o a depositar na consciência individual de justiça a força 

necessária para colocar fim às injustiças geradas pela máquina estatal na 

 
62 THOREAU, H.D. A Desobediência Civil. Op. cit. , p. 6-7. 
63 THOREAU, H. D. A Desobediência Civil. Op. cit. , p. 8. 
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sociedade e dar ao indivíduo a liberdade que necessita frente àquele. Assim, 

seria necessário cultivar apreço pelo Direito, não pelas leis, a partir da 

consciência individual do justo e do injusto, afirmando neste sentido, verbis: 

“Não é desejável cultivar pela lei o mesmo respeito que 
cultivamos pelo direito. A única obrigação que tenho o direito de assumir é 
a de fazer a qualquer tempo aquilo que considero direito. (...) A lei jamais 
tornou os homens mais justos, e, por meio de seu respeito por ela, mesmo os 
mais bem-intencionados transformam-se diariamente em agentes da 
injustiça.”64

O autor norte-americano referenciado abriu novas possibilidades 

para a resistência, introduzindo a noção de desobediência civil, conforme 

afirmado anteriormente. Não se exigia mais que a crise política fosse total para 

a utilização da resistência como instrumento da cidadania,  isto tornou o 

exercício do direito de resistência mais maleável. Thoreau defendia a idéia de 

que a sociedade política não devia ser monolítica sob pena de tornar-se 

autoritária e injusta, sendo necessário, assim, comportar propostas alternativas 

para garantir um caráter pluralista para o Estado. A desobediência civil 

transformou-se num direito de cidadania, subordinado a certos requisitos 

aceitáveis para ser utilizado. 

O referido pensador critica as instituições políticas de sua época, 

identificando no Estado outros problemas graves além da submissão da 

minoria, como o processo eleitoral, os governantes, as forças armadas e a 

imprensa. Estes problemas conduziriam à total falta de legitimidade das 

instituições políticas e, por conseqüência, ao afastamento da idéia de justiça e 

de democracia. Uma vez longe destes ideais, o Estado liberal teria se 

transformado numa tirania difícil de ser suportada pelos cidadãos. 

 
64 THOREAU, H.D.  A Desobediência Civil. Ob. cit. p. 9. 
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Ante a falta de legitimidade e a distância da justiça do Estado, os 

cidadãos deveriam levar em conta a consciência individual no momento de 

obedecer às leis injustas emanadas do Estado. Dessa forma, a desobediência 

civil seria o único caminho para democratizar o Estado liberal, implementando 

reformas periódicas  e especializadas, capazes de vigorar efetivamente. 

3. A desobediência civil e a democracia: Jonh Rawls 

  Sobre o mesmo tema, John Rawls, no capítulo intitulado “Dever 

e Obrigação” do seu livro Uma Teoria da Justiça, desenvolve uma teoria da 

desobediência civil e da objeção por motivo de consciência, como sendo estas 

partes integrantes de uma sociedade democrática, que objetiva preservar os 

valores da justiça. Toma, como ponto de partida para a discussão da questão 

da resistência, a idéia de que existe um conjunto de princípios de dever e de 

obrigação naturais, que decorrem dos princípios institucionais aceitos pela 

sociedade, descritos na Constituição. 

Na sua teoria da justiça, Rawls se propõe a fundamentar 

racionalmente os princípios que devem reger uma sociedade justa. Segundo 

Eduardo Ramalho Rabenhorst, sua “estratégia consiste em inverter a posição 

utilitarista através de uma concepção deontológica da justiça, onde esta 

última não é vista como uma realização da felicidade humana, mas como uma 

virtude que se aplica à estrutura básica da sociedade humana”65. Assim, a 

justiça seria o meio de definir e dividir as vantagens e desvantagens, as 

obrigações e os deveres, os benefícios e encargos da cooperação social.  

 

 
65 RABENHORST, Eduardo Ramalho. “Dever e Obrigação” in Justiça como Eqüidade – 
Fundamentação e interlocuçôes polêmicas (Kant, Rawls, Habermas). Florianopólis: Editora Insular, 
1998. P. 292.   
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O autor de Uma Teoria da Justiça parte também da idéia de um 

contrato social que chama de posição original. Esta seria uma situação 

hipotética onde os contratantes escolheriam os princípios de justiça para a 

distribuição de bens sociais primários sob a égide de um véu de ignorância 

que elidiria todas as informações relativas às suas respectivas posições sociais, 

seus dons naturais e às suas próprias concepções do bem. Assim, nesta 

situação fictícia, os princípios obtidos seriam dois: o princípio da igualdade e 

o princípio da diferença. Pelo primeiro, cada indivíduo deve ter direito igual 

ao mais extenso sistema de liberdades básicas compatíveis com o mesmo 

sistema dos outros e, pelo último, as desigualdades sociais são aceitas apenas 

se proporcionarem vantagens e desvantagens para todos e decorrerem de 

funções às quais todos têm acesso.66

Partindo destes dois  princípios iniciais, aceitos pelo indivíduo na 

sua convivência em sociedade e que vão refletir a idéia de justiça desta, Rawls 

elaborou uma teoria da desobediência civil. Ele parte do princípio de que esta 

pressupõe o caso especial de uma sociedade quase justa, que é, em geral, bem 

ordenada, mas onde violações graves da justiça ocorrem da mesma forma. 

Todavia, este estado de quase justiça exige um regime democrático, a sua 

teoria lida com o papel desempenhado e a adequação da desobediência civil à 

autoridade democrática legitimamente estabelecida.67  

Assim, a desobediência civil é típica das democracias, não se 

aplicando a outras formas de governo. Ela surge dentro de um Estado mais ou 

menos justo e democrático entre cidadãos que reconhecem e aceitam, como 

legítima, a Constituição, mas num momento de conflito de deveres. Entram 

 
66 RABENHORST, Eduardo R. “Dever e Obrigação”. Op. cit. , p. 293. 
67 RAWLS, Jonh. “Dever e obrigação” in Uma Teoria da Justiça. Brasília: Editora Universidade de 
Brasília, 1991. § 55, p. 273. 
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em conflito o dever de acatar leis aprovadas por uma maioria legislativa, ou 

atos executivos também aprovados de forma majoritária, com o dever de opor-

se à injustiça. A solução para este conflito envolve reflexões sobre a natureza e 

os limites do governo majoritário, bem como do embasamento moral da 

democracia. 

Para J. Rawls, uma teoria da desobediência civil possui três 

partes. Inicialmente, define esta forma de dissidência, separando-a de outras 

formas de oposição à autoridade democrática. Estas variam, desde 

demonstrações e infrações legais objetivando testar o sistema jurídico, até a 

ação militante e a resistência organizada. A teoria especifica o lugar da 

desobediência civil neste espectro de possibilidades. A seguir, apresenta as 

razões para a desobediência civil e as condições necessárias para que tal ação 

se justifique num regime mais ou menos democrático e justo. E, por fim, a 

teoria deve explicar o papel da desobediência civil dentro de um sistema 

constitucional e justificar a adequação deste modo de protesto dentro de uma 

sociedade livre.68

Assim, no pensamento do referido autor, a desobediência civil 

pode ser definida como “ato público, não-violento, consciente e, apesar disto, 

político contrário à lei, geralmente praticado com o intuito de promover uma 

modificação na lei ou práticas de governo”69. Agindo desta forma, toca-se no 

senso de justiça da maioria da comunidade e declara-se ser de opinião de que 

os princípios de cooperação social entre homens livres e iguais não estão 

sendo respeitados. Conclui-se, da definição de Rawls, preliminarmente, que 

ela não exige que um ato de desobediência civil viole a mesma lei que está 

sendo protestada. 

 
68 RAWLS, Jonh. Uma Teoria da Justiça. Op. cit. , § 55, p. 273. 
69 RAWLS, Jonh. Uma Teoria da Justiça. Op. cit. , § 55, p. 273. 
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Desta feita, a desobediência civil caracteriza-se por ser um ato 

político, por dirigir-se à maioria, que detém o poder político, e também por ser 

um ato guiado e justificado por princípios políticos, ou seja, os princípios de 

justiça que regulam a Constituição e as instituições em geral. Ela não pode 

estar apoiada em princípios de ordem moral, pessoal ou mesmo religiosos, 

embora muitas vezes todos estes princípios possam ser coincidentes. É 

importante salientar, também, que a desobediência civil não deve estar apoiada 

unicamente em grupos ou interesses privados. 

O que conduz à desobediência civil é a violação deliberada e 

repetida dos princípios fundamentais norteadores de uma sociedade 

democrática, ou seja, as liberdades iguais fundamentais. Neste caso, uma 

minoria obriga a maioria a reconhecer as exigências legítimas daquela, ou a 

manter as ações tidas como ilegítimas e injustas. 

A desobediência civil caracteriza-se não só por dirigir-se aos 

princípios públicos, como também por ser um ato público, onde os indivíduos 

se engajam abertamente, mediante um aviso prévio. Ela é uma forma de 

comunicação e expressão de uma convicção política profunda e consciente. 

Outra característica da desobediência civil é a forma não violenta, esforçando-

se para não infringir a lei, nem ferir os direitos dos outros. Assim, a 

desobediência civil é uma forma de dissidência que tem como limite a 

fidelidade à lei, distinguindo-se claramente da ação militante e da obstrução, 

estando distante da resistência física organizada. 

John Rawls chama a atenção, ainda, para a questão do ato de 

desobediência civil ser um fato considerado contrário à lei, pelo menos no 

sentido de que os envolvidos não estão apenas submetendo um caso-teste para 

a decisão constitucional; dispõem-se a opor-se ao estatuto, mesmo que este 
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seja sustentado. Não há dúvida de que, num regime constitucional, os tribunais 

podem, eventualmente, apoiar os dissidentes e declarar a lei ou determinação 

questionada inconstitucional. Acontece freqüentemente, então, haver alguma 

incerteza quanto à legalidade da ação dos dissidentes. Mas isto não passa de 

um elemento complicador. Aqueles que usam a desobediência civil para 

protestar contra leis injustas não estarão dispostos a ceder, caso os tribunais 

venham deles discordar, por mais satisfeitos que pudessem estar com a decisão 

oposta.70

Tradicionalmente, atribui-se ao conceito de desobediência civil 

um sentido mais amplo como sendo qualquer desacato à lei, por motivos de 

consciência, ao menos quando escondido, sem uso de força. Todavia, a recusa 

por motivo de consciência significa o desacato à lei, a um ordenamento legal 

preciso ou a uma ordem administrativa. Constitui uma recusa, pois uma ordem 

não é dirigida e as autoridades têm o conhecimento se aquela foi ou não 

respeitada, dependendo da natureza da ordem.  

São várias as diferenças entre a desobediência civil e a recusa 

por motivo de consciência. Em primeiro lugar, a recusa por motivos de 

consciência não é uma forma de comunicação ligada à concepção de justiça da 

maioria. Estes atos não são praticados secretamente, uma vez que não é 

possível escondê-los pela sua própria natureza, mas a recusa não é, 

necessariamente, por motivos políticos; pode ser, simplesmente, por razões 

éticas ou religiosas, embora possa ocorrer o contrário. Na recusa por motivos 

de consciência, não ocorre um apelo às convicções da comunidade e não há o 

objetivo de, aproveitando a oportunidade, chamar a atenção da sociedade para 

 
70 RAWLS, Jonh. Uma Teoria da Justiça. Op. cit. , § 55, p. 273. 
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a sua causa, com a esperança de conseguir alterar as leis ou decisões, o que 

ocorre nos casos de desobediência civil.71  

A desobediência civil se justifica por se tratar de um ato político 

voltado para o sentido de justiça da comunidade, sendo prudente, então, 

limitar os seus atos àqueles casos onde ocorrer uma clara obstrução à 

eliminação das injustiças, nos casos de violação do primeiro princípio de 

justiça, que é o princípio da liberdade igual.72  

O filósofo norte-americano referido chama a atenção, ainda, para 

o papel da desobediência civil e a recusa por motivo de consciência como 

instrumentos estabilizadores de um sistema constitucional, embora sejam 

ilegais por definição. Acrescenta que, juntamente com eleições livres e 

regulares e um poder judiciário independente, com poderes para interpretar a 

Constituição, a desobediência civil, empregada com a justa parcimônia e bom 

senso, contribui para fortalecer as instituições justas. Na medida em que opõe 

resistência à injustiça dentro dos limites de fidelidade da lei, ela inibe e corrige 

os desvios da justiça.73    

Conforme discutido anteriormente, na atualidade, os estudos em 

torno do direito de resistência concentram-se em suas modalidades não 

violentas. Neste contexto, a desobediência civil e a recusa por motivo de 

consciência são as formas mais adequadas para se opor resistência, ocupando 

o centro dos trabalhos que examinam a questão da resistência. 

Outro importante aspecto sobre o direito de resistência na 

atualidade é saber se ele pode ou não ser considerado um direito fundamental 

 
71 RAWLS, Jonh. Uma Teoria da Justiça. Op. cit. , § 56, p. 276. 
72 RAWLS, Jonh. Uma Teoria da Justiça. Op. cit. , § 57, p. 278. 
73 RAWLS, Jonh. Uma Teoria da Justiça. Op. cit. , § 59, p. 286. 
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do cidadão. Considerando as características do Estado de Direito, faz-se 

necessário buscar um reconhecimento constitucional para o exercício da 

resistência, sobretudo em face da importância desta para a realização de outros 

direitos fundamentais, decorrentes da cidadania. 
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CAPÍTULO V 

O Direito de Resistência Positivo: a experiência francesa, alemã 

e a Declaração Universal dos Direitos do Homem 

Sumário: 1. O direito de resistência nas declarações de 
direito da época revolucionária francesa. 2. O direito de resistência 
no constitucionalismo alemão. 3. O dever de resistência à opressão  
na Declaração Universal dos Direitos do Homem. 

1. O direito de resistência nas declarações de direito da época 
revolucionária francesa 

  A princípio é uma incongruência que a resistência e o recurso à 

força possam ser garantidos por uma norma positiva. Todavia, isso não quer 

dizer que a sociedade não tenha a faculdade de resistir ao governo, quando 

autoritário. A consagração da resistência à opressão em um texto legislativo 

perde consistência porque dificilmente um governo admite ser opressivo, não 

apoiando de modo algum a resistência que se possa oferecer à sua atitude. A 

teoria da resistência é uma categoria jurídica integrante dos direitos da 

cidadania que perde conteúdo quando positivada.  

Todavia, as declarações de direito da época revolucionária 

francesa, no final do século XVIII, introduziram a positivação do direito de 

resistência à opressão. Estes textos foram: a Declaração de Direitos do 

Homem Cidadão, de 1789, A Constituição “Girondina”, de 1791, e as 

Declarações dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1793. 
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A Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão 

objetivou fundamentar o novo regime em princípios de alcance universal. 

Estabeleceu a resistência como um direito natural e imprescritível do homem; 

em seu art. 2º, dispôs: “A finalidade de toda associação é a conservação dos 

direitos naturais e imprescindíveis do homem; esses direitos são a liberdade, 

a segurança e a resistência à opressão”. Já a Constituição de 1791 aceitava a 

resistência legal e propunha, em seus artigos 31 e 32, a utilização de meios 

legais para resistir à opressão, reconhecendo dever ser este o modo adequado 

de opor-se aos atos autoritários.  

A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão votada pela 

Convenção, em 23 de junho de 1793, e publicada como preâmbulo da 

Constituição de 24 de junho do mesmo ano, já não traz a resistência à opressão 

enumerada entre os direitos fundamentais. Afirmava, contudo, no art. 33, que 

a resistência à opressão era a conseqüência dos outros direitos da cidadania. 

Assim, conforme o art. 35 deste mesmo texto legal, se o governo violasse os 

direitos dos cidadãos, a insurreição era para eles o mais importante dos 

direitos e o mais indispensável dos deveres.  

Apesar da grande ênfase dada ao direito de resistência no 

constitucionalismo francês, nos primeiros anos que sucederam à Revolução 

Francesa, aquele deixou de constar nas seguintes Constituições da França, 

revelando-se, na sistemática constitucional, franca involução com relação ao 

tratamento dado à questão da resistência.  

2. O direito de resistência no constitucionalismo alemão 

  Como vem sendo discutido, a doutrina moderna aceita o 

chamado direito de resistência. Todavia, a legislação de todos os Estados 
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contemporâneos reprime a insurreição e o atentado contra a segurança do 

governo. 

Não obstante, o direito de resistência não deixou de ser 

consagrado por inúmeros textos constitucionais, sem contudo ser disciplinado 

pela legislação ordinária. Com este tratamento, aquele direito permanece, de 

certa forma, no campo do idealismo doutrinário, sem as sanções capazes de 

transformar um princípio político em direito positivo. 

Outro problema surgiria, mesmo se algum texto legal 

consagrasse a resistência à opressão como um direito, uma vez que, de fato, 

nenhum governo admitirá ser opressivo e dificilmente considerará como 

legítima a resistência imposta a seus atos. Nesta linha, Machado Paupério 

afirma que “a faculdade de resistir a opressão não pode apoiar-se no 

governo. Tanto bastaria para demonstrar-se que tal faculdade não é, a rigor, 

um direito, no sentido técnico e positivo da expressão”. 74

Desta feita, para boa parte dos autores, a exemplo de Machado 

Paupério, o direito de resistência, apesar de positivado em alguns 

ordenamentos jurídicos, está mais próximo de um autêntico direito natural da 

sociedade do que de um direito positivo. Ele seria um direito natural político e, 

por isso, não impõe ao jurista nenhum preceito, a não ser  negativamente, no 

sentido de não estabelecer norma alguma contrária a tal direito. Todavia, um 

direito natural político impõe-no positivamente, no sentido de que se regule 

tudo, tendo em vista o bem público possível e realizável. No caso do direito de 

resistência, objetiva-se a restauração da ordem jurídica violada pela tirania, o 

que lhe confere característica de um autêntico direito natural político. O 

 
74 PAUPÉRIO, Arthur Machado. Teoria Democrática da Resistência. Rio de Janeiro: Forense 
Universitária, 1997. P. 207. 
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objetivo final da resistência é a restauração da ordem constitucional violada 

pela tirania. 

Em que pese a dificuldade de dar ao direito de resistência uma 

natureza positiva, depois de 1945, as Constituições de Hessen (art. 147) , de 

Bremen (art. 19) e de Berlim (art. 23) admitiram expressamente a resistência. 

A Constituição de Bonn reconhece, nos artigos 1º e 19, o caráter anterior e 

superior ao Estado dos direitos elementares que obrigam o legislador e, 

portanto, implicitamente, o direito de resistência contra a transgressão grave 

do poder.  

Nelson Nery Costa entende que a Constituição da República 

Federal Alemã, de 1949, constitui um exemplo recente da tentativa de tornar 

lícitos os atos de resistência quando afirma que: “Não havendo outra 

alternativa, todos os alemães têm o direito de resistir contra quem tentar 

subverter essa ordem”. Para este autor, a existência deste artigo deve-se mais 

a uma concessão histórica aos doutrinadores do direito natural do que à 

vontade de instituir-se uma norma de plena validade. 75     

3. O dever de resistência à opressão  na Declaração Universal 
dos Direitos do Homem 

  Ao examinar o tratamento legal dado ao direito de resistência, 

cumpre lembrar que, na atualidade, a Declaração Universal dos Direitos do 

Homem, proclamada pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 1948, 

tratou-o como um dever e não apenas como um direito, conforme afirmado 

anteriormente. 

 
75 COSTA, Nelson Nery. Teoria e Realidade da Desobediência Civil. Rio de Janeiro: Editora Forense,  
2000. P.59. 
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Quando a Declaração Universal dos Direitos do Homem foi 

proclamada pela ONU, após a Segunda Guerra Mundial, ela arrolou a 

resistência à opressão não mais como um direito e sim como um dever. Assim, 

o fez não para diluir a sua importância; ao contrário, para lhe conferir maior 

força, uma vez que o direito de resistência é fundamental para a efetivação de 

outros direitos inerentes à natureza humana ali arrolados.  

Depois de experimentados os horrores da Segunda Guerra 

Mundial, com a violação dos direitos humanos fundamentais, o cidadão passa 

a ser responsável pela manutenção e respeito destes direitos; daí ter o dever e 

não mais apenas o direito de resistir contra à opressão. Desta feita, o direito de 

resistência não perdeu o seu status de um direito fundamental do indivíduo. 

Ao contrário, foi alçado a uma condição superior com relação aos demais 

direitos arrolados na Declaração Universal dos Direitos do Homem, uma  vez 

que ele é fundamental para a defesa e efetivação dos demais. 

Assim, o chamado direito de resistência é reconhecido com 

relativa facilidade pela doutrina, mas, ao contrário, os ordenamentos jurídicos 

contemporâneos, na sua grande maioria, não lhe têm dado tratamento 

constitucional positivo explícito. Todavia,  ele é uma decorrência do regime 

democrático e pode ser reconhecido de forma implícita nas Constituições 

contemporâneas no modelo atual do Estado Democrático de Direito, o que 

será objeto de exame e discussão posteriores.  
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CAPÍTULO VI 

Uma Perspectiva Histórica do Constitucionalismo e dos  

Direitos e Garantias Fundamentais  

Sumário: 1. Introdução. 2.Conceito. 3. As gerações de direitos e 
garantias fundamentais. 4. Uma perspectiva histórica dos direitos e garantias 
fundamentais. 

1. Introdução 

  A teoria dos direitos e garantias fundamentais, juntamente com a 

hermenêutica constitucional, são hoje os principais tópicos dos debates e 

estudos no âmbito do direito constitucional, uma vez que deles vai depender a 

realização ou não da Constituição, que contém as bases do pacto social e 

político firmado entre governantes e governados. 

Os direitos e garantias fundamentais e a teoria da separação dos 

poderes passaram a integrar a Constituição com a finalidade primeira de 

colocar freios ao exercício ilimitado do poder pelo soberano. Na atualidade, 

além desta função inicial de garantir a democracia e a liberdade do cidadão 

frente ao Estado, a teoria da separação dos poderes tem um papel fundamental 

para aumentar a eficiência do Estado. 

Os direitos e garantias fundamentais, todavia, tiveram reforçada 

sua função de instrumento garantidor da democracia e da liberdade do 

indivíduo frente ao Estado. A idéia da liberdade do cidadão diante do Estado 
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foi ampliada. Num primeiro momento, esta liberdade era vista apenas através 

dos seus aspectos políticos e civis. O cidadão deveria ter garantida pela 

Constituição a liberdade de agir na esfera privada sem a interferência do 

Estado, bem como o direito de participar da gestão desse, elegendo os seus 

representantes. Então, para que o cidadão pudesse exercer estes direitos, era 

necessário que o Estado se retirasse da vida social, passando a mero 

espectador desta.  

Mais adiante, com as mudanças ocorridas na sociedade com a 

Revolução Industrial, sobretudo em decorrência das desigualdades econômicas 

geradas pelo liberalismo no campo econômico, a liberdade do indivíduo frente 

ao Estado passou a ser vista não mais apenas nos campos políticos e civis. Era 

necessário que fosse resguardada a liberdade, também, no âmbito social e 

econômico. 

Assim, os direitos e garantias fundamentais passaram por um 

processo de evolução histórica de uma esfera apenas individual para uma 

esfera social e coletiva. Na atual teoria geral dos direitos fundamentais 

admitem-se três categorias de direitos, que são denominadas de gerações: os 

direitos fundamentais de primeira geração, os direitos fundamentais de 

segunda geração e os direitos fundamentais de terceira geração. Os primeiros 

são os direitos civis e políticos, os segundos, os direitos sociais e econômicos 

e os últimos, os direitos coletivos e difusos.  

Ao examinar a teoria geral dos direitos fundamentais, deve-se 

passar por três etapas: uma etapa conceitual, onde deve ser discutido o 

conceito e os fundamentos jurídicos e filosóficos dos direitos fundamentais; 

uma etapa que discute os direitos integrantes de cada uma das gerações e suas 
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características e na última, examinar os direitos fundamentais sob uma 

perspectiva histórica. Esta será a metodologia adotada neste capítulo. 

Como foi dito anteriormente, os direitos e garantias passaram por 

um processo de evolução histórica, bem como os debates e estudos a seu 

respeito. Num primeiro momento, o centro das discussões foi a busca de um 

fundamento para reconhecê-los e positivá-los. Na atualidade, o grande desafio 

com relação aos direitos e garantias fundamentais é a sua realização dentro da 

sociedade.  

A eficiência do Estado também pode ser medida com relação ao 

respeito ou não dos direitos fundamentais. O grande desafio para a 

humanidade é a realização dos direitos fundamentais do homem, que 

ultrapassam as fronteiras do ordenamento positivo do Estado, em decorrência 

do seu caráter universal. 

Neste contexto, o estudo do direito de resistência e a busca do 

reconhecimento deste como um direito fundamental adquire, novamente, 

importância crucial. A resistência à opressão, reconhecida como um direito 

fundamental, transforma-se num instrumento eficaz e poderoso para a 

realização de outros direitos fundamentais.    

2. Conceito 

  Os direitos fundamentais surgiram como produto da fusão de 

várias fontes, desde tradições arraigadas nas diversas civilizações, até a 

conjugação dos pensamentos filosófico-jurídicos, das idéias surgidas com o 

cristianismo e com o direito natural.  
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Inúmeras teorias foram desenvolvidas para justificar e esclarecer 

as bases dos direitos fundamentais, dentre as quais podemos destacar, 

suscintamente, três: a teoria jusnaturalista, a teoria positivista e a teoria 

moralista. 

A teoria jusnaturalista conceitua os direitos fundamentais numa 

ordem superior universal, imutável e inderrogável. Por esta teoria, os direitos 

humanos fundamentais não são criação dos legisladores, tribunais ou juristas, 

e, por isso, não podem desaparecer da consciência humana. 

A teoria positivista, ao contrário, coloca a existência dos direitos 

fundamentais na ordem normativa, como legítima manifestação da soberania 

popular. Desta forma, seriam direitos fundamentais somente aqueles 

expressamente previstos no ordenamento jurídico positivo. 

A teoria moralista aponta como base dos direitos fundamentais a 

experiência e a consciência moral de um determinado povo, que acaba por 

configurar um espírito fundamentado na razão, ou seja, uma consciência social 

que reconhece e aceita a existência de um rol de direitos desta natureza. 

A grande importância dos direitos fundamentais não pode ser 

explicada por nenhuma destas três teorias, que se mostram igualmente 

insuficientes. Na verdade, estas teorias se completam, devendo coexistir, pois 

somente com a formação de uma consciência social (teoria moralista), baseada 

principalmente em valores fixados por uma ordem superior, universal e 

imutável (teoria jusnaturalista), é que o legislador ou os tribunais (esses 

principalmente nos países anglo-saxões) encontram substrato político e social 

para reconhecer a existência de determinados direitos fundamentais como 

integrantes do ordenamento jurídico (teoria positivista).  
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Estas três idéias encontram pontos fundamentais em comum, isto 

é, a necessidade de limitação e controle dos abusos de poder do próprio Estado 

e de suas autoridades constituídas e a consagração dos princípios básicos da 

igualdade e liberdade como princípios regedores do Estado moderno e 

contemporâneo. 

Assim, a noção de direitos humanos fundamentais é anterior ao 

constitucionalismo, que apenas consagrou a necessidade da previsão de um rol 

de direitos fundamentais em um documento escrito, derivado diretamente da 

soberana vontade popular.  

A idéia de um rol de direitos, considerados como fundamentais 

do indivíduo, inseridos numa Constituição escrita, é contemporânea do 

movimento liberal e do constitucionalismo do Século XVIII. Estes direitos, 

que num primeiro momento revestem-se de caráter eminentemente 

individualista, têm a finalidade de proteger o indivíduo do abuso da autoridade 

estatal, posto que a atuação decorrente do exercício desta na sociedade 

acarreta, automaticamente, restrições à liberdade individual. Dessa forma, os 

direitos fundamentais, positivados na Constituição, passam a ser uma das 

características do Estado de Direito.  

Mesmo reconhecido pela ordem estatal, não é possível retirar o 

caráter universal dos direitos fundamentais. A vinculação essencial dos 

direitos fundamentais à liberdade e à dignidade humana, enquanto valores 

históricos e filosóficos, conduz sem óbices ao significado de universalidade 

inerente a esses direitos como ideal da pessoa humana. A universalidade se 

manifestou pela primeira vez, qual a descoberta do racionalismo francês da 

Revolução, por ensejo da célebre Declaração dos Direitos do Homem, de 

1789. Os direitos do homem ou da liberdade, se assim podemos exprimi-los, 
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eram ali direitos naturais, inalienáveis e sagrados, direitos tidos também por 

imprescritíveis, abraçando a liberdade, a propriedade, a segurança e a 

resistência à opressão.76

Os direitos e garantias fundamentais podem ser entendidos como 

o conjunto institucionalizado de direitos e garantias do ser humano, que tem 

como finalidade primeira o respeito à dignidade da pessoa humana, através de 

sua proteção contra o arbítrio do poder estatal e o estabelecimento de 

condições mínimas de vida e desenvolvimento da personalidade humana .    

Dessa forma, os direitos fundamentais têm um caráter formal, 

posto que são aqueles reconhecidos pelo Estado enquanto tal, num 

determinado momento histórico. Todavia, considerando os aspectos históricos 

que nortearam o seu surgimento, bem como os filosóficos, onde se buscaram 

seus fundamentos de validade, encontram-se também revestidos de um caráter 

universal, ultrapassando, pois, as fronteiras do ordenamento jurídico estatal. 

3. As gerações de direitos e garantias fundamentais 

  Os direitos fundamentais foram, de início, concebidos como 

direitos da liberdade. Eles diziam respeito aos direitos civis e políticos do 

indivíduo oponíveis contra o Estado, tendo como preocupação resguardar a 

liberdade do cidadão perante o poder estatal absoluto e, ao mesmo tempo, 

fazê-lo  partícipe do poder político. 

Dessa forma, os direitos de primeira geração são os chamados 

direitos de liberdade, que surgiram juntamente com os movimentos 

constitucionalista e liberal do século XVIII, que resultaram na Revolução 

 
76 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Malheiros Editores, 1994. P. 
516. 
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Francesa. São os chamados direitos civis e políticos, conforme afirmado 

anteriormente, que têm como titular o indivíduo. São oponíveis ao Estado, 

traduzem-se como faculdade ou atributos da pessoa e ostentam uma 

subjetividade,  que é seu traço mais peculiar. 

Coerentes com a revolução liberal-burguesa, os direitos 

fundamentais de primeira geração revestem-se de um grande grau de 

individualismo. Nesta esteira, o homem é considerado apenas no seu aspecto 

individual, jamais social. Eles deixam claro a nítida separação entre sociedade 

e Estado, revestindo-se, sobretudo, de uma função protetora do indivíduo 

diante do arbítrio estatal. 

Com a chamada Revolução Industrial, o homem passa a 

desenraizar-se de sua terra e a enfrentar a agitação das cidades afetadas pelo 

progresso tecnológico, onde lhe é assegurada participação em outros espaços 

da sociedade, que vão desde as fábricas aos partidos políticos. Somam-se a 

este novo contexto sócio-político, as desigualdades econômicas deixadas pelo 

liberalismo no campo econômico, que passaram a colocar em risco a liberdade 

política conquistada após a Revolução Liberal. Nesse novo contexto, o homem 

começa a visualizar a possibilidade de conquistar o bem-estar material diante 

da nova sociedade moderna, surgindo, então, os direitos sociais, culturais e 

econômicos, bem como os chamados direitos coletivos, introduzidos nas 

diferentes formas do Estado social. Estes são os direitos fundamentais de 

segunda geração.      

Os direitos fundamentais de segunda geração e a discussão em 

torno deles dominaram o século XX, da mesma forma como os direitos de 

primeira geração dominaram o século anterior. São eles os direitos sociais, 

culturais e econômicos, bem como os direitos coletivos ou de coletividades, 
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introduzidos no constitucionalismo dos diferentes tipos de Estado social, que 

surgiram como uma opção de modelo estatal após a reflexão antiliberal deste 

mesmo século.  

Do mesmo modo, como ocorreu com os de primeira geração, os 

direitos fundamentais de segunda geração foram, inicialmente, objeto de 

amplas discussões e formulações nas esferas política e ideológica. Nesse caso, 

o indivíduo não é mais visto sob uma ótica apenas individualista; ao contrário, 

é visto também como um ser social.  

Os direitos fundamentais de segunda geração são obrigações 

positivas do Estado e estão fundamentados no princípio da igualdade. Parte-se 

do princípio de que o indivíduo, para desenvolver-se como ser humano, 

exercendo todos os direitos fundamentais desta condição, necessita que o 

Estado crie uma sociedade onde isto seja viável. Eles são a chave da libertação 

material do homem. 

No final do século XX, surge uma terceira geração de direitos 

fundamentais, não mais com a finalidade de proteger interesses individuais ou 

coletivos, mas com o intuito de preservar o gênero humano, como valor 

supremo de sua existência na Terra, garantindo-lhe, entre outros, o direito ao 

desenvolvimento, à paz, ao meio ambiente saudável e à comunicação.  

Assim, conforme afirmado anteriormente, os direitos 

fundamentais de terceira geração tendem a cristalizar-se no final do século 

XX. São direitos que não se destinam à proteção de um indivíduo ou de um 

grupo determinado, mas de toda a humanidade. Têm por destinatário o gênero 

humano mesmo, num momento expressivo de sua afirmação como valor 

supremo em termos de existencialidade concreta. Os publicistas e juristas já os 

enumeram com familiaridade, assinalando-lhes o caráter fascinante de 
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coroamento de uma evolução de trezentos anos na esteira da concretização dos 

direitos fundamentais. Emergiram eles da reflexão sobre temas referentes ao 

desenvolvimento, à paz, ao meio-ambiente, à comunicação e ao patrimônio 

comum da humanidade.77    

Dessa forma, já podem ser identificados cinco direitos 

fundamentais da terceira geração: o direito ao desenvolvimento, o direito à 

paz, o direito ao meio ambiente, o direito de propriedade sobre o patrimônio 

histórico da humanidade e o direito de comunicação.   

4. Uma perspectiva histórica dos direitos e garantias 
fundamentais 

  A forte concepção religiosa trazida pelo cristianismo exerceu 

grande influência na consagração dos direitos fundamentais como necessários 

à dignidade humana, através de sua mensagem de igualdade de todos os 

homens, independente de origem, raça, sexo ou credo. 

Todavia, a formalização e o reconhecimento dos direitos 

fundamentais teve início com a revolução liberal-burgesa e o movimento 

constitucionalista, que resultaram na Revolução Francesa de 1789, conforme 

afirmado anteriormente. Todavia, durante a Idade Média, apesar de sua 

organização feudal e da rígida separação de classes, com a conseqüente 

relação de subordinação entre o suserano e os vassalos, diversos documentos 

jurídicos reconheciam a existência de direitos humanos, sempre com a mesma 

característica básica: a limitação do poder estatal. 

Os mais importantes antecedentes históricos das declarações de 

direitos humanos encontram-se, em primeiro lugar, na Inglaterra: a Magna 

 
77 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. Op. cit. , p. 523. 
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Charta Libertatum (1215) , a Petition of Right (1628) , o Habeas Corpus Act 

(1679) , o Bill of Rights (1689) e o Act of Seattlement (1701) . 

Posteriormente, com a mesma importância, encontra-se a 

participação da Revolução dos Estados Unidos da América, que resultou em 

sua independência da Inglaterra. Citam-se os seguintes documentos históricos: 

Declaração de Direitos da Virgínia (16/06/1776), Declaração de 

Independência dos Estados Unidos da América (4/07/1776) e Constituição dos 

Estados Unidos da América (17/09/1787) . 

É importante mencionar, ainda, a Constituição Francesa 

(3/09/1791), que trouxe novas formas de controle do poder estatal. Entretanto, 

foi a Constituição de 24 de junho de 1793 que melhor regulamentou os 

direitos fundamentais. 

A maior efetivação dos direitos fundamentais continuou durante 

o constitucionalismo liberal do século XIX, tendo como exemplos a 

Constituição de Cádis (Constituição Espanhola de 19/03/1812), a Constituição 

Portuguesa (23/09/1822) e a Constituição Belga (07/02/1831) . 

No início do século XX surgiram vários diplomas constitucionais 

fortemente marcados pelas preocupações sociais, sendo os principais: a 

Constituição Mexicana (31/01/1917), a Constituição de Weimar (11/08/1919), 

a Declaração Soviética dos Direitos do Povo Trabalhador e Explorado 

(17/01/1918), seguida pela primeira Constituição Soviética (Lei Fundamental 

de 10/07/1918) e a Carta do Trabalho (editada pelo Estado facista italiano em 

21/04/1927) . 

Os direitos e garantias fundamentais passaram por um processo 

histórico de reconhecimento e positivação. Num primeiro momento, os 
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estudos e discussões em torno dos direitos fundamentais do homem estiveram 

centralizados na busca de um fundamento jurídico-filosófico que justificasse o 

seu reconhecimento constitucional, que foi encontrado no jusnaturalismo, 

reconhecendo, na essência da natureza humana, a sua base filosófica.  

Assim, num primeiro momento, o debate sobre os direitos 

fundamentais do homem gira em torno da busca de seu fundamento filosófico. 

Buscou-se, por muito tempo, um fundamento absoluto para estes direitos. 

Todavia, na atualidade, existe uma crise dos fundamentos absolutos, que não 

deve centrar os debates e estudos sobre os direitos fundamentais. Estes, ao 

contrário, devem estar voltados para a sua realização. Sobre a questão do 

fundamento absoluto dos direitos fundamentais, escreve Norberto Bobbio, 

verbis:  

“Não se trata de encontrar o fundamento absoluto -  
empreendimento sublime, porém desesperado – mas de buscar em cada caso 
concreto, os vários fundamentos possíveis. Mas também essa busca dos 
fundamentos possíveis – empreendimento legítimo e não destinado, como 
outro, ao fracasso – não terá nenhuma importância histórica se não for 
acompanhada pelo estudo das condições, dos meios e das situações nas 
quais este ou aquele direito pode ser realizado. Esse estudo é tarefa das 
ciências históricas e sociais”. 78   

Com a proclamação da Declaração Universal dos Direitos do 

Homem pela Assembléia Geral da ONU (Organização das Nações Unidas) em 

10 de dezembro de 1948, o debate em torno da busca de fundamentos 

absolutos tornou-se de todo desnecessário, uma vez que grande parte dos 

Estados do planeta reconheceram esta declaração e passaram a inseri-la nas 

suas Constituições. Assim, o grande debate e desafio com relação aos direitos 

fundamentais do homem,  na atualidade, é a sua realização. 

 
78 NORBERTO, Bobbio. “Sobre os Fundamentos dos Direitos do Homem” in A Era dos Direitos. Rio 
de Janeiro: Editora Campus, 1992. P. 24. 
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A realização dos direitos fundamentais do homem, resolvido o 

problema de seu fundamento com a proclamação pela ONU, em 1948, da 

Declaração dos Direitos do Homem, passou a ocupar o ponto central dos 

estudos e reflexões sobre o tema. O reconhecimento, por quase todas as 

Constituições do mundo, de um rol de direitos fundamentais não é suficiente 

para a sua realização. Esta, ao contrário, vai bem mais além do que a simples 

previsão legal e o reconhecimento formal destes pelo ordenamento jurídico. 

O conjunto dos direitos fundamentais do homem, reconhecidos 

na Declaração de 1948, é o produto de um processo histórico de lutas e 

conquistas da humanidade, muitas vezes tendo como ponto de  partida 

desastrosas experiências de sua total negação. Assim, identifica-se aí um 

processo histórico e dinâmico. Uma vez reconhecido o caráter universal dos 

direitos fundamentais do homem, resta o desafio, para toda a humanidade, de 

sua plena realização.  

No contexto atual, o estudo do direito de resistir à opressão, 

como um direito fundamental, adquire, mais uma vez na história, importância 

crucial, mesmo tendo sido reconhecido pela Constituição um imenso rol de 

direitos e garantias fundamentais. 

O objetivo final do exercício do direito de resistência é a 

preservação da ordem constitucional violada pelo uso arbitrário do poder. 

Reage-se não contra o poder estatal, mas contra o mau uso deste pelos 

governantes. Deseja-se, ao final, o respeito à Constituição, bem como aos 

princípios da justiça (liberdades iguais) aceitos pela sociedade e refletidos na 

lei fundamental. Assim, a retomada dos estudos sobre o direito de resistência, 

sobretudo sobre os meios de exercê-lo, pode conduzir à descoberta de 

mecanismos eficazes no desafio contemporâneo da plena realização dos 
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direitos fundamentais do homem. Ele assumiria, então, a condição de um 

direito fundamental para a realização de outros da mesma natureza. 
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CAPÍTULO VII 

A Constituição Federal de 1988: “A Constituição Cidadã” 

Sumário: 1. A Constituinte de 1988: reacionários X 
progressistas. 2. O valor fundamental da Constituição de 1988: a 
dignidade da pessoa humana 

1. A Constituinte de 1988: reacionários X progressistas 

  A Constituição Federal vigente foi promulgada há doze anos. Ela 

foi chamada de “Constituição Cidadã” por ter vindo restabelecer a democracia 

no Brasil, após um longo período de ditadura militar, quando ocorreram 

graves violações e desrespeitos aos direitos humanos. Se a sua função era 

trazer de volta a democracia e, conseqüentemente, todos os direitos e 

liberdades decorrentes desta forma de organização política, é clara  a sua 

grande preocupação com os direitos e garantias fundamentais do cidadão. 

Fazia-se necessário devolver aos brasileiros, através dela, a cidadania perdida 

e esquecida durante os anos da ditadura.  

  A Assembléia Nacional Constituinte, para elaborar a 

Constituição Federal vigente, foi convocada através de uma mensagem do 

então Presidente da República, José Sarney, enviada ao Congresso Nacional 

em 26 de junho de 1985. Pode-se considerar que no Brasil não havia uma 

verdadeira Constituição, dadas as incongruências do texto constitucional 

imposto pelos chefes militares em 1967 e seguido da Emenda Constitucional 

nº 1 de 1969, já alterado por vinte e cinco emendas subseqüentes. Nesta 
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conjuntura político-constitucional, houve um acordo entre as lideranças 

políticas da época para que o ato de convocação adotasse a forma de emenda 

constitucional aprovada pelo Congresso Nacional. 

Assim nasceu a Emenda Constitucional nº 26, aceita sem 

grandes contestações, apesar das inúmeras impropriedades graves que 

apresentava. Prevaleceu, na época, a necessidade de dar ao Brasil uma 

Constituição que resultasse de uma discussão livre e que refletisse, pelo menos 

em sua maioria, os valores, as aspirações e os costumes consagrados pela 

sociedade brasileira, numa visão moderna, fundamentada em princípios 

democráticos.  

Sem dúvida alguma, a Emenda Constitucional nº 26, ato de 

convocação da Assembléia Nacional Constituinte, continha várias limitações, 

a começar pelo seu artigo 1º, que dispôs: “Os membros da Câmara dos 

Deputados e do Senado Federal reunir-se-ão, unicameralmente, em 

Assembléia Nacional Constituinte, livre e soberana, no dia 1º-2-1987, na sede 

do Congresso Nacional”.79

  Este aparente pormenor na escolha dos representantes para a 

Assembléia Nacional Constituinte teve, e continua tendo, uma enorme 

importância prática, pois deixou evidente a poderosa influência dos que 

pretendiam e conseguiram criar o fato consumado, tornando quase impossível 

qualquer mudança substancial na configuração do legislativo. Não foi difícil 

prever que constituintes independentes pudessem levar idéias novas, 

contribuindo, sobretudo, para melhorar o sistema representativo, pois estariam 

 
79 DALLARI, Dalmo de Abreu. “Constituição Resistente” in Os dez anos da Constituição Federal. 
São Paulo: Editora Atlas S.A. , 1999. P. 49. 
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legislando sem a preocupação inicial de manter posições ou esquemas 

políticos já estabelecidos. 

  Todavia, apesar das limitações impostas aos constituintes através 

da forma de sua escolha, sem dúvida alguma a Constituição Federal vigente é 

a mais democrática dentre todas as Constituições brasileiras. Em primeiro 

lugar, fazendo uma análise da história constitucional brasileira, dentre as 

Constituições elaboradas por processo democrático, foi a que sofreu maior 

influência do povo em sua elaboração. Em segundo lugar, cumpre ressaltar o 

aspecto quantitativo e proporcional da eleição da Assembléia Nacional 

Constituinte que elaborou a Constituição Federal de 1988. Ao ser elaborada a 

Constituição de 1891, o colégio eleitoral representava um por cento da 

população. Em 1946, quando se reuniu nova Assembléia Nacional 

Constituinte, os eleitores brasileiros representavam quinze por cento da 

população do país. Quando foram escolhidos os deputados e senadores que 

elaborariam a Constituição vigente, o eleitorado brasileiro correspondia a mais 

de cinqüenta por cento da população. Assim, a presença do povo foi de 

maneira bem mais significativa do que em qualquer época anterior. 80

  Em resumo, a convocação da Assembléia Nacional Constituinte 

foi uma vitória das forças políticas brasileiras mais democratas e progressistas,  

que defendiam a restauração da democracia e da normalidade jurídica no 

Brasil, tão fundamental para a correção das injustiças sociais e a garantia dos 

direitos humanos. Por outro lado, ela foi também, principalmente devido às 

limitações impostas pela forma de escolha dos constituintes, uma vitória dos 

oligarcas e reacionários, empenhados na manutenção de instrumentos 

 
80 DALLARI. “Constituição Resistente”. Os Dez Anos da Constituição Federal. Op. cit. , p. 58-59.    
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antidemocráticos de poder, para impedir a modernização e a democratização 

do país. 

2. O valor fundamental da Constituição de 1988: a dignidade da 
pessoa humana 

  Como era de se esperar, e era este o desejo da sociedade 

brasileira da época, a Constituição Federal de 1988 deu uma ênfase grande aos 

direitos humanos e à dignidade da pessoa humana. Se por um lado ela evoluiu 

ao disciplinar os direitos e garantias fundamentais do cidadão, por outro, 

considerando a disciplina dada às questões relacionadas à ordem econômica, 

ela manteve privilégios e injustiças sociais acumulados ao longo da história do 

Brasil. 

  Assim, aparentemente, na Constituição vigente encontram-se 

duas tendências: uma fortalecendo os direitos humanos, ampliando suas 

garantias, e a outra privilegiando interesses econômicos. Todavia, felizmente, 

este conflito é apenas aparente, pois, em seu conjunto e com base nos 

princípios expressamente estabelecidos, a Constituição privilegia a pessoa 

humana.  

Sem dúvida, o atual texto constitucional não só institui um 

regime político democrático, como também promove inegável avanço no 

campo dos direitos e garantias fundamentais. Os direitos humanos têm grande 

destaque na nova ordem constitucional iniciada com a atual Constituição, sem 

precedentes na história constitucional brasileira.    

  É claro que apenas a existência de uma Constituição enfatizando 

os direitos humanos não é suficiente para a plena realização destes dentro da 

sociedade. Por várias razões, existem grandes dificuldades a serem superadas, 
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mas o ponto de partida para uma sociedade que tenha como valor fundamental 

a dignidade do ser humano, é o reconhecimento constitucional destes direitos e 

garantias fundamentais do cidadão no texto constitucional.  

  A Constituição de 1988, numa iniciativa pioneira no 

constitucionalismo brasileiro, fixou os princípios que deverão orientar e 

condicionar a aplicação de todas as suas normas. Esses princípios estão 

enunciados em diferentes artigos. O Título I, denominado “Dos Princípios 

Fundamentais”, no seu artigo 4º, entre os princípios que regerão a conduta do 

Estado Brasileiro na ordem internacional, estão “a prevalência dos direitos 

humanos” (inciso II) e “o repúdio ao terrorismo e ao racismo” (inciso VIII). 

No art. 170, estão expressos os princípios da ordem econômica, entre os quais 

se encontra a função social da propriedade.      

  Além desse enunciado expresso de princípios, no texto 

constitucional atual existem outros parâmetros para a sua interpretação e 

aplicação que são benéficos para os direitos humanos. Ainda no referido 

Título I, estão expressos “a dignidade da pessoa humana” e “os valores sociais 

do trabalho e da livre iniciativa” como fundamentos do Estado brasileiro (art. 

1º, III e IV) , que é definido como um Estado Democrático de Direito (art. 1º, 

caput) . 

  A Constituição Federal de 1988, em seu art. 3º, também pela 

primeira vez no constitucionalismo brasileiro, consigna os objetivos do Estado 

brasileiro como sendo a construção de uma sociedade justa e solidária; na 

garantia do desenvolvimento nacional; na erradicação da pobreza e da 

marginalização e na redução das desigualdades sociais e regionais; e na 

promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, 

idade, e quaisquer outras formas de discriminação. 
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  Dessa forma, conforme assinalado anteriormente, é a primeira 

vez que uma Constituição brasileira dispõe especificamente quais são os 

objetivos do Estado brasileiro, não todos, posto que refoge à técnica 

constitucional fazê-lo, mas apenas enumera os fundamentais e, mais 

importante ainda, entre eles estão alguns que servem de base para as 

prestações positivas, o que pode ser um ponto de partida para a concretização 

da democracia econômica, social e cultural, a fim de efetivar, na prática, a 

valorização da dignidade da pessoa humana. 

  Da análise dos fundamentos e objetivos da República Federativa 

do Brasil, dispostos nos arts. 1º a 3º do texto constitucional vigente, percebe-se 

claramente que o constituinte de 1988 elegeu a dignidade da pessoa humana 

como um valor essencial, que lhe confere unidade e sentido, imprimindo-lhe 

uma feição singular, perpassando todo o sistema constitucional vigente, 

servindo de base para interpretação de todas as normas constitucionais.     

  É importante salientar, ainda, a inclusão no Título VIII da 

Constituição, referente à Ordem Social, de capítulos que cuidam “Da 

seguridade social”, aí incluindo a assistência social, “Da família, da criança, 

do adolescente e do idoso” e “Dos índios”. A Constituição vigente revela 

também certa preocupação com a igualdade de acesso aos serviços 

fundamentais prestados pela sociedade e pelo Estado, quando reconhece a 

saúde e a educação como “direito de todos e dever do Estado” (arts. 196 a 

205). Considerando que boa parte da população brasileira é muito pobre e não 

dispõe de recursos econômicos para pagar pela saúde e educação, é importante 

o reconhecimento constitucional destes direitos para gerar uma atribuição de 

responsabilidade às autoridades públicas. 
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  A Constituição Federal vigente trata dos direitos humanos no 

Título II (“Dos Direitos e Garantias Fundamentais”). O Capítulo I refere-se 

aos direitos e deveres individuais e coletivos, que são enumerados em setenta 

e sete incisos do art. 5º, incluindo várias garantias formais. No Capítulo II, que 

vai do art. 6º ao 11, estão enumerados os direitos sociais.  

  Os direitos sociais são verdadeiras liberdades positivas e, 

portanto, observá-los é obrigação de um Estado Social de Direito, tendo como 

finalidade a melhoria das condições de vida dos hipossuficientes, o que 

configura um dos fundamentos de nosso Estado Democrático, conforme 

prescreve o art. 1º, inciso IV, da Constituição Federal vigente.  

  Ao arrolar direitos, é necessário que a Constituição estabeleça, 

no mesmo momento, quais são as garantias formais para resguardar o 

exercício destes direitos. Assim, numa declaração de direitos fundamentais, 

encontram-se os chamados direitos fundamentais declaratórios e aqueles 

chamados de assecuratórios. Os primeiros são os direitos propriamente ditos e 

os segundos são as garantias. 

  Neste aspecto, a Constituição de 1988 manteve o habeas corpus, 

o mandado de segurança e a ação popular, e criou o mandado de segurança 

coletivo, o habeas data, o mandado de injunção, ampliando o âmbito de 

aplicação da ação popular. Previu, também, o exercício dos  direitos de petição 

e de representação, que permitem a qualquer pessoa dirigir-se a uma 

autoridade pública pedindo providências para a defesa de direitos ou contra 

ilegalidade ou abuso de poder. 

  Ainda com relação ao sistema de garantias formais da 

Constituição de 1988, cumpre ressaltar alguns aspectos. O primeiro deles é a 

atribuição de competências ao Poder Judiciário para a efetivação das garantias. 
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Embora sempre defendam sua independência e prerrogativas, muitos juízes, 

principalmente membros dos tribunais superiores, temem o excesso de 

responsabilidade, chegando mesmo a afirmar que a Constituição exagerou ao 

confiar tantos encargos ao judiciário. 

  Outro aspecto importante a ser ressaltado é a atribuição de 

competências às associações para a defesa dos direitos individuais. Além da 

legitimidade para o uso do mandado de segurança coletivo, a Constituição 

prevê, no inciso XXI do art. 5º, que “as entidades associativas, quando 

expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados 

judicial ou extrajudicialmente”. Esta possibilidade é muito importante para a 

defesa e a efetivação dos direitos fundamentais, uma vez que a maior parte da 

população brasileira não está habituada a utilizar o poder judiciário para 

defender os seus direitos, seja por falta de informação, seja por não 

conseguirem auxílio de um advogado e até mesmo por medo de represálias.  

  Com objetivo de resguardar o princípio da dignidade da pessoa 

humana, o texto constitucional estabelece o primado dos direitos 

fundamentais, ao elencar, em seus primeiros capítulos, um avançado rol de 

direitos e garantias individuais, alçando-lhes ao patamar de cláusulas pétreas, 

nos termos do art. 60, § 4º, inciso IV. Isto demonstra a vontade do constituinte 

de priorizar os direitos humanos como traço peculiar da Constituição em 

vigor, o que não pode ser menosprezado pelo intérprete, sob pena de este 

jamais alcançar o autêntico espírito da Constituição.81  

  Cumpre destacar ainda, como inovação da Constituição de 1988, 

o § 1º do art. 5º, quando estabelece que as “normas definidoras dos direitos e 

 
81 ROCHA, Luiz Ximenes. “Direitos Fundamentais na Constituição de 1988” in Os 10 Anos da 
Constituição Federal. São Paulo: Editora Atlas, 1999. P. 271.  
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garantias fundamentais têm aplicação imediata” . A aplicabilidade direta de 

tais preceitos significa que eles são imediatamente eficazes por via da própria 

Constituição e não meras normas de produção de outros dispositivos extra- 

constitucionais. 

  O princípio da aplicabilidade direta é um indicador de 

exeqüibilidade em decorrência do caráter líquido e certo do seu conteúdo de 

sentido. Inclui-se aí o dever dos juízes e dos demais operadores do direito de 

aplicarem os preceitos constitucionais e a autorização para, com esse fim, os 

concretizarem pela via da interpretação. 

  O art. 5º tem também o § 2º, o qual estabelece que “os direitos e 

garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do 

regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em 

que a República Federativa do Brasil seja parte”. Desse preceito entende-se, 

primeiramente, a possibilidade de existirem outros direitos e garantias 

fundamentais, além daqueles previstos no capítulo próprio. Em segundo lugar, 

os direitos garantidos nos tratados internacionais de direitos humanos em que 

o Brasil seja parte estão inseridos no elenco dos direitos e garantias 

fundamentais e têm aplicação imediata no âmbito interno, por força da 

combinação dos dois parágrafos do art. 5º. 

  Com relação ao tratamento que a Constituição Federal de 1988 

deu aos direitos e garantias fundamentais, escreveu Alexandre de Moraes, 

verbis:  

“A Constituição da República Federativa do Brasil 
promulgada em 1988 consagrou de forma suficiente os mais importantes 
direitos fundamentais, no sentido de proporcionar ao indivíduo irrestrita 
proteção a suas liberdades e almejando a igualdade e fraternidade social. 
Ao longo dos dez primeiros anos da Constituição Federal, coube à doutrina 
e à jurisprudência delinear os novos contornos democráticos desses direitos 
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e garantias, relacionando-os com os princípios da soberania popular e da 
dignidade humana, tendo seu intérprete maior – o Supremo Tribunal 
Federal – garantido a plena eficácia jurídica de suas previsões. Há, porém, 
premente necessidade de implementação de políticas públicas que visem a 
plena satisfação dos ideais de justiça e cidadania proclamados pelo 
legislador constituinte, colaborando, portanto, para a tão sonhada 
efetividade prática dos direitos humanos”. 82  

  O aspecto mais importante da Constituição Federal de 1988, a 

“Constituição Cidadã”, que veio redemocratizar o país, foi a ênfase clara que 

deu à dignidade da pessoa humana e, sendo assim, inovou ao deixar claro 

quais são os seus propósitos. Como não poderia ter sido diferente, o 

tratamento dado aos direitos e garantias fundamentais reflete este desejo dos 

constituintes, atendendo aos anseios da sociedade brasileira. 

  Na atual Constituição, estão reconhecidos todos os direitos, as 

garantias e os instrumentos necessários para o pleno exercício da cidadania. 

Trata-se apenas de uma previsão formal, mas é o ponto de partida para a 

realização plena de uma democracia substancial, que tem como fundamento 

primeiro a criação de um ambiente constitucional de valorização da dignidade 

do ser humano. Resta, agora, o desafio da plena realização deste moderno rol 

de direitos e garantias fundamentais.   

 
82 MORAES, Alexandre. “Direitos Humanos Fundamentais e a Constituição de 1988” in Os Dez Anos 
da Constituição Federal. São Paulo: . P. 81. 



 

 
 

91

CAPÍTULO VIII 

 O Parágrafo Segundo do Artigo Quinto da Constituição 

Federal de 1988 

Sumário: 1. A interpretação sistemática da Constituição. 2. 
O alcance do § 2º do art. 5º da Constituição Federal vigente. 3. A 
espécie normativa a que pertence o § 2º do art. 5º da Constituição 
Federal vigente. 4. Os fins e os direitos essenciais contidos no § 2º 
do art. 5º da Constituição Federal vigente. 5. O § 2º do art. 5º e o 
direito de resistência.  

1. A interpretação sistemática da Constituição 

  A Constituição de um Estado, vista no seu aspecto jurídico, 

possui particularidades que vão requerer um método de interpretação próprio, 

ou seja, nem todos os métodos de hermenêutica propostos pela Ciência do 

Direito, são apropriados quando se trata de extrair o significado de algum 

dispositivo constitucional. 

Inicialmente, cumpre ressaltar que a Constituição tem como 

função disciplinar o exercício do poder soberano, portanto deve dispor sobre o 

modo de aquisição e o exercício do poder, bem como traçar os seus limites. 

Ela vai estabelecer quais são os órgãos que compõem o Estado e também os 

limites da autuação de cada um deles e dispor sobre quais são os direitos e 

garantias fundamentais do cidadão. Assim, a Constituição dá a base de todo o 

ordenamento jurídico, ou seja, todas as demais normas jurídicas que integram 

este vão buscar nela o seu fundamento de validade.  
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A Constituição é o estatuto jurídico do fenômeno político, ou 

seja, ela reflete um amplo pacto social e político firmado entre os governantes 

e todos os governados, que são os cidadãos. Os princípios e preceitos 

arrolados na Constituição refletem, portanto, a acomodação das forças no 

momento em que esta foi elaborada. O intérprete da Constituição deve valer-se 

destes elementos extra-constitucionais  para interpretá-la, devendo estar ciente 

de todas as condições sociais, políticas e jurídicas da época em que o texto 

constitucional foi elaborado. Neste processo, é fundamental, também, o 

conhecimento da história constitucional do Estado. 

A Constituição apresenta também peculiaridades com relação à 

linguagem. Ela é uma carta política que se destina a toda a nação e sua leitura 

e compreensão deve estar acessível a todos os cidadãos. Decorre daí, a opção 

do constituinte por uma linguagem coloquial, que refoge ao rigor técnico, 

típico dos outros diplomas legais. 

Ainda com relação a sua linguagem, a Constituição se diferencia 

das demais normas jurídicas que integram o ordenamento jurídico por sua 

linguagem sintética. Este laconismo da Constituição decorre do fato de ela 

sintetizar vários princípios num único dispositivo, onde encontra-se poderes 

explícitos e implícitos. 

Algumas normas constitucionais direcionam e orientam o 

legislador ordinário, além de prever os limites de sua competência; outras 

possuem a feição de impor comportamentos propriamente ditos. Na 

Constituição, em decorrência de suas particularidades já discutidas, vai ocorrer 

um predomínio da primeira categoria de normas, que são as chamadas normas 

de estrutura. 
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Considerando estas particularidades da Constituição, do ponto de 

vista da interpretação, dentro dos diversos métodos propostos pela 

hermenêutica jurídica, o mais adequado para extrair o significado dos 

dispositivos constitucionais é o sistemático.  

Juarez de Freitas redefine a interpretação sistemática “como uma 

operação que consiste em atribuir melhor significação, dentre várias 

possíveis, aos princípios, às normas e aos valores jurídicos, hierarquizando-

os num todo aberto, fixando-lhes o alcance e superando antinomias, a partir 

da conformação teleológica, tendo em vista solucionar os casos concretos”.83         

Da definição acima transcrita, percebe-se que no ato da 

interpretação o direito deve ser considerado como um todo sistemático, 

organizado através de princípios e valores que devem ser concretizados pela 

via interpretativa. Com a Constituição não deve ser diferente, já que o método 

interpretativo a ser utilizado deve ser sempre o sistemático. 

Nesta linha, está claro que cada preceito constitucional se 

articula com a totalidade da Constituição. Assim, mesmo quando se interpreta, 

em aparência, um dispositivo isolado, este só poderá ser compreendido na 

relação mútua com os demais. Dessa forma, a verdadeira interpretação 

sistemática da Constituição, quando compreendida em profundidade, é aquela 

que se realiza em consonância com um rede hierarquizada de princípios, 

normas e valores considerados dinamicamente e em conjunto. A interpretação 

sistemática permite uma aplicação mais elástica da Constituição, seja por 

adaptar-se às modificações dos próprios valores por ela reconhecidos, seja por 

 
83 FREITAS, Juarez. A Interpretação Sistemática do Direito. São Paulo: Malheiros Editores, 1998. P. 
60.  
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contribuir para suprir as lacunas constitucionais, ou mesmo, as insatisfações  

constitucionais, deixadas pelo constituinte originário. 

2. O alcance do § 2º do art. 5º da Constituição Federal vigente 

  O § 2º do art. 5º da Constituição Federal de 1988 dispõe: “Os 

direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros 

decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados 

internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte”. 84

O preceito acima transcrito repete-se nas Constituições 

brasileiras desde o art. 78 da primeira Constituição republicana de 1891, 

mantido por todos os outros textos constitucionais posteriores 85. Sua fonte de 

inspiração foi a Constituição norte-americana, onde o preceito foi introduzido 

pela IX Emenda Constitucional à Constituição dos Estados Unidos, 

promulgada em 1791, que dispõe: “A enumeração de certos direitos na 

Constituição não deverá ser interpretada como anulando ou restringindo 

outros direitos conservados pelo povo”.  

 
84 Constituição da República Federativa do Brasil. São Paulo: Editora Saraiva, 2001. 
85 Art. 78 da Constituição de 1891: “A especificação das garantias e direitos expressos na Constituição 
não exclui outras garantias e direitos não enumerados mas resultantes da forma de governo que ela 
estabelece.” 
Art. 114 da Constituição de 1934: “A especificação dos direitos e garantias expressos nesta 
Constituição não exclui outros, resultantes do regime e dos princípios que ela adota”. 
Art. 123 da Constituição de 1937: “A especificação das garantias e direitos acima enumerados não 
exclui outras garantias e direitos resultantes da forma de governo e dos princípios consignados na 
Constituição. O uso desses direitos e garantias terá por limite o bem público, as necessidades da 
defesa, do bem estar, da paz e da ordem coletiva, bem como as exigências da segurança da Nação e do 
Estado em nome dela constituído e organizado nesta Constituição.” 
Art. 144 da Constituição de 1946: “A especificação dos direitos e garantias expressas nesta 
Constituição não exclui outros direitos e garantias decorrentes do regime e dos princípios que ela 
adota.” 
Art. 150, § 35 da Constituição de 1967: “ A especificação dos direitos e garantias expressas nesta 
Constituição não exclui outros direitos e garantias decorrentes do regime e dos princípios que ela 
adota.” 
Art. 153, § 36 da Emenda Constitucional nº 1 de 1969: “A especificação dos direitos e garantias 
expressos nesta Constituição não exclui outros direitos e garantias decorrentes dos regimes e dos 
princípios que ela adota.”   
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Manoel Gonçalves Ferreira Filho afirma que o dispositivo, 

anteriormente transcrito, significa simplesmente que a Constituição brasileira, 

ao enumerar os direitos fundamentais, não pretende ser exaustiva. Por isso, 

além desses direitos explicitamente reconhecidos, admite existirem outros 

“decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados”, incluindo também 

os tratados internacionais. 86  

Dessa forma, do texto do referido parágrafo do art. 5º da 

Constituição Federal extrai-se que o sistema de direitos e garantias 

fundamentais adotado pela Constituição Federal possui abrangência tal que 

não se chegou a precisar o sentido exato deste dispositivo, uma vez que 

através dele, chegou-se até a internacionalizar o âmbito dos direitos e garantias 

fundamentais, o que não ocorreu nas Constituições brasileiras anteriores, onde 

também era encontrado um preceito semelhante. 

O § 2º do art. 5º deixa claro que,  apesar do longuíssimo rol de 

direitos individuais, pode ainda haver outros que decorram dos princípios 

adotados pela Constituição. Todavia, para reconhecer estes direitos, é 

necessário um trabalho ousado e corajoso de hermenêutica.  

Celso Ribeiro Bastos, ao comentar o referido § 2º do art. 5º da 

Constituição Federal vigente, entende que talvez este dispositivo recupere 

maior alcance e significação se houver, por parte da doutrina e jurisprudência, 

uma interpretação mais coerente com a natureza das normas principiológicas. 

Em outras palavras, se houver rigor em extrair-se as conseqüências implícitas 

de todos os artigos que explicitamente a Constituição encerra, certamente será 

possível emprestar força a um rol de direitos não expressos. “É uma questão 

 
86 V. FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Comentários à Constituição Federal de 1988. Volume 
I. Editora Saraiva. São Paulo: 1990. P. 87/88. 
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de coragem hermenêutica e de coerência com a aceitação dos princípios. 

Uma vez postos estes, há de se concluir que sejam geradores de direitos e 

deveres e não uma mera enunciação, de cunho teórico e filosófico.” 87  

Faz-se necessário, ainda, examinar qual a finalidade do 

multireferido parágrafo do artigo 5º da Constituição Federal vigente, que para 

Pinto Ferreira, consiste em evitar e coibir violações contra os direitos 

humanos; por isso, a enumeração é puramente exemplificativa, e não 

exaustiva. Este preceito, então, constitui norma de encerramento, que institui 

as liberdades residuais, inominadas, implícitas ou decorrentes, pois fluem 

necessariamente dos princípios e do regime constitucional respeitadores das 

liberdades. 88

Assim, o direito de resistência estaria incluído entre estas 

“liberdades residuais, inominadas, implícitas ou decorrentes” dos princípios 

constitucionais e da interpretação do vasto rol de direitos mencionados no art. 

5º da Constituição Federal vigente. 

3. A espécie normativa a que pertence o § 2º do art. 5º da 
Constituição Federal vigente 

  Na busca do significado e alcance do § 2º do art. 5º da 

Constituição Federal vigente é fundamental saber que espécie de norma está 

consubstanciada neste dispositivo. A referida norma mostra-se de dúplice 

classificação.  

 
87 BASTOS, Celso Ribeiro. Comentários à Constituição do Brasil (Promulgada em 5 de outubro de 
1988). Volume II. São Paulo: Editora Saraiva, 1989. P. 395.  
88 FERREIRA, Pinto. Comentários à Constituição Brasileira. Volume I. São Paulo: Editora Saraiva,   
1989. P. 220.  
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Uma primeira norma de eficácia plena abrange os “outros 

direitos e garantias” nela consagrados, os quais encontram fundamento no 

regime e nos princípios adotados pela Constituição. Estes direitos e garantias 

são localizados e identificados a partir do regime e princípios constitucionais  

e aplicáveis, desde logo, como são as normas que definem e garantem os 

direitos e garantias fundamentais, por força do § 1º do art. 5º 89. 

Uma segunda norma programática refere-se aos direitos e 

garantias decorrentes dos tratados internacionais em que a República 

Federativa do Brasil seja parte. 

A primeira das normas do § 2º do art. 5º enuncia o princípio da 

não supressividade, ou seja, o fato de a Constituição Federal ter arrolado 

direitos e garantias fundamentais não afasta outros direitos da mesma natureza 

que decorram do regime e dos princípios por ela adotados. 

4. Os fins e os direitos essenciais contidos no § 2º do art. 5º da 
Constituição Federal vigente 

  Outro aspecto importante, quando se busca extrair o significado 

e o alcance do § 2º do art. 5º, é saber quais são seus fins essenciais e quais 

direitos essenciais abrigam. 

Seus limites são bastante amplos, pois encontram-se no regime e 

princípios adotados pela Constituição, bem como, programaticamente, nos 

tratados internacionais dos quais o Brasil faça parte. Assim, sua amplitude é 

inabordável em trabalhos da natureza do ora desenvolvido. 

 
89 Art. 5º, § 1º : ” As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação 
imediata.” 
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Todavia, é necessário identificar, nesta amplitude, determinados 

direitos e garantias que demonstrem a possibilidade de inserir o direito de 

resistência entre os direitos e garantias fundamentais arrolados pela 

Constituição, que é o objetivo deste trabalho. 

Conforme vem sendo discutido, por força do disposto no § 2º do 

art. 5º da Constituição Federal vigente, os direitos e garantias arrolados nesta 

são exaustivos e sim meramente exemplificativos. Os direitos e garantias 

fundamentais a que se refere o parágrafo anteriormente citado são aqueles 

implicitamente compreendidos como decorrência do regime e dos princípios 

constitucionais ou tratados internacionais. 

Segundo Maria Garcia, o regime a que alude o § 2º do art. 5º 

compreende, no sistema atual, todo o quadro da estrutura estatal definida no 

art. 1º da Constituição vigente, ou seja, o princípio republicano e federativo 

(“A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos 

Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado 

Democrático de Direito...“). Nessa conformidade, os direitos e garantias 

referidos no citado parágrafo do art. 5º serão os decorrentes, primeiramente, da 

forma pela qual se encontra constituída a República Federativa do Brasil, 

tendo como pontos basilares o modelo federativo de Estado e o exercício 

democrático do governo através de um Estado Democrático de Direito, que 

conforme proclama a Constituição tem como traço essencial a afirmação da 

cidadania. 90

 
90 GARCIA, Maria. Desobediência Civil, direito fundamental. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 1994. P. 210. 



 

 
 

99

                                          

Dessa forma, o regime mencionado no § 2º do art. 5º é o regime 

republicano, onde se aperfeiçoa a cidadania. Por sua vez, é em torno dos 

valores inerentes a ela que surgem os direitos e garantias fundamentais. 

A Constituição Federal vigente, explicitamente, traz um longo 

rol de direitos e garantias fundamentais; contudo, estes não se exaurem com a 

previsão constitucional, podendo haver outros tantos, implicitamente 

reconhecidos como decorrência da cidadania.  

Sobre a segunda parte do § 2º do artigo 5º, que trata da questão 

dos tratados internacionais, Maria Garcia entende que estes dizem respeito à 

norma usualmente designada pela fórmula pacta sunt servanda, e por ela, os 

sujeitos da comunidade internacional são autorizados a regular sua conduta 

recíproca, ou seja, a conduta dos seus órgãos e súditos, em relação aos órgãos 

e súditos dos outros, o que envolve deveres e direitos aos indivíduos, embora 

isto ocorra por intermédio da ordem jurídica estadual, da qual apenas o Estado 

é a expressão personificadora. Daí que, insculpidos determinados direitos ou 

garantias individuais num tratado internacional, esse texto passa a incorporar-

se ao sistema jurídico estatal, observada a respectiva Constituição, de tal sorte 

que, pela dicção do § 2º do art. 5º tais direitos e garantias vêm integrar o 

elenco constante do texto constitucional, podendo ser exigidos ou exercidos, 

independentemente de norma expressa.91  

5. O § 2º do art. 5º e o direito de resistência 

  Os direitos e garantias fundamentais implícitos na Constituição 

Federal vigente têm sua existência assegurada no universo constitucional 

brasileiro e são caracterizados pelo regime e princípios adotados pelo texto 

 
91 GARCIA, Maria. Desobediência Civil, um direito fundamental. Op. cit. , p. 212. 
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constitucional ou decorrentes dos tratados internacionais. Todos eles estão 

consagrados no § 2º do art. 5º da Constituição, que é uma norma 

“agasalhadora, ampla e projetiva” 92 do sistema constitucional.  

Dentre estes direitos e garantias fundamentais implícitos, 

destaca-se o direito de resistência, um direito decorrente do regime 

democrático, da valorização da dignidade da pessoa humana, ou seja, da 

cidadania, tendo um papel fundamental para a realização e efetivação de 

outros direitos da mesma natureza na sociedade.  

A Constituição Federal de 1988 privilegiou os direitos e 

garantias fundamentais quando elegeu a valorização da dignidade da pessoa 

humana como um dos princípios fundamentais do Estado brasileiro, que 

afirmou ser um Estado democrático de direito. 

Conforme vem sendo afirmado, a cidadania não deve ser vista 

em seu aspecto apenas formal, ou seja, os direitos decorrentes desta não são 

apenas os direitos de natureza política. Ao contrário, o conjunto dos direitos 

do cidadão compreende direitos políticos, civis e sócio-econômicos, cuja 

realização na sociedade vai além do reconhecimento formal pela Constituição. 

O direito de resistência, por força do § 2º do art. 5º da 

Constituição Federal vigente, está implícito e resguardado no ordenamento 

jurídico brasileiro e tem um papel fundamental na luta pela realização plena da 

cidadania. 

 
92 Expressão utilizada por GARCIA, Maria. Desobediência Civil, um direito fundamental. Op. cit. , p. 
212. 
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CAPÍTULO IX 

O Direito Fundamental de Associação e os Direitos Coletivos e 

Difusos na Constituição Federal de 1988 

Sumário: 1. O direito fundamental de associação e o direito de 
resistência. 2. Os direitos coletivos e difusos na Constituição Federal de 
1988.  

1. O direito fundamental de associação e o direito de resistência 

  Conforme vem sendo discutido neste trabalho, na atualidade, os 

estudos sobre o direito de resistência têm se voltado para as formas de 

resistência não violentas e coletivas. Assim, quando se objetiva examinar o 

direito de resistência dentro da Constituição, não é possível fazê-lo dissociado 

do direito de associação e organização da sociedade civil; sem ele, a 

resistência coletiva torna-se inviável. Tanto o direito de resistência quanto o 

direito de associação, são decorrentes do princípio democrático e do 

reconhecimento da cidadania como valor fundamental de um ordenamento 

jurídico que se diz democrático. 

  A cidadania não pode ser examinada apenas no seu aspecto 

formal, que consiste no atributo de ser nacional do Estado e, por conseqüência, 

titular de direitos políticos. Ela deve ser examinada de forma ampla, 

considerando que os direitos do cidadão são de três ordens: políticos, civis e 

sócio-econômicos. 
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Examinando o tratamento dado à cidadania, percebe-se que ela é 

um processo de conquista de direitos humanos fundamentais, bem como da 

plenitude do seu exercício. Assim, ela passa por um processo de construção, 

através de uma luta constante dos cidadãos organizados no exercício do direito 

de resistir à opressão. 

A organização estatal reflete a acomodação das forças políticas e 

econômicas dentro da sociedade. Apesar do direito dos cidadãos de 

participarem das decisões tomadas dentro do Estado, através da eleição de 

representantes, ou até mesmo diretamente, isto não é uma garantia real e 

suficiente do exercício pleno da cidadania e nem tampouco de opções políticas 

e econômicas em consonância com a vontade popular.  

Dentre os direitos fundamentais modernamente mencionados nas 

Constituições figura o direito de associação. Este tratamento constitucional 

que lhe é dado permite que a sociedade civil se organize para defender e 

reivindicar direitos decorrentes da cidadania. E, mais ainda, as Constituições 

modernas asseguram, também, os direitos das coletividades entre os direitos 

fundamentais do cidadão.  

Uma vez organizada, a sociedade civil pode impor limites reais 

ao exercício do poder soberano, resistindo contra decisões que sejam injustas 

por contrariarem seus interesses, sobretudo aqueles reconhecidos pela 

Constituição, seja de forma explícita ou implícita. 

Assim, para discutir o direito de resistência na atualidade como 

um dos instrumentos da luta pela construção da cidadania, não é possível 

dissociá-lo do direito de associação. É a sociedade civil organizada que vai 

comandar este processo de construção da cidadania. 
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A resistência oposta hoje contra os atos do soberano que vão de 

encontro aos desejos dos cidadãos parte destes grupos organizados. Por isso, 

as discussões sobre o direito de resistência e a construção da cidadania não 

podem deixar de lado o direito de associação, que é a possibilidade de a 

sociedade civil se organizar para opor resistência e provocar mudanças na 

ordem social instituída, sem contudo perder de vista a Constituição. 

Portanto, a organização da sociedade civil facilita a resistência às 

ordens do soberano contrárias aos desejos do povo. Estando garantido na 

Constituição o direito de associação, a resistência imposta por estes grupos 

reveste-se de legitimidade.     

2. Os direitos coletivos e difusos na Constituição Federal de 
1988 

  A Constituição Federal vigente confere proteção ao direito das 

coletividades juntamente com os direitos individuais. Estes direitos estão 

reconhecidos constitucionalmente, bem como os instrumentos assecuratórios 

de seu exercício. Assim, a Constituição dispõe também sobre os “remédios de 

direito constitucional” para a proteção dos direitos individuais e das 

coletividades. Juntamente com o direito de associação, este reconhecimento 

constitucional do direito das coletividades possibilita o exercício do direito de 

resistência.  

O constituinte de 1988 inovou ao inserir na Constituição Federal 

os direitos de terceira geração, ou seja, aqueles chamados de coletivos e 

difusos. Todavia, para analisar a dimensão atual destes direitos, segundo 

Flávia Piovesan, é necessário um estudo que, por meio de interpretação 

lógico-sistemática, extraia do texto constitucional, em especial a partir de seus 

vetores principiológicos, as grandes diretrizes que irradiam nova tônica e 



 

 
 

104

                                          

alcance aos direitos denominados difusos, direitos que envolvem grupos, 

classes e coletividades e que expressam uma vontade coletiva proclamada pela 

insurgência de novos movimentos sociais. 93  

O texto constitucional em vigor consagrou a titularidade e a 

capacidade de exercício por parte de entes coletivos, o que reflete a sua  

abertura para os conflitos metaindividuais. Face a este contexto, a eficácia dos 

direitos coletivos e difusos merece ser questionada diante da ordem 

constitucional vigente, sobretudo em face do princípio inédito da 

aplicabilidade imediata das normas definidoras dos direitos e garantias 

fundamentais, estabelecido no art. 5º, § 1º do texto constitucional vigente. 

Conforme afirmado anteriormente, a passagem do Estado Liberal 

para o Estado Social aponta para o processo de evolução dos direitos de 

liberdade, ou seja, das chamadas liberdades negativas,  para os direitos sociais, 

econômicos e culturais, que requerem intervenção direta do Estado para a sua 

realização.  

Na evolução dos direitos civis e políticos aos direitos 

econômicos e sociais, um novo processo se desenvolve. Surge uma nova 

concepção acerca da titularidade de exercício de direitos. Enquanto os direitos 

civis e políticos apresentam caráter individual, os direitos econômicos e 

sociais são direitos de natureza coletiva, que implicam numa prestação 

positiva do Poder Público. Opera-se, portanto, a transição da idéia do 

indivíduo concebido singularmente, primeiro sujeito a quem se atribuem 

direitos, para entes coletivos, que vão além do indivíduo, como novos sujeitos 

de direitos.       

 
93 PIOVESAN, Flávia. “A Atual Dimensão dos Direitos Difusos na Constituição de 1988” in Direito,  
Cidadania e Justiça. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1995. P. 113. 
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O processo de surgimento dos direitos metaindividuais é 

marcado pela emergência de novos movimentos sociais, onde o sujeito de 

direito autônomo e singularizado é substituído pelos sujeitos coletivos, 

voltados a exercer a cidadania em sua plenitude. 

Percebe-se, desde o preâmbulo, a opção política do Constituinte 

originário de 1988 por um Estado democrático “destinado a assegurar o 

exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-

estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de 

uma sociedade fraterna,  pluralista e sem preconceitos”. 94    

Pela primeira vez na história constitucional brasileira uma 

Constituição reconhece, de forma implícita, os sérios problemas da sociedade 

brasileira e traça objetivos para serem alcançados no sentido de minimizá-los e 

mesmo solucioná-los. Ela o faz no seu art. 3º, que dispõe, verbis: 

“Art. 3º - Constituem objetivos fundamentais da República 
Federativa do Brasil: 
I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; 
II - garantir o desenvolvimento nacional; 
III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as 
desigualdades sociais e regionais; 
IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, 
raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 
discriminação.”95   

Assim, a Constituição Federal de 1988, ao contrário do que fez a 

anterior, não se limitou a assegurar direitos individuais. Enquanto que a 

Constituição anterior sistematizou o rol de direitos fundamentais sob o título 

“Dos direitos e garantias individuais”, a atual o fez sob a denominação “Dos 

direitos e deveres individuais e coletivos”. Dessa forma, o texto constitucional 

em vigor está aberto ao fenômeno da reorganização e articulação da sociedade 

 
94 Constituição da República Federativa do Brasil. São Paulo: Editora Saraiva, 2001. 
95 Constituição da República Federativa do Brasil. São Paulo: Editora Saraiva, 2001.  
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civil, marcado pela emergência de novos movimentos sociais, portadores de 

direitos constitucionais coletivos e difusos. 

Todavia, não é suficiente que a Constituição Federal de 1988 

tenha inovado ao prever estes direitos coletivos e difusos. É fundamental, 

também, que prescrevesse as garantias destes direitos. Surgem, então, as novas 

garantias constitucionais de cunho coletivo, como o mandado de injunção, o 

mandado de segurança coletivo e a ação direta de inconstitucionalidade por 

omissão, além de terem sido ampliadas as hipóteses da ação civil pública, para 

proteger direitos difusos, e a ação popular, conforme foi afirmado 

anteriormente. 

Neste contexto, o direito de resistência assume um papel 

fundamental para a realização destes direitos coletivos e difusos, bem como 

dos direitos sócio-econômicos, posto que, na atualidade, não se deve 

considerar a resistência sob o seu aspecto individual e sim coletivo. Apesar de 

a Constituição Federal vigente ter arrolado garantias para a defesa dos 

interesses coletivos e difusos, a realização destes direitos decorre de uma luta 

dos mais diversos segmentos sociais e muitas vezes não se faz suficiente. 

Assim, o direito de resistir contra os abusos e arbitrariedade por parte dos 

poderes públicos é fundamental na luta pela efetivação de direitos básicos de 

cidadania. 

Aqui, na busca de um reconhecimento constitucional para o 

exercício do direito de resistência, nas suas formas não violentas e coletivas, 

não se está a defender o seu uso para contrariar a ordem jurídica; ao contrário, 

objetiva-se legitimar mais um instrumento eficaz para defender a Constituição 

e torná-la verdadeiramente eficaz. O constituinte de 1988 elegeu a dignidade 

da pessoa humana como valor fundamental a ser preservado e realizado pelo 
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Estado democrático de direito brasileiro. Nesta linha, tratou cidadania de 

forma ampla, não apenas formal, onde encontra-se um indivíduo-cidadão, 

titular de direitos civis, políticos e sócio-econômicos.    
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Conclusões 

1.   A proposta inicial deste trabalho foi analisar o direito de 

resistência à luz da filosofia política e da Constituição Federal vigente. 

Objetivava-se chegar ao reconhecimento do direito de resistência como um 

direito fundamental do cidadão, previsto de forma implícita na Constituição 

Federal vigente, em decorrência de este ter um papel fundamental na luta pela 

construção da cidadania. A vitória nesta luta significa a plena realização na 

sociedade dos direitos e garantias fundamentais, positivados na Constituição, 

que são uma decorrência da condição de cidadão.  

2.  As primeiras reflexões sobre o direito de resistência, que levaram 

à adoção deste tema como objeto de uma dissertação de mestrado,  tiveram 

início quando a Folha de São Paulo noticiou que o Superior Tribunal de 

Justiça havia concedido habeas corpus ao líder do Movimento dos Sem-Terra 

(MST), sua esposa e mais seis integrantes do movimento. Na ocasião do 

julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça, o então Ministro Ademar 

Maciel teria questionado se os atos do MST não seriam decorrência do 

exercício do direito de resistência. Segundo o Ministro, o direito de resistência 

seria o direito de rebelar-se o súdito contra as ordens injustas do soberano, 

conforme afirmado na introdução. 

3.  Em meados de abril de 1997, Brasília assistiu à chegada de 

integrantes do MST, que finalizavam uma caminhada de quilômetros com o 

objetivo de sensibilizar as autoridades e a sociedade civil brasileira para a 

necessidade de uma reforma agrária urgente. A marcha dos sem-terra, 

acompanhada de forma ativa e participativa pela população de Brasília, mas 

pacífica, teve como objetivo reivindicar direitos básicos de cidadania, 
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reconhecidos pela Constituição Federal vigente e não efetivados na sociedade. 

A soma de todos estes acontecimentos chama-se a atenção para a relação entre 

o direito de resistência e a luta pela construção da cidadania. 

4.  Inicialmente, feita uma pesquisa bibliográfica minuciosa sobre o 

tema, percebe-se que o direito de resistência é pouco discutido nos meios 

acadêmicos brasileiros, dada a pequena quantidade de trabalhos monográficos 

que versam especificamente  sobre o tema. Esta foi a primeira dificuldade a 

ser superada para o desenvolvimento deste trabalho. 

5.  O centro das discussões sobre o direito de resistência gira em 

torno da busca de um fundamento jurídico para justificar o seu 

reconhecimento constitucional. Com muita cautela, os autores discutem os 

seus antecedentes históricos, deixando transparecer claramente a preocupação 

em reconhecê-lo como um direito fundamental; ao mesmo tempo, demonstram 

temor de que tal reconhecimento possa colocar em risco a ordem jurídica e a 

segurança social. É evidente, também, a preocupação em delimitar os meios e 

limites para o exercício deste direito. 

6.  O direito de resistência passou por um processo de formação, 

evolução e reconhecimento histórico. As reflexões sobre o direito de 

resistência vêm desde a Antigüidade, sendo tão antigas quanto aquelas a 

respeito do poder, do Estado e da liberdade do indivíduo frente ao exercício da 

autoridade estatal dentro da sociedade. Elas estão inseridas na busca de um 

equilíbrio na relação de poder que existe entre o cidadão e o Estado, posto que, 

todas as vezes que este atua na sociedade, no exercício do poder soberano que 

lhe é peculiar, acarreta, automaticamente, uma restrição da liberdade 

individual. 
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7.  Os debates sobre o reconhecimento e aceitação do direito de 

resistência, no transcorrer da evolução história e filosófica da idéia de Estado, 

encontram-se alicerçados na equação política que deve combinar as liberdades 

individuais e o exercício do poder soberano dentro da sociedade. É um 

confronto entre o dever de obediência à autoridade do soberano e a liberdade 

de autodeterminação do cidadão. De um lado, ele encontra-se obrigado a 

obedecer às ordens do soberano e, do outro, tem o dever de impor resistência 

contra as suas decisões que sejam contrárias ao bem comum e à justiça. 

8.  Este confronto entre o dever de obediência e a autodeterminação 

do indivíduo conduz a um conflito mais profundo em sua consciência, que é 

refletido na sua conduta social. De um lado, ele deve obediência às ordens do 

soberano e do outro, no exercício da sua liberdade de autodeterminação, ele 

não pode negar os seus princípios e a consciência que tem da justiça. Enquanto 

as leis emanadas do soberano coincidirem com o sentimento de justiça que o 

homem adquire através das experiências decorrentes da vida em sociedade, 

este conflito não é significativo. Todavia, quando as ordens emanadas do 

Estado contrariam este sentimento, o conflito emerge na consciência 

individual e, conseqüentemente, na sociedade. Neste momento, o indivíduo 

deve optar entre o dever de obediência às ordens injustas do soberano e o 

dever de preservar o ideal de justiça aceito pela sociedade.  

9.  Este conflito é objeto de reflexões desde a antigüidade. Neste 

período da história, encontram-se reflexões sobre o dever de obediência às leis 

e um sentimento de justiça natural existente na consciência humana. Na 

verdade, o que existe é um conflito entre a justiça divina e a justiça política, a 

primeira orientada pelas divindades e a segunda pelo Estado através de suas 

leis.  
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10.  Nas obras clássicas gregas já estão retratados todos os elementos 

e fundamentos filosóficos do direito de resistência. Na tragédia Antígona, de 

Sófocles, por exemplo, Creonte é um governante tirano, que se recusa a ouvir 

a voz do povo. Hêmon, seu filho e noivo de Antígona, tenta alertá-lo disto, 

mas Creonte insiste em reconhecer a si mesmo como soberano absoluto de 

Tebas. Antígona vê-se diante de um conflito entre a justiça divina e a justiça 

política, optando pela primeira, quando decide sepultar o seu irmão, 

contrariando o édito de Creonte. Aceita com resignação sua condenação ao 

emparedamento, uma das penas mais cruéis da época, que lhe foi imposta por 

Creonte, o soberano tirano.    

11.  Apesar de identificados em algumas obras clássicas gregas todos 

os elementos que conduzem às reflexões sobre o direito de resistência, este 

não chegou a ser reconhecido como um direito positivo. Quando muito, era 

aceito como um direito natural. Entre as doutrinas políticas da Grécia antiga, 

nenhuma delas se ocupou da resistência, em decorrência do reconhecimento 

da ordem pública como o bem maior a ser preservado.  Não é possível 

identificar, na Antigüidade, o direito de resistência como uma faculdade 

positiva reconhecida pelo Estado, quando muito como um direito natural.  

12.  O mesmo ocorre no contexto sócio-político da Idade Média, 

onde a influência da Igreja dentro do Estado era grande. O direito de 

resistência era aceito para que os cidadãos pudessem se levantar contra as 

ordens do soberano que contrariassem os preceitos religiosos. Apesar de o 

interesse medieval pelo direito de resistência ter sido grande e de o conflito 

entre o dever de obediência à ordem estatal e o compromisso com a justiça ter 

sido muito explorado pelos pensadores católicos da época, a resistência 

também não chegou a ser reconhecida como um direito positivo.  
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13.  Todavia, na Idade Média já pode ser encontrada uma teoria sobre 

a resistência. As discussões medievais em torno do direito de resistência 

deixaram claras suas bases. Quando se fala no direito de resistência não se está 

a falar numa reação contrária à ordem jurídica, nem mesmo à autoridade 

estatal; ao contrário, o objetivo da resistência não é violar a ordem jurídica e 

sim restabelecer aquela violada pelo tirano.  

14.  Com São Tomás de Aquino, desenvolveu-se, na Idade Média, a 

teoria do tyrannus secundum regimen et titulum e o tyrannus secundum 

regimen tantum. O primeiro é o tirano pelo exercício governamental e pelo 

modo irregular de sua posse; o segundo o é apenas pelo governo desvirtuado e 

mal exercido. Assim, nem sempre o poder de que está investido o soberano 

tem caráter regular. Quanto ao modo de adquiri-lo ou quanto ao modo de 

exercê-lo, ele pode ser mais ou menos legítimo. A ilegitimidade pode vir tanto 

do modo de aquisição, quanto da forma do exercício do poder. Em ambos os 

casos, é possível a resistência, uma vez que está caracterizada a tirania.  

15.  Partindo desta idéia da legitimidade do governo, São Tomás 

traçou as bases do direito de resistência. Quando examina a questão de a 

sedição ser ou não um pecado mortal, ele chega a admitir que o sedicioso é o 

tirano, que governa em benefício próprio deixando de lado o bem comum, 

objetivo primordial a ser buscado pelo soberano. Todavia, a teoria tomista 

sobre a resistência não guarda nenhum caráter subversivo, uma vez que não se 

deve proceder contra a perversidade do tirano por iniciativa privada, mas 

unicamente por intermédio da autoridade pública. Sobretudo, no caso do tirano 

por exercício, compete à autoridade pública pronunciar-se para minimizar a 

crueldade deste. Partindo deste princípio, o poder de julgar os príncipes passou 

a pertencer à Igreja.  
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16.  No âmbito das discussões sobre o direito de resistência faz-se 

necessário buscar um fundamento racional dentro da filosofia política para 

admiti-lo como um direito fundamental do cidadão, bem como traçar os 

limites desta resistência imposta contra as ordens do soberano que forem 

contrárias aos interesses da coletividade e à justiça. Foi esta a outra grande 

dificuldade a ser superada neste estudo sobre a resistência. 

17.  O renascimento, um período histórico típico das sociedades 

européias, que teve início no final da Idade Média estender-se até o início da 

Idade Moderna, caracterizou-se pela retomada dos valores racionais. O 

homem passou, então, a ser considerado como o centro de todas as coisas e 

começou a buscar explicações racionais para tudo que o cercava. Assim, o 

homem renascentista libertou-se dos dogmas impostos pela influência grande 

da Igreja na época medieval. 

18.  Nesta busca de explicações racionais, típica do renascimento, 

surge o movimento contratualista, que explica o surgimento do Estado, e, para 

alguns pensadores, também da sociedade, na idéia de um contrato social. Os 

indivíduos viveriam inicialmente no estado da natureza, caracterizado pela 

total ausência da autoridade, e, por uma opção consciente, decidiram viver sob 

a égide do Estado. Assim, o Direito e o Estado teriam uma origem 

convencional, diferentemente do que ocorria na Idade Média onde o poder 

soberano teria se originado da vontade divina. 

19.  Alguns filósofos como Hobbes entendem que, através do 

contrato social, os indivíduos abdicam de suas liberdades individuais; outros, 

ao contrário, como é o caso de Jonh Locke e de Jean-Jacques Rousseau, 

admitem que ocorre apenas uma delegação ao soberano, estando preservadas 
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as liberdades individuais naturais. Somente neste segundo contexto, é possível 

admitir a possibilidade da resistência. 

20.   John Locke, partindo da idéia do contrato social, onde ocorre 

uma delegação por parte dos cidadãos para o soberano, sem que esses 

abdiquem de suas liberdades naturais, admitiu o direito de resistência à 

opressão como uma forma de sanção aos governantes que desrespeitassem as 

leis, quando investidos no poder. Se é o povo que delega o poder ao soberano, 

também pode revogá-lo quando exercido de forma contrária ao interesse 

público e ao bem comum. Os escritos de J. Locke sobre o direito de resistência 

foram de fundamental importância na reação antiabsolutista que resultou na 

Revolução Americana em 1776, com a proclamação da independência das 

colônias inglesas na América, e na Revolução Francesa em 1789.    

21.  Jean-Jacques Rousseau não admitiu explicitamente o direito de 

resistência à opressão. Todavia, ao afirmar que o povo não perde a sua 

liberdade quando elege representantes e, também, que não há lei fundamental 

que não possa ser revogada, até mesmo o pacto social, admite implicitamente 

o direito de os cidadãos insurgirem-se contra as ordens e decisões que forem 

contrárias ao interesse comum. Dentro de todo contratualismo, a proposta de 

Estado de Rousseau é a mais democrática, sendo este mais um argumento para 

admitir estar implícito nos seus escritos o direito de os cidadãos resistirem 

contra a tirania.     

22.  As idéias contratualistas possibilitaram o reconhecimento do 

direito de resistência como um direito positivo, passível, portanto, de ser 

reconhecido constitucionalmente como um direito fundamental do cidadão. 

Desta forma, ele adquiriu características diversas daquelas encontradas na 

Idade Média. A resistência é um direito do cidadão, que deve utilizá-lo como 
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uma forma de sanção ao mau governante. O tirano não é mais aquele que 

contraria a justiça divina, mas o governante que desobedece às normas fixadas 

num amplo pacto social, previamente firmado entre ele e todos os cidadãos e 

registrado na Constituição. 

23.  No pensamento político do século XVIII, ao contrário do que 

ocorreu na Idade Média, o direito de resistência tem natureza política. Ele 

deve ser utilizado para transformar a ordem instituída, quando esta contrarie o 

acordo firmado entre os governantes e governados. Pode-se identificar, então, 

no direito de resistência, um caráter transformador e reformador da ordem 

instituída, para ajustá-la ao pacto social e político violado. É neste sentido que 

se atribui um caráter revolucionário ao direito de resistência neste período. 

Todavia, é importante sempre ter em mente que o objetivo final do direito de 

resistência é a preservação da ordem jurídica violada, mesmo que para isto 

sejam necessárias algumas mudanças naquela.          

24.  O movimento constitucionalista guiado por uma fé universal no 

poder das Constituições escritas, resultado final de um amplo pacto social e 

político, possibilitou o reconhecimento constitucional da resistência à opressão 

como um direito fundamental. As primeiras declarações de direitos que 

sucederam ao período revolucionário francês arrolaram o direito de resistir à 

opressão entre os direitos fundamentais do homem.     

25.  É uma aparente incongruência, mas o direito de resistência como 

o direito fundamental de o cidadão resistir contra a opressão, surge 

conjuntamente com o Estado de Direito. Só é possível falar em direitos e 

garantias fundamentais do cidadão, arrolados pela Constituição, no referido 

modelo de organização estatal que surgiu após a Revolução Francesa, jamais 

nos modelos de organização estatal que o antecederam.    
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26.   Apesar da importância atribuída ao direito de resistência pelo 

pensamento político do século XVIII, foi de todo desprezado no século 

seguinte. Nas idéias políticas típicas do século XIX, o Estado começa a perder 

o seu prestígio, sendo uma de suas características a crença no fim do Estado. 

Acreditava-se que, com o desenvolvimento da sociedade industrial, a 

tendência natural seria o desaparecimento da organização estatal, posto que 

esta perderia sua finalidade. As discussões em torno do direito de resistência 

só adquirem importância num contexto onde ocorra a valorização do Estado, 

enquanto forma de organização social e política.  

27.  A experiência histórica mostrou o contrário. Ao invés de 

desaparecer, o Estado encontra-se fortalecido e, no século XX, ocorreram 

experiências com modelos estatais bastante autoritários. Com o fortalecimento 

do aparelho estatal e, também, dos instrumentos de repressão e controle das 

massas, as discussões em torno do direito de resistência adquiriram novos 

contornos. Não se resiste mais contra um tipo de Estado e sim contra uma 

modalidade de sociedade violenta e opressora.   

28.  O individualismo dos séculos XVIII e XIX cede lugar à 

necessidade de organização da sociedade, para reivindicar o direito de viver 

numa sociedade onde o indivíduo possa, de fato, exercer plenamente as 

liberdades e direitos fundamentais, que lhe são assegurados pela Constituição. 

Neste novo contexto, o direito de associação e organização da sociedade civil 

passa a fazer parte deste rol de direitos fundamentais previstos 

constitucionalmente. 

29.  Com o reconhecimento constitucional do direito de a sociedade 

civil se organizar, tornando possível uma reação consciente e coletiva contra 

atos do soberano que vão de encontro a seus anseios e desejos de justiça, o 
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direito de resistência passa a ter uma importância crucial nas lutas por 

reformas dentro do Estado e da sociedade, na busca do exercício pleno da 

cidadania, vista de forma ampla e não apenas formal. 

30.  A experiência com o Estado de Direito, ou seja, com a 

constitucionalização, a princípio, pareceu ter colocado fim ao problema da 

resistência à opressão. Assegurada a participação do cidadão na gestão do 

Estado e admitindo-se como uma única fonte do poder soberano a lei, o 

problema da opressão parecia estar resolvido.  

31.  Na atualidade, o centro das discussões em torno do direito de 

resistência continua sendo a questão de este ser ou não considerado como um 

direito fundamental, como era possível considerá-lo dentro da filosofia 

contratualista liberal. O Estado constitucionalizado não conseguiu resolver o 

problema da opressão, mesmo tendo positivado um rol de direitos e garantias 

considerados como fundamentais do cidadão, que são direitos subjetivos 

públicos oponíveis contra o Estado. Também não foram suficientes a garantia 

da participação dos cidadãos na gestão do Estado, escolhendo representantes e 

fiscalizando a atuação destes. 

32.   No atual modelo de Estado Democrático de Direito, o 

reconhecimento constitucional do direito de resistência se faz necessário como 

uma forma de suprir as suas deficiências, posto que este não foi capaz de 

resolver o problema da opressão, através dos mecanismos já mencionados. Ele 

deve ser reconhecido para ser utilizado quando os meios constitucionais de 

fiscalização e intervenção postos à disposição do cidadão, com a finalidade de 

evitar a opressão, falharem.  

33.  Para encontrar um fundamento filosófico e jurídico para o 

reconhecimento constitucional do direito de resistência, mesmo que seja de 



 

 
 

118

forma implícita, é fundamental partir sempre da idéia de que a resistência tem 

como objetivo preservar a ordem jurídica e não destruí-la, mesmo que a reação 

contra ordens injustas ou ilegais do soberano venha a ocasionar mudanças na 

ordem estabelecida. O bem maior que se deseja preservar é a idéia de justiça, 

que resulta de um consenso da sociedade refletida nas suas instituições. Esta 

idéia não é nova, posto que pode ser identificada ainda na doutrina medieval 

sobre a questão da resistência. 

34.  Na busca deste fundamento para o reconhecimento do direito de 

resistência como um direito positivo, mais precisamente como um direito 

fundamental, faz-se necessário, também, na atualidade, examinar os meios 

utilizados na resistência. Enquanto no pensamento político medieval defendia-

se até o tiranicídio como uma forma de reação contra a tirania, e no 

pensamento liberal, a sublevação como sanção ao mau governante, na 

atualidade não é abatendo o tirano ou fazendo uma revolução armada e 

violenta que se vai resolver o problema da opressão. A resistência hoje não é 

mais contra o Estado opressor, mas sim contra um tipo de sociedade violenta e 

opressora. 

35.  A resistência hoje tem natureza política. Ela se faz necessária, 

mais uma vez, na história, não por motivos morais, éticos ou religiosos; 

resiste-se contra a opressão por motivos políticos. Dentro do modelo de Estado 

democrático, não convém a opção por formas violentas de resistência. A 

opção por meios não violentos tem se mostrado mais eficiente para se atingir 

os objetivos da resistência, que são uma sociedade mais justa, sem opressão e 

violência. Resiste-se, também, contra o aumento da violência 

institucionalizada e organizada, em virtude de sua enorme capacidade 

destruidora. A melhor forma de pressão para modificar uma relação de poder 

violenta e opressora é a não-violência. 



 

 
 

119

36.  Os estudos sobre o direito de resistência voltaram-se para a 

desobediência civil, em virtude de as experiências práticas terem demonstrado 

a eficiência dos meios de resistência não-violentos como mais eficazes que o 

uso da violência.  

37.  Conforme discutido acima, a resistência hoje pode ser 

considerada como típica das democracias, não se aplicando a outras formas de 

governo. Ela surge num momento de conflito de deveres dentro de um Estado 

mais ou menos justo e democrático, entre cidadãos que reconhecem e aceitam 

como legítima a Constituição. Entra em conflito o dever de acatar leis 

aprovadas por uma maioria legislativa, ou atos executivos também aprovados 

de forma majoritária, com o dever de opor-se à injustiça. A solução para este 

conflito envolve reflexões sobre a natureza e os limites do governo 

majoritário, bem como do embasamento moral da democracia. 

38.  Na teoria de Jonh Rawls, a desobediência civil é ato público, 

não-violento, consciente e, apesar disto, político contrário à lei, geralmente 

praticado com o intuito de promover uma modificação na lei ou práticas de 

governo. Agindo desta maneira, os desobedientes tocam no senso de justiça da 

maioria da comunidade, declarando que os princípios de cooperação social 

entre homens livres e iguais não estão sendo respeitados. Esta definição não 

exige que um ato de desobediência civil viole a mesma lei que está sendo 

protestada. Outra característica da desobediência civil é a forma não violenta, 

esforçando-se para não infringir a lei, nem ferir os direitos dos outros. Assim, 

a desobediência civil é uma forma de dissidência que tem como limite a 

fidelidade à lei, distinguindo-se claramente da ação militante e da obstrução, 

estando distante da resistência física organizada. 
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39.  O que leva à desobediência civil é a violação deliberada e 

repetida dos princípios fundamentais norteadores de uma sociedade 

democrática, ou seja, as liberdades iguais fundamentais. Neste caso, uma 

minoria obriga a maioria a reconhecer as exigências legítimas daquela, ou a 

manter as ações tidas como ilegítimas e injustas. 

40.  Em geral, atribui-se ao conceito de desobediência civil um 

sentido mais amplo, como sendo qualquer desacato público à lei, por motivos 

de consciência e sem uso de força. Mas são várias as diferenças entre a 

desobediência civil e a recusa por motivo de consciência. Em primeiro lugar, a 

recusa por motivos de consciência não é uma forma de comunicação ligada à 

concepção de justiça da maioria. Estes atos não são praticados secretamente, 

uma vez que não é possível escondê-los pela sua própria natureza, mas a 

recusa não é, necessariamente, por motivos políticos; pode ser, simplesmente, 

por razões éticas ou religiosas, embora possa ocorrer o contrário. Na recusa 

por motivos de consciência, não ocorre um apelo às convicções da 

comunidade e não há o objetivo de, aproveitando a oportunidade, chamar a 

atenção da sociedade para a sua causa, com a esperança de conseguir alterar 

leis ou decisões, o que ocorre nos casos de desobediência civil.  

41.  A desobediência civil se justifica por ser um ato político voltado 

para o sentido de justiça da comunidade, sendo prudente limitar os seus atos 

àqueles casos onde ocorrer uma clara obstrução à eliminação das injustiças.  

42.  A desobediência civil e a recusa por motivo de consciência são 

instrumentos estabilizadores de um sistema constitucional, embora ilegais na 

definição de Jonh Rawls. Juntamente com eleições livres e regulares e um 

poder judiciário independente, com poderes para interpretar a Constituição, a 

desobediência civil, empregada com a justa parcimônia e bom senso, contribui 
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para fortalecer as instituições justas. Na medida em que opõe resistência à 

injustiça dentro dos limites de fidelidade da lei, ela inibe e corrige os desvios 

da justiça. 

 43.  Não é difícil identificar a conexão entre o exercício do direito de 

resistência e a democracia contemporânea. Ele tem um papel fundamental na 

luta contra as injustiças e pela preservação da justiça, sobretudo no seu aspecto 

social. Mesmo nas suas modalidades não violentas, como é o caso da 

desobediência civil e da recusa por motivo de consciência, ele não é 

reconhecido de forma explícita na maioria das Constituições contemporâneas 

como um direito fundamental decorrente da cidadania, apesar de ser clara esta 

sua característica através de uma análise doutrinária e filosófica.    

44.  Aparentemente, é incongruente que a resistência e o recurso à 

força possam ser garantidos por uma norma positiva, mas, por outro lado,  não 

é possível negar que a sociedade tenha a faculdade de resistir ao governo, 

quando autoritário. A consagração explícita da resistência à opressão em um 

texto legislativo se faz necessária, mesmo que alguns autores entendam que 

com isto ela perde um pouco a consistência, porque jamais um governo admite 

que seja opressivo, não apoiando de modo algum a resistência que se possa 

oferecer à sua atitude. A teoria da resistência é uma categoria jurídica que faz 

parte dos direitos da cidadania.  

45.  Para se chegar ao reconhecimento do direito de resistência na 

Constituição Federal vigente no Brasil, o caminho a ser seguido é via da 

interpretação sistemática. Através deste método interpretativo, não se busca o 

significado isolado dos dispositivos constitucionais. Estes, ao contrário, devem 

ser interpretados como parte de um todo sistematizado, com base num 



 

 
 

122

conjunto de valores eleitos pelo constituinte originário, que devem nortear 

toda a interpretação e, conseqüentemente, a aplicação da Constituição. 

46.  A Constituição Federal vigente elegeu como valor primordial a 

valorização da dignidade da pessoa humana e, por conseqüência, a cidadania. 

Ela elegeu como forma de organização política o Estado Democrático de 

Direito, bem como forma de governo republicana. Não poderia ter sido outra a 

opção do constituinte originário, uma vez que o texto constitucional vigente 

tinha como objetivo restabelecer a democracia e a cidadania perdida nos anos 

de ditadura.         

47.  Examinando a Constituição Federal de 1988 pode-se encontrar o 

reconhecimento, ainda que implícito, do direito de resistência como um direito 

fundamental do cidadão. O § 2º do art. 5º da Constituição Federal vigente 

dispõe que os direitos fundamentais nele arrolados não excluem outros, 

decorrentes do regime e princípios por ela adotados; dentre estes estão a 

democracia e a cidadania. Assim, deixou claro que o rol de direitos 

fundamentais por ela adotado não é exaustivo, e sim apenas exemplificativo. 

A finalidade das disposições deste parágrafo é coibir restrições aos direitos 

fundamentais. 

48.  A Constituição Federal vigente reconhece como um direito 

fundamental a liberdade de associação. Dispõe, também, sobre os direitos 

coletivos e difusos, estabelecendo, inclusive, instrumentos coletivos de 

proteção destes direitos. O texto constitucional abre espaço e fornece 

mecanismos legais para que a sociedade civil se organize, através da 

manifestação dos mais diversos movimentos sociais.  

49.  Assim, podemos identificar na Constituição Federal de 1988 

todos os elementos para admitir o direito de resistência como um direito 
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fundamental. Visto sobre o aspecto de uma reação coletiva, contra um tipo de 

sociedade, não mais contra um tipo de Estado, e considerando sobretudo a 

opção por métodos eficazes, onde se tem força para resistir, o direito de 

resistência na Constituição Federal de 1988 é uma decorrência da 

interpretação do seu § 2º do art. 5º. Ele tem um papel fundamental na 

realização dos outros direitos e garantias fundamentais, que, infelizmente, 

ainda restam adormecidos no texto constitucional em vigor.  

50.  A Constituição Federal de 1988, ao assegurar não só direitos 

individuais, mas também coletivos, abriu-se ao fenômeno da reorganização e 

articulação da sociedade civil, marcado pela emergência de novos movimentos 

sociais, portadores de direitos coletivos e difusos. Ela previu, também, 

garantias coletivas para  assegurar o respeito e cumprimento destes direitos. 

Assim, não é possível mais admitir apenas sujeitos individuais de direitos, há 

também os sujeitos coletivos de direito. 

51.  Admitir e reconhecer na Constituição vigente o direito de 

resistência não implica em legitimar, através de uma interpretação distorcida 

do §2º do art. 5º, movimentos violentos, como é o caso da guerrilha ou da 

guerra civil. Pode-se, através de uma interpretação ousada e  corajosa do 

referido parágrafo, legitimar uma resistência não violenta contra uma 

sociedade onde não é possível o pleno exercício de direitos básicos 

decorrentes da cidadania, reconhecidos pela ordem constitucional vigente. 

Esta resistência deve ser exercida apenas quando os instrumentos 

constitucionais de defesa dos direitos e garantias fundamentais, postos à 

disposição do cidadão, se tornarem ineficientes. 

52.  O direito de resistência à opressão está inserido dentro de uma 

proposta de Estado Democrático de Direito, que encontrou sua base filosófica 
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no movimento contratualista do Renascimento. Esquecido durante mais de um 

século, o direito de resistência deve voltar a ser objeto de reflexões filosóficas, 

políticas e jurídicas, dado ser tão fundamental para o exercício da democracia, 

entendida não apenas em seu aspecto formal, mas sobretudo substancial, onde 

é possível criar um ambiente de valorização da dignidade do ser humano.  

53.  Nenhuma Constituição é democrática se ela não pressupõe a 

resistência. Reconhecer constitucionalmente o direito de resistência hoje como 

um direito fundamental não corresponde à constitucionalização do uso da 

violência do cidadão contra o Estado. A resistência à opressão não é contra o 

Estado, mas contra o abuso do exercício do poder estatal. Seu objetivo é 

restabelecer a ordem constitucional violada. Resiste-se contra o arbítrio e não 

contra o poder estatal. Quem se vale do direito de resistência para resistir 

contra à opressão, ao contrário, quer ver restabelecida a ordem constitucional 

violada e os princípios de justiça por ela resguardados.      

54.  O processo de construção da cidadania no Brasil teve início com 

a resistência contra a escravidão e continua até os nossos dias com a luta por 

uma sociedade que seja um ambiente de valorização da dignidade da pessoa 

humana, onde todos tenham, igualmente, acesso às conquistas sociais. 

55.   A construção da cidadania se efetiva através da resistência contra 

governos autoritários, tanto no aspecto político como econômico, sendo a 

Constituição vigente apenas o ponto inicial deste amplo processo. Se a atual 

Constituição Federal declarou que o Brasil é um Estado democrático de 

direito, deu tratamento amplo à cidadania e tem como orientação central a 

valorização da dignidade da pessoa humana, não há como negar o 

reconhecimento implícito do direito de resistência como um dentre os 

inúmeros direitos e garantias fundamentais. 
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56.  Infelizmente, a realidade brasileira exemplifica que a plena 

realização da cidadania dentro da sociedade não é apenas uma decorrência 

imediata do reconhecimento e positivação de um rol de direitos e garantias 

fundamentais decorrentes da condição humana de cidadão. 

57.  A história social, política e constitucional brasileira mostra um 

desenrolar de experiências com modelos de Estado autoritários, onde 

ocorreram as mais brutais violações aos direitos e garantias fundamentais do 

cidadão. Demonstra, também, dificuldades enormes de reações contra a 

opressão e a violência que resultaram destas experiências. 

 58.  Hoje, em vigor há doze anos, a mais democrática de todas as 

Constituições brasileiras, assim considerada pela participação do povo na 

escolha dos constituintes e pelo tratamento dado à cidadania, enfrenta o 

desafio de sua plena realização na sociedade. 

59.  A Constituição Federal de 1988 trouxe para o ordenamento 

jurídico brasileiro um moderno rol de direitos e garantias fundamentais, 

decorrência de ter tomado como princípio fundamental a dignidade da pessoa 

humana e, conseqüentemente, a cidadania. Tão moderno que, por força de 

uma interpretação ousada e corajosa do § 2º do seu art. 5º, sem contudo 

contrariar as boas regras de hermenêutica, é possível reconhecer, de forma 

implícita, o direito de resistência entre os direitos e garantias fundamentais do 

cidadão.  

60.  Conforme discutido neste trabalho, as questões relacionadas à 

teoria dos direitos e garantias fundamentais do homem, juntamente com a 

hermenêutica constitucional, ocupam os centros dos debates no âmbito do 

direito constitucional na atualidade. Esta posição de destaque para a questão 

dos direitos e garantias fundamentais do homem não é mais em decorrência da 
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busca de um fundamento absoluto para justificar o seu reconhecimento 

constitucional, e sim para encontrar mecanismos eficientes para a sua plena 

realização. Este é um desafio que transcende as fronteiras do ordenamento 

jurídico estatal. No Brasil, é urgente a necessidade de uma união de esforços 

para a plena realização destes direitos básicos de cidadania.  

61.   O atual Estado democrático de direito, reconhecido pela 

Constituição brasileira vigente, não cumpre seu papel apenas reconhecendo 

formalmente direitos e garantias fundamentais. Exige-se dele eficiência e, 

portanto, a realização destes direitos na sociedade, que são os direitos de 

natureza civil, política e sócio-econômica. As experiências com os modelos 

autoritários que ocorreram na história social, política e constitucional 

brasileira mostram, sobretudo, a dificuldade de se opor uma resistência à 

violência e à opressão. Assim, não é possível falar em democracia na 

atualidade sem reconhecer a resistência como um direito fundamental do 

cidadão, mesmo de forma implícita na atual Constituição. 

62.  Sendo uma decorrência da forma de governo republicano e do 

regime democrático, quando se fala num reconhecimento implícito da 

resistência como um direito fundamental na efetivação de outros direitos de 

mesma natureza, é necessário deixar claros os meios e limites para o seu  

exercício. Conforme afirmado anteriormente, na Constituição Federal vigente 

é possível reconhecer o direito de resistência como um direito fundamental 

apenas nas suas modalidades coletivas e não violentas.   

63.  Assim, na atual realidade político-constitucional brasileira, o 

direito de resistência, nas suas modalidades não violentas e coletivas, assume 

um papel fundamental para a realização dos outros direitos e garantias 

fundamentais previstos constitucionalmente. Ele tem um papel primordial na 
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efetivação da cidadania e, portanto, da democracia. Sua função é, antes de 

tudo, concretizar a democracia e a justiça na sociedade.   
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