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A elaboração de um trabalho acadêmico se dá em um processo intrincado, com
idas e vindas, reestruturações do projeto, abandono de certezas, intuições e
inspirações, frustrações e recompensas e muito cansaço. Quando nos deparamos
com desafios que a vida nos impõe ou mesmo diante sonhos que almejamos alcançar,
impossível não nos questionarmos dos nossos limites e da nossa capacidade de
enfrentá-los, resistir, superá-los ou mesmo de vencê-los. O Doutorado para mim,
muito mais do que um sonho, um objetivo profissional, foi minha mudança de vida. A
cada linha que escrevi, eu escrevi com o coração, com o ingênuo desejo de mudar o
mundo e a mim mesma. O mundo, obviamente, não foi possível (ao menos por hora),
mas a minha vida sim, pois me amparei e aprendi com todos os que durante estes
anos cruzaram em meu caminho e, que, certamente, deixaram marcas profundas. E
neste caminho – que se faz ao caminhar – o pesquisador tem que contar com um
conjunto de pessoas, sem as quais a solidão da pesquisa e da redação torna-se
insuportável. Ao menos essa tese foi assim. Dedico este trabalho a todos aqueles que
ousaram acreditar em mim e a todos que de alguma forma contribuíram para que este
sonho pudesse tornar-se realidade.
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(Carmem Lúcia Antunes Rocha – 2016)
“Todo o indivíduo tem Direito a ter Direitos e
ser defendido pela sociedade onde ele está
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RESUMO
O presente estudo propõe apresentar ao leitor a tensão entre o entendimento de que
os Direitos Políticos como Direitos Humanos são Direitos Naturais e inerentes aos
seres humanos, como afirmado na Declaração Universal dos Direitos Humanos, e,
portanto, descendentes do Jus Naturalismo, e o entendimento que são direitos
decorrentes de conquistas históricas, e, portanto, construções da civilização. Há um
processo de internacionalização, ou universalização, ainda não concluído? Seja qual
for o entendimento na tentativa de resposta à questão, os Direitos Humanos
percorreram um caminho de grande relevância e complexidade, e o primeiro capítulo
contribui com as possíveis respostas. Apresenta também a delimitação dos Direitos
Políticos como Direitos Humanos de primeira dimensão, e suas correspondências com
as atividades políticas – aqui se estabelece uma dicotomia dos Direitos Políticos em
ativos e passivos, sendo estes subdivididos em direitos de primeira dimensão e de
segunda geração –, formas de governo e modelos de representação política que
permita uma demonstração clara do que se defende. Não se tratará das ideologias
políticas por ser possível, em todas, inserir o propósito da pesquisa, protegidas pela
própria decorrência reflexa dos Direitos Políticos, face a liberdade inerente a estes. O
estudo também se apresenta de forma comparada e como se dá o desenvolvimento
dos Direitos Políticos nos diversos sistemas representativos, e aplicabilidade nas
normas internas – aqui tratando sobre monismo e dualismo – das maiores potências
bélico econômicas. Trata das organizações de defesa dos Direitos Humanos, seus
tribunais e a influência bélico econômica na garantia destes direitos. Novamente se
verifica uma tensão decorrente das violações de Direitos Humanos, a necessidade de
retificação dos Tratados de Direitos Fundamentais – aqui inseridos os Direitos
Políticos passivo – de primeira dimensão, e a repercussão sobre a eficácia dos
Tratados e Organizações Internacionais específicas de Direitos Civis e Políticos. A
conclusão, como tese propositiva inovadora, permite a defesa dos Direitos Políticos
passivo como Direitos Humanos de primeira dimensão, por ser Direito Natural capaz
de produzir efeitos, e a partir da necessária repercussão no mundo jurídico
estabelecer obrigações às Organizações Internacionais de ação proativa por parte de
seus integrantes e monitoramento pelos corpos diplomáticos dos Estados e
Soberanias, independente de provocação destes, permitindo ação profilática capaz
de antecipar ações as quais, no sistema atual, só acontecem após a ocorrências das
atrocidades, extermínios e genocídios nunca evitados pelos documentos que, de
início, não tem eficácia contra o mal da humanidade, o revanchismo e o nacionalismo
extremista. Enfim demonstrar a possibilidade de dar efetividade aos Tratados
Internacionais que estabeleçam Direitos Políticos como Direitos Humanos e os
princípios que fundamentaram a criação das Organizações internacionais para
proteção destes direitos, sem a necessária ratificação ou filiação do Estado ou
Soberania que os viole, atuando de forma profilática.

Palavras chaves: Direitos Humanos. Direitos Políticos. Eficácia. Tratados
Internacionais. Organizações Internacionais. Profilaxia.

ABSTRACT
The present study proposes to present to the reader the tension between the
understanding that Political Rights as Human Rights are Natural Rights and inherent
to human beings, as affirmed in the Universal Declaration of Human Rights, and
therefore descendants of Jus Naturalism, and the understanding which are rights
deriving from historical achievements, and therefore, constructions of civilization. Is
there a process of internationalization, or universalization, not yet completed?
Whatever the understanding in attempting to answer the question, Human Rights has
gone down a path of great relevance and complexity, and the first chapter contributes
to the possible responses. It also presents the delimitation of political rights as the first
human rights, and their correspondence with political activities - here a dichotomy of
political rights is established in assets and liabilities, these being subdivided into firstgeneration and second-generation rights, forms of governance and models of political
representation that allow a clear demonstration of what is defended. It will not be a
question of political ideologies because it is possible, in all cases, to insert the purpose
of the research, protected by the very reflexive consequence of the Political Rights,
given the freedom inherent to them. The study also presents itself in a comparative
way and how the development of the Political Rights in the diverse representative
systems, and applicability in the internal norms - here dealing on monism and dualism
- of the major economic warlike powers takes place. It deals with human rights
organizations, their courts and the economic and military influence in guaranteeing
these rights. Again there is tension arising from human rights violations, the need to
rectify the Treaties of Fundamental Rights - here inserted the passive Political Rights
- of the first dimension, and the repercussion on the effectiveness of the Treaties and
specific International Organizations of Civil and Political Rights. The conclusion, as an
innovative propositional thesis, allows the defense of passive Political Rights as
Human Rights of the first dimension, being Natural Law capable of producing effects,
and from the necessary repercussion in the legal world to establish obligations to the
International Organizations of proactive action by of its members and monitoring by
the diplomatic corps of the states and sovereigns, regardless of their provocation,
allowing prophylactic action capable of anticipating actions which, in the current
system, only occur after the occurrence of atrocities, exterminations and genocides
never avoided by documents has no efficacy against the evil of humanity, revanchism
and extremist nationalism. Finally, to demonstrate the possibility of giving effect to the
International Treaties establishing Political Rights as Human Rights and the principles
that established the creation of the International Organizations to protect these rights,
without the necessary ratification or affiliation of the State or Sovereignty that violates
them, acting prophylactically.

Key words: Human Rights. Political Rights. Efficiency. International Treaties.
International Organizations. Prophylaxis.

SINTESI
Questo studio si propone di introdurre il lettore alla tensione tra la comprensione che i
diritti politici, come i diritti umani sono diritti naturali inerenti agli esseri umani, come
indicato nella Dichiarazione universale dei diritti umani, e quindi discendenti di Jus
Naturalismo, e la comprensione quali sono i diritti derivanti dalle conquiste storiche, e
quindi gli edifici della civiltà. Esiste un processo di internazionalizzazione, o
universalizzazione, non ancora completato? Qualunque sia la comprensione in un
tentativo di rispondere alla domanda, i diritti umani viaggiato un percorso di grande
importanza e complessità, e il primo capitolo contribuisce alle possibili risposte. Essa
mostra anche la demarcazione dei diritti politici, come i diritti umani prima dimensione,
e la loro corrispondenza con le attività politiche - qui stabilisce una dicotomia dei diritti
politici delle attività e passività, che vengono suddivise in primi dimensione e seconda
generazione di diritti - forme di governance e modelli di rappresentanza politica che
consentono una chiara dimostrazione di ciò che è difeso. Non sarà di ideologie
politiche essere possibile a tutti, inserire lo scopo della ricerca, protetta dal risultato di
molto reflex diritti politici, dato la libertà insita in questi. Lo studio presenta anche una
base comparativa e come è lo sviluppo dei diritti politici nei vari sistemi di
rappresentanza, e l'applicabilità nelle regole interne - ecco che arriva il monismo e
dualismo - le più grandi potenze di guerra economica. Si occupa della difesa di
organizzazioni per i diritti umani, le loro corti e influenza economica militari nel garantire
questi diritti. Anche in questo caso v'è un ceppo delle violazioni dei diritti umani, la
necessità di rettifica del trattato dei diritti fondamentali - qui inserita la politica di
gestione passiva - una prima dimensione, e l'impatto sull'efficacia dei Trattati e
organizzazioni specifiche civili internazionali e politici. La conclusione, come una teoria
proattivo innovativo, permette la difesa delle passività diritti politici come i diritti umani
prima dimensione, ad essere la legge naturale può avere effetto, e per l'impatto
desiderato al mondo legale a stabilire obblighi alle organizzazioni internazionali di
azione proattiva dei suoi membri e il monitoraggio da parte del corpo diplomatico degli
Stati e sovranità, a prescindere dalla provocazione di questi, permettendo l'azione
profilattica in grado di anticipare le azioni che, nel sistema attuale, avvenire solo dopo
gli eventi delle atrocità, omicidi e genocidi mai evitato i documenti che, in primo luogo,
non ha alcuna efficacia contro il male dell'umanità, vendetta e nazionalismo estremo.
In ogni caso dimostrare la capacità di dare attuazione ai trattati internazionali che
istituiscono diritti politici come i diritti umani e dei principi che sono alla base della
creazione di organizzazioni internazionali per la tutela di questi diritti senza la
necessaria ratifica o l'appartenenza dello stato o della sovranità viola la recitazione
come profilassi.

Parole chiave: diritti umani. Diritti politici Efficacia. Trattati internazionali.
Organizzazioni internazionali. Profilassi.

ABSZTRAKT
A jelen tanulmány célja az olvasó elé tárni az ellentétet, amely abból a felfogásból ered, hogy
az emberi jogok részét képző politikai jogok, ahogyan azt az Emberi Jogok Nemzetközi
Egyezségokmánya lefekteti, az ember természetes jogai és így a születési jogból
levezethetők, illetve hogy ezen jogok a történelem során véghezvitt hódítások származékai,
tehát a civilizáció alkotásai. Létezik egy még folyamatban lévő egységesítési folyamat?
Bármely megközelítés is legyen a válasz hátterében, az emberi jogok fejlődése rendkívül
jelentős és összetett utat járt be. Az első fejezet a lehetséges válaszokat feszegeti. Röviden
bemutatja továbbá a politikai jogok, mint alapvető emberi jogok megközelítését és
megjelenésüket a politikai tevékenységek kapcsán. Bemutatja az aktív és passzív emberi
jogokat, valamint első- és második generációjukat. Kitér a kormányzati formák és a politikai
képviselet különféle változataira. Nem politikai ideológiákat mutat be, hiszen a kutatás témáját
mindegyik megközelítésből lehetséges volna levezetni. A tanulmány összehasonlító alapon
mutatja be a politikai jogok fejlődését is a különféle képviseleti rendszerekben, valamint a két
legnagyobb gazdasági háborús szemléletben – a monizmusban és a dualizmusban – való
alkalmazhatóságát. A tanulmány bemutatja továbbá az emberi jogok védelmére létrehozott
szervezeteket, bíróságaikat és a gazdasági háború hatásait a jogok garantálására. Bemutatja
az emberi jogok megsértéséből fakadó feszültséget, az Emberi Jogok Nemzetközi
Egyezségokmánya helyesbítése szükségességét (a passzív politikai jogokra kitérve), valamint
a civil és politikai jogokkal kapcsolatos nemzetközi egyezmények hatékonyságáról szóló vitát.
Az innovatív végkövetkeztetés felveti a passzív politikai jogok alapvető emberi jogokként
történő védelmének lehetőségét. Természetjogként a nemzetközi szervezetekre vonatkozó
kötelezettségekben is megjelenhet hatása, az államok diplomáciai testületei felügyelete alatt,
olyan megelőző intézkedésekre lehetőséget adva, melyek a jelenlegi rendszerben csak az
atrocitásokat, rombolást és népirtást követően kerülhetnek bevezetésre, így nem képesek
megakadályozni

a

gonoszság,

a

revansizmus

és

a

szélsőséges

nacionalizmus

megnyilvánulásait. Végül a tanulmány törekvése bemutatni olyan nemzetközi egyezmények
lehetséges hatályba léptetését is, melyek célja a politikai jogok emberi jogokként történő
érvényesítése, megemlítve azon nemzetközi szervezetek alapelveit, melyek e jogok
védelmére alakultak az azokat megsértő állam vagy uralkodó hatalom ratifikációja nélkül,
megelőzés céljából.
Kulcsszavak: Emberi jogok. Politikai jogok. Hatékonyság. Nemzetközi egyezmények.
Profilaxia.
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INTRODUÇÃO
Após longo período de estudo acadêmico, que se dividiu entre as necessárias
idas a dezenas de países do novo e do Velho Mundo, o que se entendeu obrigatório
incluir a região do sudoeste asiática e a península Balcânica, conhecendo a história
bélico econômica, com pequenos períodos de residência em algumas cidades dos
países visitados, permitiu estabelecer um parâmetro sócio populacional que tornou
difícil definir qual das preocupações e aflições constatadas deveria merecer maior
atenção e, certamente, não seria fácil decidir pela opção de maior envolvimento com
a área de concentração do Direito das Relações Econômicas Internacionais,
eternamente vinculados as teses do dualismo e monismo, dos Direitos Humanos
vinculados ao necessário reconhecimento e ratificação dos tratados internacionais e
a eficácia destes, quando na maioria, pouco ou nada repercutem sobre a pobreza que
atinge cerca setecentos milhões de crianças no mundo em 2018, sempre
considerando a visão necessária de que a Academia, seja nas ciências exatas,
biológicas ou humanas deve contribuir com o futuro das pessoas e induzir a uma maior
distribuição de renda que resulte em melhor qualidade sócio econômica.
Os Direitos Políticos como Direitos Humanos, em especial o passivo, é o maior
problema da humanidade se considerarmos que um líder pode e deve arrecadar,
administrar e investir os recursos com fins de melhorar a vida das pessoas, em
regimes com alternância regular de seus dirigentes em eleições periódicas, tendo
garantido tais direitos com apoio da comunidade internacional que reconhece o
sistema representativo como válido. O representante, escolhido ou não, deve se
sujeitar a responder e sofrer sanções além das fronteiras de seus Estados e
Soberanias quando seu comportamento e gestão são contrários ao povo que o
escolheu ou se submete, independentemente das medidas sancionadoras nos limites
de seus territórios, já que seus respectivos controles internos podem estar ou estão
sujeitos a influência de líderes autoritários, ditadores ou absolutistas.
Defender sanção internacionais aos líderes e integrantes de gabinetes, de
conselhos ou de quaisquer dos três poderes por práticas de atos ímprobos1 que, por
Com efeito, no âmbito do Direito (em especial do Direito Administrativo), a noção de improbidade
administrativa resulta de um acoplamento entre os campos normativos do direito e da moral. Este
acoplamento não vai ao ponto de tornar o Direito (Administrativo) um subproduto da moral, mas exige
que a caracterização do delito correspondente (delito de improbidade) apresente repercussão negativa
e simultânea no âmbito do Direito (legalidade) e da Moral (moralidade = princípio da moralidade
1
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ação ou omissão, sendo gestores públicos, atentem contra o propósito de defesa da
res publica ou ignorem os números mundialmente expostos sobre a pobreza, fome,
insegurança e a instabilidade política dentro de suas próprias fronteiras, enriquecendo
de forma ilícita ou incompatível, amealhando grandes fortunas pessoais e exibindo-as
internacionalmente de forma inversamente proporcional a condição sócio econômica
de seu povo, devem ser preocupação de todas as nações e de todos os povos,
independente da vontade de seus líderes representantes.
Sanções eficazes contra estes líderes gestores que descumprem o dever de
fomentar a proteção das pessoas, dos Direitos Políticos e da coisa pública são
mecanismos responsáveis pela diminuição de conflitos bélicos.
A problemática aflorou naturalmente quando se viu registrado que a pobreza, a
pouca distribuição de renda, a ofensa aos Direitos Humanos, a manipulação das
massas quando subjugadas, o sectarismo religioso, a concentração de riqueza nas
mãos de poucos e, principalmente, o controle bélico econômico dos líderes
autoritários, quando proeminente sempre evoluíram para conflitos internos e foram as
populações quem sempre sofreram e sofrem pelos atos destes Imperadores,
Monarcas absolutistas e ditadores pelo mundo desde a Idade Média até a atualidade,
e não se limitando a estes.
Um corte temporal é necessário e merece registro, o período importante que
antecedeu a formatação de acordos com propósitos mundiais que resultaram na
criação das organizações internacionais objetivo do estudo. O Velho Mundo sofre uma
grande modificação, como no período que antecedeu o fim do Império Romano e o
início da idade moderna, resultando em líderes de expressão internacional que deram
causa a grandes modificações regionais.
Os povos Germânicos impõem derrotas ao Império Romano, os Godos avançam
pelo Sul e os Francos pelo Norte europeu, e os povos Eslavos a Leste europeu
estabelecem uma federação denominada Rus de Kiev2, com grandes competições

administrativa). PAZZAGLINI FILHO, Marino. Lei de improbidade administrativa comentada:
aspectos constitucionais, administrativos, civis, criminais, processuais e de responsabilidade
fiscal: legislação e jurisprudência atualizadas. São Paulo: Atlas, 2002. FIGUEIREDO, Marcelo.
Probidade administrativa. 5ª. ed. São Paulo: Malheiros, 2004. CAPEZ, Fernando. Limites
constitucionais à lei de improbidade. São Paulo: Saraiva, 2010.
2 Também conhecida como Rússia Quievana ou os Rus' de Quieve, foi uma frouxa confederação de
tribos eslavas do Leste Europeu dos séculos IX ao XIII, sob os ruríquidas. Bielorrússia, Ucrânia e Rússia
reivindicam a Rússia de Quieve como seu ancestral cultural. Em sua maior extensão em meados do
século XI, o Estado se estendia do mar Báltico no norte ao mar Negro no sul e das cabeceiras do
Vístula no oeste à península de Taman no leste, unindo a maioria das tribos eslavas do leste.
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internas pelo controle. Os mongóis avançam sobre os Eslavos e pelo norte da África
avançam os muçulmanos que ocupam a península ibérica e ao sul do leste europeu
conquistam Constantinopla.
No século XV o comando dos Impérios Otomano, Russo e Austro-Húngaro, o
Sacro Império Germânico Romano, assim como no Império e a República Francesa,
os Reinos Unido da Grã-Bretanha, Itália, Marrocos, os Reinos Ibéricos e o Reino dos
Sérvios, Croatas e Eslovenos, em parte deles a Sérvia e Monte Negro que formavam
o Reino Iugoslávia, as descendências da Casa de Habsburgo3, Habsburgo-Lorena e
Bourbons – também não se limitando a estes –, submetem o Velho Mundo ao
comando de Reis e Aristocratas, os quais pela força ocupam o chamado Novo Mundo,
subdividindo o território das Américas, praticando o cruel tráfico negreiro e a
escravidão do povo africano, ocupando seus territórios para exploração de riquezas
naturais, refletindo as práticas em constantes conflitos que instabilizaram as fronteiras
e territórios europeus.
Ocupações além mar, as políticas extrativistas praticadas nas colônias e que
exigiam mão de obra braçal levando a escravidão de milhões de africanos para os
trabalhos forçados no novo continente, enquanto o continente africano era loteado
pelas forças bélico econômicas e dela se extraiam todos os minérios e as riquezas, a
Europa com inúmeros conflitos internos sem estabelecer divisões de seus domínios e
as guerras que se estendiam a trinta anos forçam a formalização de um tratado para
pôr fim aos conflitos. O que se chamou de Sistema Vestefália.
As diferenças culturais e étnicas, os abusos religiosos e monárquicos
enfrentaram um movimento intelectual filosófico, o iluminismo, que levou a um
marcante episódio da história mundial, a Revolução Francesa.
Os Conflitos dos Balcãs, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial,
o fim da Guerra Fria – da mesma forma não se limitando a estes –, e estendendo-se
até os dias de hoje mudou o entendimento do mundo sobre a necessidade de
Organizações Internacionais, a defesa dos Direitos Humanos e o estabelecimento de
punição dos rebeldes derrotados em suas pretensões bélico econômicas. O mundo
consolida o entendimento que o pós-guerra passa pelo fortalecimento de tratados que

Habsburgo-Lorena y Arenberg, Carlos Felipe María Otón Lucas Marcos de Aviano Melchor de Historia
de casa de Habsburgo de Austria in: Esplendor y ocaso del segundo Imperio de Mexicano. México.
D.F.: Centro de Estudios de Historia de México, 2014.
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=hUugXicuFn8> Acesso em: 01 jul. 2018.
3
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devem ser honrados por todos e as potências bélico econômicas investem na
consolidação de organismos internacionais.
Em todos os períodos pós guerras ou conflitos por motivos religiosos, territoriais,
econômicos, étnicos-culturais ou de defesa, a diplomacia contribuiu para formalização
de acordos e tratados em conferências e congressos, cujo objetivo sempre fora a
definição de espaço territorial, imposição religiosa, recompensa financeira, garantia
de limitação de poder bélico, a ocupação de lugares bélico econômico e comerciais
estratégicos entre outros de relevância.
Porém, foi durante a Primeira Guerra mundial que tangenciando as reuniões de
líderes, alguns poucos preocupados com o tratamento dos feridos das guerras,
reconstrução dos locais atingidos, reestruturação social, liberdade ou imposição
religiosa, limitação de armas de destruição em massa e, principalmente, anotações
de defesa dos Direitos Humanos, que o espirito de Nações Unidas se fortalece e vem
evoluindo ao longo do tempo com eficácia tênue e questionável.
O Direito Internacional Humanitário se inicia por atuação de Jean-Henri Dunant4
que de forma não oficial em 1863 reuniu abnegados com o propósito de organizar
uma instituição internacional para cuidar dos soldados feridos em combate e na
primeira Convenção de Genebra (1864) estabeleceu a imposição de atendimento e
cuidado dos feridos de guerra, militar ou não, sem discriminação, e a ajuda seria
destacada pela indicação da Cruz Vermelha. A Convenção de Genebra (1949) revisou
as anteriores e incluiu o cuidado e a proteção dos civis em períodos de guerra. A
atuação mereceu dois Prêmios Nobel (1917) (1944).
Afora destas ocorrências a principal e inquestionável dúvida é sobre a eficácia
dos Acordos Internacionais de Direitos Humanos e as organizações formadas para
defesa destes direitos, com tendência clara de distorção e enfrentamento nas relações
diplomáticas, quando os assuntos são os regimes e sistemas políticos que possam
desestabilizar o controle do poder pelas potências bélico econômicas.
O descompromisso com as garantias de Direitos Políticos passivos, embora
retratados nos documentos, enfraquece a diplomacia tornando-a custosa, ineficaz e
as instituições ou organizações internacionais de defesa dos Direitos Humanos
impotentes, pois sensivelmente dependente do Poder Econômico, e hoje, claramente

Jean-Henri Dunant (Genebra, 8 de maio de 1828 – Heiden, Suíça, 30 de outubro de 1910) foi um
filantropo suíço, cofundador da Cruz Vermelha Internacional. Recebeu o primeiro Nobel da Paz em
1901.
4
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ameaçadas5 pelas manifestadas intenções de abandono por dirigentes de nações
bélico-econômicas e politicamente importantes no Cenário mundial, sempre que não
atendam como serviçais as vontades dos líderes dos Estados financiadores destas
próprias organizações.
As decisões atuais e ameaças dos Estados Unidos de denúncia do Acordo de
Paris,6 do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas7 e do tratado do
Atlântico Norte8, demonstram a fragilidade dos documentos, redigidos com termos
pouco claros, muito diplomáticos e as organizações instituídas, sem independência
econômica, aprovam resoluções bélico-econômicas, com intervenções militares,
boicote econômico e isolamento que na totalidade das vezes resultam em mais ofensa
aos Direitos Humanos das populações que sofrem a sanção.
O estudo partiu da análise criteriosa da evolução história que resultou na
construção, formatação e subscrição das Cartas, Acordos, Declarações, Pactos e
Tratados Internacionais de Direitos Políticos como Direitos Humanos, das várias
intervenções decorrentes das Relações Internacionais, das organizações criadas a
partir destes documentos e das influências impostas pelo poder bélico econômico,
apontando um marco na história, sempre e, reiteradamente indicado como origem do
Direito Internacional o Sistema Vestefália9, incluindo análise e estudos de fatos
anteriores desde as Guerras Púnicas e posteriores como o Conflito dos Balcãs que
antecedeu a Primeira Guerra Mundial, enfrentando a problemática da eficácia
questionada dos organismos internacionais de Direitos Humanos criados a partir dos
documentos Internacionais, desde o fim da Primeira Guerra Mundial, passando pela
Segunda Guerra Mundial e se estendendo após fim da Guerra Fria, cuja aplicabilidade
Disponível em: <https://brasil.elpais.com/brasil/2017/09/18/internacional/1505740305_425525. html>
Acesso em: 26 set. 2017.
6 Disponível em: <https://brasil.elpais.com/brasil/2017/06/01/internacional/1496334641_201201. html>
Acesso em: 22 jun. 2018.
7 Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/internacional-44545491> Acesso em: 29 jun. 2018.
8
Disponível em: <https://www.publico.pt/2018/07/12/mundo/noticia/trump-ameaca-deixar-a-nato1837735> Acesso em: 13 jul. 2017.
9 Os Tratados da Westfália, de 1648, devem ser decifrados na moldura de uma Europa que transitava
dos valores universais da Igreja para os interesses particulares dos Estados, assim como o Congresso
de Viena, de 1815. (...) Os Tratados da Westfália, em 1648, encerraram a Guerra dos Trinta Anos. A
Paz de Munster encerrou as hostilidades entre a Espanha e os holandeses. O conflito entre a França
e a Espanha prosseguiu até a intervenção inglesa provocar a derrota espanhola. A Paz dos Pireneus,
firmada em 1659, assinalou o início da derrocada final dos Habsburgo espanhóis. (...) Como sintetizou
Paul Kennedy: “O aspecto mais significativo do cenário das grandes potências, depois de 1660, foi o
amadurecimento de um sistema realmente multipolar de Estados europeus, cada qual com a tendência
cada vez mais acentuada de tomar decisões sobre a guerra e a paz à base dos “interesses nacionais”,
e não por motivos transnacionais, religiosos.” MAGNOLI (2010) Paz de Vestefália: Tratados de Münster
e Osnabruque.
5
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dos objetivos dependiam e dependem da efetiva aquiescência dos Estados membros
para aplicação de seus princípios, sempre pela inserção em seus ordenamentos
jurídicos internos.
A manutenção das organizações internacionais com atividades diplomáticas que
visem a estabilidade política, a garantia de direitos sociais, a estabilidade econômica
e a eliminação de conflitos militares sempre dependeram financeiramente das
principais nações bélico econômicas do mundo, sendo claramente identificadas após
a segunda guerra pelo Grupo titulado de G7, formalmente criado em 1975, em que
não se incluía a União Econômica Europeia organizada pelo Tratado de Roma em
1957, fortalecida pelo Tratado de Fusão de 1965, pelo Tratado de Schengen de 1985
e pelo Acto Único Europeu de 1986, a China e a Rússia, que fora incluída após a
Guerra Fria e excluída após ter anexado a Crimeia10.
A organização do G20 pela Nations Unies, incluiu economias emergentes, as
quais, embora ranqueadas economicamente, divergiam e divergem das mencionadas
pelo baixo índice de desenvolvimento econômico e posição elevada no ranking da
fome apurado pela FAO11.
A história registrou com muitas imperfeições e dados contraditórios, fortemente
destacados e reiteradamente retificados sobre as consequências para os povos pós
conflitos bélicos do século XX – não se limitando a estes –, a exemplo da Guerra
Russo-Japonesa (1905), Guerra dos Balcãs (1912-1913), Primeira Guerra Mundial
(1914-1918), Guerra Civil RUSSA (1917-1923), Guerra Civil Espanhola (1936-1939),
Segunda Guerra Mundial (1939-1945), Primeira Guerra Indochina (1946-1954),
Guerra da Coreia (1950-1953), Guerra do Vietnã (1955-1975), Guerra Irã-Iraque
(1980-1988), os constantes e perpétuos conflitos entre os povos Árabes, retomada e
tomada de regiões estratégicas pelo uso das forças bélico econômicas e políticas a
exemplo das Ilhas Falklands (1982), Guerra do Golfo (1990-1991), Guerra da Bósnia
com a utilização indevida da palavra “limpeza” étnica (1992-1995), Genocídio de
Ruanda (1994), Guerra da Chechênia (1994-1996), Guerra do Kosovo (1996-1999),
guerras do Congo (1996-1997)(1998-2003), Guerra do Iraque (2003-2011), Guerra
Russo-Georgiana (2008), Guerra em Donbass desde (2014) com a anexação da

A crise da Crimeia amplamente de batida, de forma acadêmica, pelas simulações do Conselho de
Segurança da ONU, na Pontifícia Universidade Católica – PUC/SP nos anos de 2014, 2015 e 2016.
11 Disponível em: <http://www.fao.org/home/en/> Acesso em: 14 mar. 2018.
10
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Crimeia, também não se limitando a estes e que não foram evitados com o fim da
Guerra Fria (1945-1991).
Nos pós-guerras, entre vencidos e vencedores documentos eram assinados com
ou sem interferências de outras nações envolvidas, mas com pouco ou nenhuma
preocupação de recuperação e construção de um novo tempo, ao contrário com forte
preocupação de subjugar os derrotados, impondo pesados custos pelos conflitos, o
que, mesmo com a evolução do mundo e da diplomacia formalizando documentos,
manteve-se os costumes dos guerreiros da antiguidade que antes escravizavam seus
dominados pela força, hoje pela imposição religiosa, econômica, étnico-cultural e
social. Muitos destes conflitos sofreram intervenção militar das chamadas Forças de
Paz das organizações internacionais.
Os conflitos ultrapassaram o Tratado de Londres (1913), Tratado de Versalhes
(1919), Carta das Nações Unidas (1945), Tratado de Bruxelas (1948), Tratado do
Atlântico Norte (1949), Tratado de Paris (1973), Pacto de Belaveja (1991), Acordo de
Oslo (1993), Acordos de Paz de Arusha, intermediados pela ONU e fracassados
provocando o genocídio de Ruanda, Acordo de Dayton (1995), Acordo de Sun-City
(2002) e não se limitando a estes, os quais embora ratificados por Estados soberanos
ou povos que buscavam e atingiram a independência, hoje todos membros das
Nações Unidas, por motivos étnicos religiosos, econômicos sociais e ideologias
políticas não foram capazes de evitar novos conflitos com dificuldades insuperáveis e
comprometimento que tornam sempre possível um novo conflito mundial.
A ausência de preocupação com a população do país vizinho, semelhante ao
ato de ignorar o comportamento do vizinho que acumula lixo, e que resultará em
infestação de insetos e roedores na sua casa, ou em larga escala ignora os
desmandos das nações fronteiriças ou não, acabará por sofrer a invasão de
refugiados, famintos e subnutridos desequilibrando todas as condições sociais do
povo que os ignorou. Se o meio ambiente é preocupação de todos, o Direito Político
também o é pela repercussão que sua restrição traz a todos os povos, inclusive em
toda natureza.
Quando as divergências que fomentam os conflitos estão relacionados com
áreas estratégicas bélico econômicas ou ideologias políticas ou diferenças religiosas
e étnicas, a insustentabilidade dos reiterados documentos assinados com repartição
de territórios e pouca ajuda humanitária acaba por florescer, em especial quando os
Direitos Políticos são decorrentes de imposição por regimes com pouco ou nenhum
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vínculo com a ética12 e a moral13 necessários para a construção de comunidade
internacional comprometida com a defesa dos Direitos Humanos.
A ausência de preocupação com a população do país vizinho, semelhante ao
ato de ignorar o comportamento do vizinho que acumula lixo, resulta em infestação de
insetos e roedores na sua casa, ou em larga escala na invasão de refugiados, famintos
e subnutridos desequilibrando as condições sociais. Se o meio ambiente é
preocupação de todos, o Direito Político também o é pela repercussão que sua
restrição traz a todos os povos.
Os discursos na Assembleia Geral da ONU de 2018 em que se registra a
acusação de expansionismo imposto sobre a Ucrânia pela Rússia que é membro
permanente do Conselho de Segurança da ONU, em que os Estados Unidos, também
membro permanente do Conselho de Segurança da ONU, convoca a comunidade
internacional para que isole o Irã e anuncia redução de 25% nas contribuições para
as missões de paz são demonstrações da necessidade de análise sobre a eficácia
dos documentos sobre as garantias e sanções decorrentes das ofensas aos Direitos
Humanos.

Ética é o nome dado ao ramo da filosofia dedicado aos assuntos morais. A palavra ética é derivada
do grego, e significa aquilo que pertence ao caráter. Num sentido menos filosófico e mais prático
podemos compreender um pouco melhor esse conceito examinando certas condutas do nosso dia a
dia, quando nos referimos por exemplo, ao comportamento de alguns profissionais tais como um
médico, jornalista, advogado, empresário, um político e até mesmo um professor. Para estes casos, é
bastante comum ouvir expressões como: ética médica, ética jornalística, ética empresarial e ética
pública. A ética pode ser confundida com lei, embora, com certa frequência, a lei tenha como base
princípios éticos. Porém, diferentemente da lei, nenhum indivíduo pode ser compelido, pelo Estado ou
por outros indivíduos, a cumprir as normas éticas, nem sofrer qualquer sanção pela desobediência a
estas; mas a lei pode ser omissa quanto a questões abrangidas pela ética. A ética abrange uma vasta
área, podendo ser aplicada à vertente profissional. Ética e Moral são temas relacionados, mas são
diferentes, porque moral se fundamenta na obediência a normas, costumes ou mandamentos culturais,
hierárquicos ou religiosos e a ética, busca fundamentar o modo de viver pelo pensamento humano. Na
filosofia, a ética não se resume à moral, que geralmente é entendida como costume, ou hábito, mas
busca a fundamentação teórica para encontrar o melhor modo de viver; a busca do melhor estilo de
vida. A ética abrange diversos campos, como antropologia, psicologia, sociologia, economia,
pedagogia, política, e até mesmo educação física e dietética.
13 Moral é o conjunto de regras adquiridas através da cultura, da educação, da tradição e do cotidiano,
e que orientam o comportamento humano dentro de uma sociedade. Etimologicamente, o termo moral
tem origem no latim morales, cujo significado é “relativo aos costumes”. As regras definidas pela moral
regulam o modo de agir das pessoas, sendo uma palavra relacionada com a moralidade e com os bons
costumes. Está associada aos valores e convenções estabelecidos coletivamente por cada cultura ou
por cada sociedade a partir da consciência individual, que distingue o bem do mal, ou a violência dos
atos de paz e harmonia. Os princípios morais como a honestidade, a bondade, o respeito, a virtude, e
etc, determinam o sentido moral de cada indivíduo. São valores universais que regem a conduta
humana e as relações saudáveis e harmoniosas. A moral orienta o comportamento do homem diante
das normas instituídas pela sociedade ou por determinado grupo social. Diferencia-se da ética no
sentido de que esta tende a julgar o comportamento moral de cada indivíduo no seu meio. No entanto,
ambas buscam o bem-estar social.
12
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A formalização de Acordos cujo fim deveria proteger os Direitos Políticos como
Direitos Humanos, os quais embora firmados por líderes comprometidos com o apoio
bélico econômico, jamais retratam a vontade do povo, obrigando-os por meio da força
e da submissão econômica aos documentos, tornando questionável e previsível a
fragilidade dos resultados.
Retroceder a divisão em Império do Ocidente onde viviam Eslavos Católicos e
Império do Oriente onde viviam Eslavos Cristãos Ortodoxos, anotando que entre eles
viviam os Eslavos do sul, com diferenças culturais, sociais, econômicas, religiosas e
ideologias políticas, permite compreender as dificuldades das organizações mundiais
– economicamente dependentes – em estabelecer mecanismos de defesa dos
Direitos Políticos como Direitos Humanos, limitando suas ações a impor as demais
nações obrigação de socorrer os povos flagelados e refugiados dos conflitos.
A Aliança Anglo-Japonesa, a Tríplice Entente e a Tríplice Aliança, as forças
Aliadas e a Aliança do Eixo formadas cada qual por Estados independentes e com
poderio bélico e econômico diversos envolviam povos, etnias e lugares estratégicos
com ideologias políticas diversas tornando impossível que suas formações durassem
pela pouca preocupação efetiva com os Direitos Humanos.
O Tratado de Versalhes (1919) que resultou do Armistício de Compiègne
impunha à Alemanha, como principais obrigações, diminuir seus exércitos, os meios
e armamentos a números considerados inofensivos, além da perda de territórios,
culpa exclusiva pela guerra e pagamentos dos prejuízos causados.
A República de Weimar rui e os Alemães derrotados na guerra e afundados em
uma grave crise econômica e monetária sofrem com desemprego, dívidas, pobreza e
fome, fazendo crescer no povo o sentimento de ódio, de revanche e suscetíveis a
acreditar nos discursos de um estadista nacionalista como Hitler. O Tratado de
Versalhes estabeleceu a criação da Société des Nations (Liga das Nações) idealizada
pelos vencedores da guerra e subscrito inicialmente por mais de quatro dezenas de
países, com infinitas obrigações e a exigências de submissão de todas as
organizações internacionais estarem sob a autoridade da Liga das Nações.
O Tratado de Versalhes embora reconhecesse a necessidade de reestruturação
do povo alemão, da mesma forma entendia que os danos causados pela guerra
haveriam de ser reparados, e a reparação custava ao povo que logo se sujeitou ao
comando de líder em que pudesse depositar suas esperanças de melhoras
econômicas e sociais, e claro, de manifestar sentimento de ódio e de revanche pela
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perda da guerra, favorecendo a criação e a formação do Terceiro Reich comandado
pelo Führer Adolf Hitler.
A segunda Guerra Mundial (1939-1945) que envolveu nações por todo o mundo,
com milhões de civis mortos, antes do fim, resulta em uma Conferência das Nações
Unidas sob Organização Internacional realizada com mais de cinco dezenas de
nações aliadas, e entre abril e junho de 1945, na cidade de São Francisco é assinada
a Carta das Nações. A conferência ocorreu dois meses antes do ataque nuclear
americano nas cidades de Hiroshima e Nagasaki em agosto de 1945, data em que o
Japão se rende.
Em 1943 três países europeus firmam um acordo monetário e logo após assinam
um acordo alfandegário Benelux (1944). Estes países Bélgica, Holanda e Luxemburgo
vão se unir a França, Alemanha e Itália assinando o Tratado de Roma (1957) que cria
a Comunidade Econômica Europeia (1958).
Enquanto a Guerra Fria impulsionava a corrida armamentista como prova de
poderio bélico econômico entre URSS e Estados Unidos, com ideologias políticas
diversas, a Europa fortalecia a organização de sua Comunidade Europeia.
Na frente Soviética a Revolução Bolchevique leva a formação da União das
quinze repúblicas socialistas soviéticas URSS (1922). O documento denominado
Declaração de Criação da URSS, com objetivo bélico econômico estabelecia também
a formação de um sistema judicial único e o trafego de pessoas, competência para
declarar guerra e principalmente a competência para monitorar as autoridades que
pudessem entrar em conflito com a união.
A reunião das repúblicas de etnias e culturas diferentes, e uma intensa
interferência nas religiões farão a união ser mantida pela força, pela obrigação de
respeito ao comando dos líderes e pela imposição da ideologia política comunista.
O Pacto de Varsóvia (1955), com afirmação de preocupação bélica pelos países
socialistas do leste Europeu, em resposta a criação da OTAN, estabelecendo ajuda
mutua em caso de agressão, mas enfrentando resistência como a Iugoslávia por seu
Marechal Tito que se manteve fora do Bloco, dividindo forças bélicas que buscavam
o fortalecimento do controle de pontos bélico econômicos estratégicos e polarizando
duas ideologias políticas, o socialismo e capitalismo.
A manutenção da URSS ficou insustentável após sucessíveis acontecimentos
como a morte de Josef Stalin (1953), as invasões de Budapest capital da Hungria
(1956), de Praga capital da então Tchecoslováquia (1968) e do Afeganistão (1979), o
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acidente nuclear de Chernobyl (1986), a eleição do Secretário Geral do Partido
Comunista como Presidente, o progressista Mikhail Gorbatchev (1990), levando ao
plebiscito o qual, mesmo com o impedimento de voto da Lituânia, Letônia, Estônia,
Armênia, Geórgia e Moldávia, se aprova a Federação Russa com repúblicas iguais e
soberanas e a promessa de sob quaisquer circunstâncias, terem os direitos e
liberdades dos cidadãos de qualquer nacionalidade totalmente garantidos
A Perestroika e Glasnost, a tentativa de golpe (1991) pelos conservadores, as
declarações de independências das principais repúblicas incluindo a Rússia, a
renúncia de Gorbachev e o ato de Boris Yéltsin que assina da Declaração de AlmaAta (1991) – criação da Comunidade de Estados Independentes - CEI – formaliza o
fim da URSS, marco do fim da Guerra Fria, estabelece os propósitos de um espaço
econômico comum e mantém a concentração das armas nucleares com fins de
estabilidade estratégica internacional de segurança.
Em outra região a Liga dos Balcãs com apoio da ainda URSS contra os domínios
do Império Otomano apoiado pelo Império Austro Húngaro vencem a guerra com a
expulsão dos Turcos Otomanos que regressaram a Constantinopla. A Conferencia de
Londres (1913) estabeleceu a devolução dos territórios. O crescimento do povo Sérvio
incomodava o Império Austro-Húngaro, mas todos eram eslavos e o povo
demonstrava querer a volta ao poder dos Eslavos do Sul (Iugoslavos). O assassinato
do herdeiro ao Trono do Império Francisco Ferdinando da casa Habsburgo-Lorena
por um radicalista Sérvio é considerado o estopim da Primeira Guerra mundial, o que
demonstrou a fragilidade dos tratados firmados até então, os quais, embora
produzissem efeitos bélico econômicos e de ajuda humanitária, não impediam
grandes conflitos mundiais.
O Tratado de Londres (1913) firmado pelos membros da Tríplice Entente põe fim
ao Império Austro-Húngaro, estabelece a divisão das terras e a integração da Itália
que sai da Tríplice Aliança. A assinatura do tratado de Versalhes (1919) encerra
oficialmente da Primeira Guerra e a França retoma Alsácia-Lorena, território que o
nacionalismo francês não se conformara em perder. Na mesma Versalhes é assinado
o Tratado de Trianon14 (1920) que recorta a Hungria e concede dois terços de seu
território aos países aliados das potências vitoriosas. A formação de uma nova união
com muitas preocupações e questionamentos, com diferenças étnico-culturais, bélico
DARUVAR, Yves de. O destino dramático da Hungria: Trianon ou a Hungria isolada. São Paulo:
Loyola, 1970.
14
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econômicas, religiosas e sociais levam a decisão do Rei Alexandre I (1929) de
suspender a constituição, dissolver o parlamento e adotar uma ditadura pessoal
transformando os territórios em Reino da Iugoslávia e estabelecendo a capital em
Belgrado. O Reino da Iugoslávia (1918-1943) seguindo a ideológica política da URSS,
funda a República Socialista Federativa (1943) e adota nova constituição em 1946.
O Marechal Josip Broz Tito15 durante a invasão nazista era comandante do
exército e sai vitorioso, embora com o apoio da URSS, mas no exercício de Primeiro
Ministro rompe com Josef Stalin em 1948 e como Presidente não assina o Pacto de
Varsóvia. A república será denominada República Socialista Federativa da Iugoslávia
(1963). A diversidade étnico-cultural, religiosa e social, as intervenções da URSS e as
críticas ao General Tito, pelos dois lados da Guerra Fria, não o impediam de anexar
as repúblicas do sul. A liderança e independência de Tito permitiu a aproximação dos
Americanos pelo Plano Marshall (1947), com propósito de recuperação dos países
aliados, o que não foi aceito em razão de estar recebendo ajuda da COMECON
(1949), estrutura criada pelos soviéticos para integrar as nações do leste europeu.
O líder Comunista Tito manteve a união da Iugoslávia e estabeleceu um sistema
de rodízio no comando, em que cada uma das repúblicas durante dois anos a
comandaria, mas com sua morte, o sentimento nacionalista aflora e a desagregação
da Iugoslávia se agrava com a derrocada do comunismo no leste europeu. A queda
do comunismo ocorre em razão das diferenças étnico-culturais, religiosas, sociais e
político ideológicas, com as declarações de independência das repúblicas Eslovênia
e Croácia reconhecidas pela comunidade internacional, a separação da Bósnia-

“Josip Broz Tito was a popular statesman, who served as a Yugoslav Partisan, which was Europe’s
most effective anti-Nazi resistance movement. Despite being an outright authoritarian and dictator, he
was loved by all for his successful economic and diplomatic policies. He was popularly called the
architect of ‘second Yugoslavia’, a socialist federation which initiated from World War II until 1991.
During his term, he took on various prominent roles, starting with being a Secretary-General and later
president of the Communist Party of Yugoslavia from 1939-80, Supreme Commander of the Yugoslav
Partisans from 1941-45 and the Yugoslav People’s Army from 1945-80. He served as a Premier from
1945-53, Marshal from 1943-80, and President of Yugoslavia from 1953 until his death in 1980.”
Tradução Livre: “Josip Broz Tito era um estadista popular, que serviu como partidário iugoslavo, que
era o movimento de resistência anti-nazista mais eficaz da Europa. Apesar de ser um autoritário e
ditador, ele era amado por todos por suas bem sucedidas políticas econômicas e diplomáticas. Ele era
popularmente chamado de arquiteto da 'segunda Iugoslávia', uma federação socialista que iniciou
desde a Segunda Guerra Mundial até 1991. Durante seu mandato, ele assumiu vários papéis
proeminentes, começando por ser um secretário-geral e depois presidente do Partido Comunista de
Israel. Iugoslávia de 1939-80, Supremo Comandante dos Partidários Iugoslavos de 1941-45 e Exército
do Povo Iugoslavo de 1945-80. Ele serviu como primeiro-ministro entre 1945 e 1953, marechal de 1943
a 1980 e presidente da Iugoslávia de 1953 até sua morte em 1980.”
15
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Herzegovina e Macedônia da Iugoslávia agravado pelo embargo armamentista e
intervenção de forças de paz da ONU.
Na Guerra da Bósnia (1992-1995) os sérvios são responsáveis por um massacre
coletivo, também registrado como “limpeza” étnica, embora esta tenha propósitos de
remover características físicas e culturais e a maioria do povo da região são eslavos
do sul. O massacre de Srebrenica (1995) registraria o maior genocídio após a segunda
guerra, onde os homens foram assassinados e as mulheres estupradas. As sanções
impostas pela ONU não evitaram as práticas genocidas e Milosevic16 manteve
Sarajevo sitiada de (1992-1996). O acordo firmado na Base Aérea de WrightPatterson, na cidade americana de Dayton, OH (1995) e que foi formalizado em Paris
no mês de dezembro do mesmo ano, não encerrou de imediato o cerco a Sarajevo, o
que só ocorreu em 1996.
Constata-se que o Acordo firmado não impediu a continuidade do conflito de
Kosovo anexado a Sérvia em 1989. Os albaneses queriam a saída dos sérvios de
Kosovo e a Sérvia com sua postura nacionalista, na defesa de seu povo,
intensificaram os conflitos. A Guerra do Kosovo (1998-1999) resultou na intervenção
da OTAN por meio da força e a administração de Kosovo (2000) passa a ser
responsabilidade da ONU.
Devido à pressão internacional no mesmo ano de 2000 são convocadas eleições
na Iugoslávia e Slobodan Milosevic perde o pleito mas não deixa o poder, o que gerou
revolta e resultou no seu afastamento do cargo assumindo seu opositor Vojislav

“Slobodan Milosevic is best remembered as the dictator and politician of the Serbian and Yugoslavia.
He served as the President of Serbia from 1989 until the 1997 and President of the Federal Republic of
Yugoslavia from 1997 to 2000. His tenure as a politician is widely speculated and controversial. Though
he was instrumental in the formation of the Socialist Party of Serbia, his presidency was marked by the
breakup of Yugoslavia and the subsequent Yugoslav Wars. With the NATO bombing of Yugoslavia, he
was charged of multiple accusations including genocide, and crimes against humanity in connection to
the wars in Bosnia, Croatia and Kosovo by the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia
(ICTY). However, before the charges imposed on him could be proved, he passed away in jail. Milosevic
was responsible for a series of conflict that embroiled Serbia with the successor Balkan states. Life
magazine in 2010 included his name in the list of ‘World’s Worst Dictators.” Tradução livre: “Slobodan
Milosevic é mais lembrado como o ditador e político da sérvio e da Iugoslávia. Ele serviu como
Presidente da Sérvia de 1989 a 1997 e Presidente da República Federal da Iugoslávia de 1997 a 2000.
Seu mandato como político é amplamente especulado e controverso. Embora tenha sido fundamental
na formação do Partido Socialista da Sérvia, sua presidência foi marcada pelo colapso da Iugoslávia e
as subsequentes guerras da Iugoslávia. Com o bombardeamento da Iugoslávia pela, ele foi
responsabilizado em várias imputações, incluindo genocídio e crimes contra a humanidade
relacionados com as guerras na Bósnia, na Croácia e no Kosovo pelo Tribunal Penal Internacional para
a ex-Jugoslávia (TPIJ). No entanto, antes que as acusações impostas a ele pudessem serem provadas,
ele faleceu na cadeia. Milosevic foi responsável por uma série de conflitos que envolveram a Sérvia
com os estados sucessores dos Balcãs. A revista Life em 2010 incluiu seu nome na lista dos "Piores
Ditadores do Mundo."
16
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Kostunica e a Sérvia foi readmitida na ONU. Milosevic é preso em 2001, condenado
e morreu logo após o Tribunal Penal Internacional para a ex-Iugoslávia (ICTY) julgar
sua apelação em 2006. Em 2003 é aprovado o fim da Iugoslávia que passa a chamar
Sérvia e Montenegro e as decisões do ICTY em condenar vários responsáveis por
crimes de guerra, um deles cometeu suicídio17 durante o julgamento, não impede que
o nacionalismo separatista em 2006 proclame a independência de Montenegro.
A África, um barril de pólvora com pavio que não se apaga, caminha da
escravidão de seu povo e da exploração de seus minérios pelas potências bélico
econômicas para um fim trágico capaz de certificar a incapacidade das organizações
militares, humanitárias e diplomáticas internacionais em solucionar conflitos, impedir
guerras, defender Direitos Humanos, consubstanciando o comportamento de líderes
de potências mundiais bélico econômicas, que agem mesmo contra as resoluções da
ONU e verbalizam serem as Organizações Internacionais meras associações de
capitação de recursos, para sustentar funcionários de suas repartições, sem
efetividade.
O Continente Africano registra guerra interna que foi titulada de mundial (19982003) entre muitas outras. No final do século XIX, quando a Europa ultrapassava a
segunda revolução industrial e o motor a explosão, que revolucionou a produção, já
há muito dominada pelo homem, a África ainda escravizava seu povo submisso a
ditadores europeus que repartiram sua terra.
No Continente Africano a repartição do território em protetorados, colônias,
domínios e áreas de influência pelas potências bélico econômicas ignoravam os
danos causados pela escravidão e pela matança, estabelecendo tratados entre si de
garantia do tráfego dos navios pelos rios da África – Acordo de Berlim –18 e extração
dos minérios e recursos naturais disponíveis levando-os para seus países. No início
do século XX, 90% do Continente Africano era domínio europeu.
Pós segunda Guerra Mundial as duas maiores Potências bélico econômicas
apoiaram a descolonização do Continente Africano e a independência dos países,
cada qual na busca de influências durante a Guerra Fria. A ONU passa a incentivar e
Disponível em: <https://youtu.be/v1OhsiZjpww> Acesso em: 30 jan. 2018.
Para Ammoun a noção de “terra nullius”, desenvolvida após a Conferência de Berlim (1885), senviu
para justificar a divisão da África. Pode-se acrescentar ainda que ela negava os direitos das populações
indígenas, sob a alegação de que elas não eram Estados. Segundo Bedjaoui “res nullius” era, no direito
romano, o que não era romano; na Idade Média, o que não pertencia a um soberano cristão; no século
XIX, o que não pertencesse a um estado civilizado europeu e “não organizado ou forma do modelo
político-jurídico europeu” (...) MELLO, (2002).
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promover o processo de descolonização e a consciência da autodeterminação dos
povos.
Contudo, a ação desastrosa da ONU, das forças de Paz e o Acordo de Paz de
Arusha19 (1993) não foram capazes de impedir o extermínio de mais de 800 mil TUTIS
em 1994, nos 100 dias de conflito. As mulheres eram estupradas e contaminadas com
o HIV, o estupro era incentivado com propósito de exterminar os TUTIS e até hoje as
vítimas dependem de remédio contra o Vírus. A atuação da ONU e da comunidade
internacional resultam no controle político dos TUTIS que no espirito nacionalista e
revanchista persegue os HUTUS, que por sua vez buscam refúgio no Congo e ao,
praticamente, invadi-lo desencadeiam a Primeira Guerra Mundial Africana (19982003), mais de 5 milhões de mortes.
O

brevíssimo

relato

histórico

revela

que

o propósito dos Tratados

Internacionais20 firmados e das Organizações Internacionais21 criadas após a segunda
guerra mundial avançam da ingerência inadequada na relação entre Estados até a
total ineficácia da pretensão de proteção das pessoas e de seus direitos civis e
políticos. Do Tratado de Vestefália (1648) como marco de Direito Internacional,
seguidos dos documentos com propósito de organização territorial internacional que
restringisse conflitos bélico econômicos, da Declaração Universal dos Direitos
Humanos (1948) com propósito de defesa Internacional dos Direitos Humanos e as
organizações criadas por força destes documentos só registram atos, sanções e
intervenções em fatos já ocorridos, e sempre custosos ao povo que em nome de sua
proteção, tem seus direitos reiteradamente violados por forças internas e externas.
A Carta das Nações Unidas ao estabelecer os propósitos de desenvolver
relações amistosas entre as nações, baseadas no respeito ao princípio de igualdade

Establecida en junio de 1993 para supervisar la frontera entre Uganda y Rwanda y para verificar que
no se estaba proporcionado asistencia militar - armas letales, munición ni cualquier otro tipo de material
susceptible de ser utilizado con fines militares - a través de ella. Aunque el trágico rumbo que tomaron
los acontecimientos en Rwanda en abril de 1994 impidió que la UNOMUR aplicara plenamente su
mandato, la Misión de Observadores desempeñó una útil función como mecanismo para el fomento de
la confianza durante los meses posteriores al cierre del Acuerdo de Paz de Arusha y en los esfuerzos
iniciales de la UNAMIR para reducir las tensiones entre las partes de Rwanda y para facilitar la
aplicación de dicho acuerdo. UNOMUR se terminó oficialmente el 21 de septiembre de 1994. Disponível
em: <http://www.un.org/es/ peacekeeping/missions/past/unomur.htm> Acesso em: 26 jan. 2018.
20 Carta Internacional de Direitos Humanos (International Bill of Rights), Declaração Universal dos
Direitos Humanos (1948), o Estatuto de Roma (1998), Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos
(1966), não se limitando a estes.
21 Organizações das Nações Unidas, Conselho de Segurança, Corte Internacional de Justiça todos de
1945, Tribunais de Nuremberg, o Tribunal Militar Internacional para o Extremo Oriente (IMTFE), o
Tribunal Penal Internacional para a ex-Iugoslávia (ICTY) e o Tribunal Penal Internacional (2002).
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de direitos e de autodeterminação dos povos, impõe um conceito maior que o simples
documento de constituição da Organização das Nações Unidas que associa 193
países, o reconhecimento de um direito maior, soberano e de primeira dimensão, não
passível de contestação ou inaplicação por quaisquer de seus associados, ou mesmo
a ela não vinculados.
A ONU transforma-se em um organismo dependente economicamente das
potências bélico econômicas, com custo elevado e suas atuações se divorciam do
propósito maior, quando permitem boicotes econômicos, isolamento e intervenções
militares que resultam em ofensas aos Direitos Humanos.
A inexistente proatividade das Organizações Internacionais facilitaram o
descompromisso dos propósitos da Declaração Universal dos Direitos Humanos por
líderes das mais diversas ideologias políticas, motivadas pelos interesses
nacionalistas extremistas. A Organização das Nações Unidas não garantiram e não
garantem a paz mundial, não evitaram e não evitam o genocídio ou a ofensa aos
Direitos Humanos, permitindo, sim, pelos propósitos dos documentos com
preocupação bélico econômica o crescimento do revanchismo e do nacionalismo
extremista que busca a concentração de poder, a unificação religiosa e étnica cultural,
ainda que o povo seja subjugado e viva na extrema pobreza.
A anexação da Crimeia e da cidade autônoma de Sevastopol à Federação Russa
em 2014, a dependência econômico e política da ONU, o fortalecimento da União
Europeia como força bélico econômica integrada pela FRANÇA que é membro
permanente do Conselho de Segurança da ONU com poder de veto nas suas
resoluções, os interesses políticos nacionalistas antagônicos de cada poder bélico
econômicos que integram como membros permanentes o Conselho de Segurança da
ONU como EUA, RUSSIA e CHINA, cuja superioridade bélica, a condição de potência
mundial, com dificuldades extremas de unanimidade nas ações contra as ofensas aos
Direitos Políticos como Direitos Humanos, e ainda, o isolacionismo nacionalista
praticado pela INGLATERRA (Brexit), também membro permanente do Conselho de
Segurança da ONU, ao desligar-se da União Europeia, a forte influência de religiões,
o constante desenvolvimento de armas químicas dos aliados, a alta tecnologia, a
evolução da interferência política econômica por meio dos crimes cibernéticos, a
ocorrência de conflitos nos séculos XX e XI nos Continentes e a facilidade no transito
livre dos líderes e gestores de cada Estado Membro da ONU acumulando fortunas em
países catalogados como neutros, impõe a seguinte reflexão:

34

A sanção de embargo econômico, a intervenção militar ou o isolamento de um
Estado soberano autorizado pelas Organizações Internacionais e ou por imposição
das potências bélico econômicas de forma conjunta, sem o exercício do poder de veto,
portanto, exigindo que seja um fato que não envolva os interesses individuais de cada
um dos membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, não seria ao final
uma sanção aos povos reféns22 de dirigentes autoritários e absolutistas? No
atendimento da Declaração Universal dos Direitos Humanos, quem seria merecedor
da punição pela rebeldia, má administração da coisa pública, enriquecimento ilícito,
restrição aos Direitos Políticos, invasão de Estados e Soberanias, se as Organizações
Internacionais agissem de forma profilática decorrente da proatividade das Nações
Unidas, os líderes e gestores ou as populações dos Estados Membros?
A garantia dos Direitos Políticos passivo como Direitos Humanos de primeira
dimensão, a necessária sanção dos titulares do Direitos Políticos passivos que ao
assumirem a condução de seus povos venham a atentar contra os propósitos da
Declaração Universal do Direitos Humanos, a autonomia econômica das
Organizações Internacionais, a revisão e retificação dos textos dos tratados e a
proatividade das Nações Unidas seriam pontos necessários e suficientes para a
construção de uma nova ordem mundial e a efetivação da autodeterminação dos
povos, capazes de garantirem a convivência do nacionalismo, ainda que extremista e
o respeito da comunidade internacional organizada? Com a proposta da construção
da nova ordem mundial restaria o questionamento sobre a possibilidade das
retificações dos Tratados Internacionais, a imposição destes de forma universal e
superior aos ordenamentos jurídicos internos de cada Estado e a capacidade das
práticas interfeririam na eficácia dos documentos?
Duvidosa é a proteção dos Direitos Políticos como Direitos Humanos sem que
se faça uma dicotomia entre Direitos Políticos passivo e ativo, que a princípio
classificaria o passivo fora da primeira dimensão, porque decorrente de cumprimento
de requisitos impostos pela sociedade e, evidentemente, quanto ao cumprimento das
próprias resoluções do Conselho de Segurança da ONU se for considerado a quem,

Quase sempre vinculados a países de terceiro mundo, subdesenvolvidos e com pouca capacidade
militar, ou ainda, sujeitos a forte influência religiosa, todos com sentimento nacionalista extremista,
baixo IDH, alta posição na FAO e ricos em recursos naturais de interesse das potências bélico
econômicas.
22
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povo ou governante23, seria direcionada a sanção. O constante risco de intervenções
econômico militares para proteção da estabilidade bélica pela apropriação do
argumento, não menos relevante, como a defesa contra o terrorismo ou de armas
químicas, afasta o propósito original dos acordos pós guerras e conflitos armados,
prejudicando a evolução da aplicação dos Direitos Humanos pela despreocupação
com a efetividade das garantias dos Direitos Políticos em todo o mundo, sendo Estado
signatário ou não de Tratados Internacionais.
O propósito é enfrentar a eficácia dos mecanismos de garantias dos Direitos
Políticos passivo como Direitos Humanos de primeira dimensão e as respectivas
sanções previstas nas Cartas, Acordos, Declarações, Pactos e Tratados
Internacionais de Direitos Humanos e Políticos, evidenciados pelos resultados
contraditórios dos efeitos dos boicotes econômicos militares, do isolacionismo e da
intervenção militar, por meio dos quais se buscam a interferência nos regimes e nos
sistemas políticos internos dos Estados signatários dos documentos, sob o manto da
proteção e garantia da democracia24 e da liberdade25, em cuja subjetividade dos
vocábulos permitiu e vem permitindo desequilíbrios e interferências político
econômicas de umas nações sobre as outras.
Fundar a proteção dos povos em liberdade, princípio de igualdade de direitos e
de autodeterminação dos povos sem a necessária divulgação ampla da impropriedade
dos vocábulos e expressões, anotando que os seres humanos estão sujeitos a regras
que se aplicam a todo humanidade, com limitações que permitam a convivência em
comunidade, que a igualdade de direitos implica em responsabilidades e obrigações

23“Quando

foram difundidas as imagens do corpo inerte de Aylan Shenu, na praia de Bodrum na Turquia
no Verão de 2015, com o rosto angelical poisado na areia, afogado nas águas tintas do mediterrâneo
pela insanidade dos homens, pensei que o choque provocado em todos os que a viram fizesse mudar
a posição da ONU no sentido de pôr fim às causas do êxodo do povo da Síria. Uma guerra cruel e sem
diferença entre milhares de civis, adultos ou crianças, velhos ou incapazes, sadios e feridos tomou
conta de tudo e de todos. Mas nada mudou. Os membros do Conselho de Segurança continuaram um
diálogo de surdos, a passar culpas uns aos outros e a alimentar ódios que dão causas aos terroristas.”
PINTO, Eduardo Vera-Cruz. Dê prioridade ao Direito na reforma da ONU: E à educação na ideia
de humanidade nela representada. In: Refugiados, imigrantes e igualdade dos povos: Estudos em
homenagem a António Guterres. São Paulo: Quartier Latin, 2017.
24 Trata-se de “demoniocracia” introduzida com propósito especulativo, com conotação de rebeldia dos
demônios que atuam na desestabilização econômica dos Estados, não para garantiam a paz, mas para
incentivar o conflito interno pelo mecanismos de polarização das ideias, largamente divulgado e
manipulado pelas grandes mídias, afastando a preocupação maior de convivência entre as posições
antagônicas.
25 Liberdade como defesa e garantia para cada indivíduo contraria e se opõe a necessidade de
convivência harmônica em os homens com respeito a tolerância. É falsa a liberdade propalada em um
mundo com limitações impostas a todos, respeitando as desigualdades.
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para atender a autodeterminação dos povos, seria possível dar eficácia aos Tratados
Internacionais?
Os resultados catastróficos que os mecanismos de sanção provocam nas
populações são visivelmente desprezados e pouco atacados pela imprensa
internacional que registra apenas o estado do povo e os atos ditadores ou autoritários
dos dirigentes políticos. Pouco ou nenhuma culpa recai sobre Organizações
Internacionais que aprovam boicotes insanos e genocidas contra povos desarmados
por culpa de seus líderes e da incapacidade das potências bélico econômicas de
garantir os Direitos Humanos.
Os estudos sobre influência do poder econômico no mundo político, em especial
a garantia dos Direitos Políticos passivos como de primeira dimensão e as restrições
destes direitos que se interdependem entre primeira e segunda dimensão, com ofensa
direta aos Direitos Humanos permitiu avaliar e tratar da eficácia dos dispositivos
sancionadores das Cartas, Acordos, Declarações, Pactos e Tratados Internacionais,
colocando-os no centro do debate sobre a eficácia destes documentos.
Se Kelsen ou Bobbio tratam a norma como conduta e sua eficácia está vinculada
à sanção na contra mão estaria uma sanção incapaz de produzir no sujeito passivo
da norma a preocupação com o cumprimento ou descumprimento do dispositivo
normativo. Seria irrelevante defender os Direitos Políticos como Direitos Humanos,
garantir os Direitos Políticos passivo, neste caso não gerado mas de primeira
dimensão e deixar de estabelecer sanção eficaz contra a ofensa por terceiros de tais
garantias ou contra o sujeito objeto destas garantia se no exercício destas venha
ofender os Direitos Humanos.
Se liberdade e os direitos e deveres são a essência da dignidade humana na
teoria de Kant26, seria possível a sua garantia sem a atuação do Estado na sua
defesa?

O conceito de dignidade da pessoa humana, na filosofia de Immanuel Kant, é apreendido na obra
“Fundamentação da Metafísica dos Costumes”. A problemática central do livro refere-se à seguinte
questão: como devo agir para que a minha ação seja boa? A resposta à referida indagação fará menção
ao conceito de dignidade para Kant. O filósofo responde à indagação “Como devo agir para que a
minha ação seja boa” através da seguinte metodologia: a) conceituação da ação boa através da boa
vontade; b) utilização da razão pura, ou a priori, que exclui as regras da experiência (empíricas) como
orientadoras da ação humana, antes, vale-se de regra existente na razão independentemente de
qualquer experiência; c) estabelecimento de uma lei universal que garanta a ação boa; d)
estabelecimento da finalidade fundamental da lei universal; e) o dever como único motivo racional que
impele o sujeito a agir conforme a lei universal. Para melhor entendimento da visão crítica de Kant,
indica-se a dissertação de mestrado apresentada por SOUZA, Marcel Brasil de, com o tema O direito
26
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Os constantes desrespeitos aos documentos internacionais evidenciados por
invasões, fortalecimento bélico, radicalismo religioso, extremismo nacionalista e,
principalmente, reações dos líderes de potências bélico econômicas e ditaduras
questionando a eficácia das decisões das organizações internacionais, sempre
amplamente divulgadas pelas mídias que controlam a comunicação mundial permitem
concluir que a diplomacia vem, a muito, perdendo espaço para os Poderes BélicosEconômicos-Religiosos cuja apuração do poderio somente será possível conhecer
após a realização dos conflitos que se anunciam.
Da Corte Permanente de Justiça Internacional (CPJI) a Corte Internacional de
Justiça (CIJ), os Tribunais de Nuremberg, o Tribunal Militar Internacional para o
Extremo Oriente (IMTFE), o Tribunal Penal Internacional para a ex-Iugoslávia (ICTY)
e o Tribunal Penal Internacional (TPI), estiveram e estão reféns de um sistema judicial
arcaico e questionável, em que a competência está limitada a obrigação de
responderem consultas de Estados membros e arbitrarem conflitos entre Estados nas
questões não militares, e nestes atuando como tribunais chamados de exceção desde
Nuremberg até a atuação do (TPI), hoje conhecido como Tribunal africano, sem
alcance além dos Estados não membros, ou ainda, com competência para punição
de fatos já ocorridos.
Somente após a ocorrência de genocídio, atrocidades e extermínios com
extensos debates nos Comitês, Comissões e no Alto Comissariado das Nações
Unidas, com resoluções que pouco atingem os dirigentes autoritários e absolutistas e
mais atingem as populações é que passa a julgar criminosos que circulam livremente
pelo mundo com suas fortunas obtidas por meio questionável.
O Estatuto da Corte Penal Internacional refém de uma prática arcaica, trata crime
contra a humanidade como algo somente apurável se a ocorrência for posterior a
entrada em vigor do documento. As amarras atingem textos específicos de
qualificação de fatos, com longos textos de especificidades restritivas para
enquadramento dos delitos, dependência de representação, acusações para cada
pessoa no limite de sua atuação e necessidade de inexistência de atuação pelas
Cortes dos Estados Membro.
Ignorar os crimes contra a humanidade para permitir a punição somente a fatos
ocorridos após a vigência do Tribunal Penal Internacional, permite estabelecer
internacional público no pensamento de Immanuel Kant. PUC/SP: 2017, sob orientação do Prof.
Dr. Antônio Marcio da Cunha Guimarães.
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conclusões preocupantes, quando sua atuação não atende os propósitos dos
Tratados Internacionais pós guerras de garantir os Direitos Humanos, evitar o
genocídio, as atrocidades e extermínios.
A preocupação se eleva quando na competência das Cortes Internacionais não
se enquadram pessoas por corrupção, improbidade administrativa e enriquecimento
ilícito decorrente de seus atos como gestores, mesmo sendo estas práticas as
responsáveis por destruírem gerações inteiras de pessoas ao elevar o analfabetismo,
diminuir a distribuição de renda com reflexo na insuficiência de recursos mínimos para
alimentação diária, insuficiência de proteção à saúde, à segurança e à moradia. O
rumo traçado para o futuro e que compromete todos os esforços para a estabilização
política e a paz mundial, impede um idealismo otimista.
A inclusão de regra sobre a improbidade administrativa no ordenamento jurídico
nacional com sanções para todos os responsáveis, facilita a punição financeira e
restrição de direitos. A improbidade administrativa foi o principal instrumento punitivo
de lideranças políticas responsáveis por causarem danos ao erário e ou
enriquecimento ilícito, com apuração no juízo cível e sanções com característica
penal. O instrumento permite uma análise crítica sobre os mecanismo de controle, o
direito aplicável e a competência dos Tribunais Internacionais, sempre restritos ao
Direito Penal Internacional e as reinvindicações dos Estados, com eficácia limitada
nas decisões da Corte Internacional de Justiça e no Tribunal Penal Internacional.
A Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, também promulgada pelo
Estado brasileiro, estabelece com requinte diplomático, compromisso dos Estados em
editar normas internas de cooperação e combate as diversas práticas criminosas
vinculadas a questões financeiras. As práticas ofensivas aos Direitos Humanos e
equiparada ao genocídio, quando seus danos repercutem nos povos e nações por
gerações, desde a subnutrição causada pela fome a morte em massa. A convenção
rica em linguagem diplomática limita-se a atuação colaborativa, cooperativa e
instrutiva, facilitando ações desde que solicitadas pelos Estados Membros, sem
estabelecer sanções efetivas. Seria possível esperar que Estado subscritor ou não da
Convenção, liderado por um ditador ou absolutista corrupto possa requisitar
colaboração da ONU para coibir as práticas de corrupção?
Uma visão pessimista provoca o necessário repensar e a busca das origens dos
ordenamentos mais antigos com o propósito de analisar e revisar as práticas atuais,
sugerindo redefinição dos passos futuros, pelo que possa ter sido aprendido com os
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erros ainda cometidos. As penas cruéis e capital do Código de Hamurabi, como a Lex
Talionis, ou retrocedendo ainda mais, ao Código de Ur-Nammu, com imposição de
penas pecuniárias e uma possível de reparação do ofendido, em regimes autoritários
e absolutistas exercidos por dinastias, inexistindo direitos, levou a análise inversa. Se
inexistiam leis que pudessem proteger os Direito Humanos, até mesmo uma regra
cruel poderia ser entendido como possível defesa desses direitos quando se impunha
a possibilidade de reparação ou reversão da pena a um falso acusador. Se de uma
imputação grave o resultado seria a pena de morte, não fosse a imputação provada,
o acusador seria morto. Embora uma pena cruel, uma regra obrigava a comprovação
de uma acusação grave, considerando o risco de morte do acusado27.
Por horrendo que fosse e pouco garantidor dos Direitos Humanos para os olhos
dos dias de hoje, à época era um mecanismo de proteção da dignidade e de regras
para aplicação das penas, limitando em parte o poder dos autoritários pela definição
do que seria punido e diante de quais atos.
Os regimes autoritários e assim como as democracias repletas de ordenamentos
jurídicos estão distantes do avanço necessário para garantia dos Direitos Políticos
passivos como Direitos Humanos de primeira dimensão; seja pelo autoritarismo
revestido de democracia, amparado na suposta legalidade, com opressão da oposição
e ferindo gravemente os direitos dos humanos tratados como coisas, a exemplo do
regime capitalista de Estado Venezuelano; seja pelo liberalismo econômico
democrático americano – que levou milhares de americanos a perderem suas casas
após a bolha imobiliária e a perda de seus planos de assistência médica com a
inversão da política de saúde – ou, principalmente, que leva para Guantánamo as
pessoas as quais, a juízo dos dirigentes se possam entender inaplicáveis as garantias
dos Direitos Humanos, respaldados nas decisões da Suprema Corte que reafirmou
seu entendimento de não aplicação dos direitos constitucionais no caso do prisioneiro
libertado Abdul Rahim Abdul Razak al Janko28, após a afirmação de ter sido torturado;
“Apresentamos exemplo de suplício e de utilização do tempo. Eles não sancionam os mesmos
crimes, não punem o mesmo gênero de delinqüentes. Mas definem bem, cada um deles, um certo estilo
penal. Menos de um século medeia entre ambos. É a época em que foi redistribuída, na Europa e nos
Estados Unidos, toda a economia do castigo. Época de grandes “escândalos” para a justiça tradicional,
época dos inúmeros projetos de reformas; nova teoria da lei e do crime, nova justificação moral ou
política do direito de punir; abolição das antigas ordenanças, supressão dos costumes; projeto ou
redação de códigos “modernos”: Rússia, 1769; Prússia, 1780; Pensilvânia e Toscana, 1786; Áustria,
1788; França, 1791, Ano IV, 1808 e 1810. Para a justiça penal, uma era nova.” In FOUCAULT, Michel.
Vigiar e punir: Nascimento da prisão. 39ª. ed. Petrópolis: Vozes, 2011. p.13.
28 Disponível em: <https://www.supremecourt.gov/Search.aspx?FileName=/docketfiles/14-650.htm>
Acesso em: 27 out. 2017.
27
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seja pelo Estado Democrático de Direito brasileiro que pela ineficiência e
comportamento amoral torna impossível garantir o mínimo de dignidade humana aos
mais de treze milhões de analfabetos, as cerca de dezoito milhões de crianças de 0 a
14 anos com renda per capta inferior a U$2 diários, que independente dos duzentos
de milhões de brasileiros que vivem em estado de extrema pobreza ou pobreza,
projetam uma população adulta com total comprometimento social, moral e intelectual,
que se somará a impossibilidade do Estado em garantir os Direitos Humanos nas
populações que vive nas Comunidades ou Favelas, nos Cárceres entupidos pela
população carcerária que só aumenta, repercutindo no descontrole da criminalidade
em todo pais; seja pelo autoritarismo do dirigente Norte Coreano que decide pelo
investimento e desenvolvimento Bélico para atuar contra as Potências Econômicas
sem garantir a dignidade humana de seu povo ou garantir os Direitos Políticos como
Direitos Humanos e a sujeição a possíveis ataques; seja pelo radicalismo religioso
utilizado por países árabes que se utilizam das práticas terroristas que vem tornando
impossível a garantia dos Direitos Humanos das pessoas que sofrem com os ataques
bélicos não menos terroristas em seus países.
Fica evidente que as normas internas de cada Estado membro das organizações
mundiais são incapazes de garantir a dignidade humana de seus povos pela defesa
dos Direitos Humanos e, os tratados internacionais, como instrumentos jurídicos
subscritos pela quase totalidade dos países que estão associados a Nations Unies
são, da mesma forma, insuficientes para garantir os Direitos Humanos e a Dignidade
da Pessoa Humana nas questões sociais e culturais. É possível afirmar que a
insuficiência e incapacidade ocorrerá enquanto a pretensão for a existência de um
órgão judiciário com Poder Universal capaz de sujeitar os apenados à execração
pública, a pena de prisão perpétua e os Estados aos boicotes econômicos ou ao
impedimento de comercialização de suas produções, prejudicando e atentando contra
toda a população carente destes Estados signatários ou não. Ficam imunes os
verdadeiros culpados que são uns poucos dirigentes políticos e todos que compõe o
governo, os quais, por meio de manobras próprias dos regimes democráticos se
apropriaram indevidamente do comando governamental, transferem riquezas para o
exterior, adquirem patrimônio pelo mundo e ainda são recepcionados com imunidade
diplomática.
Em síntese, os erros cometidos com amparo nos ordenamentos jurídicos
internos dos Estados signatários tem se repetido em larga escala pelas Organizações
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Internacionais formadas após as Grandes Guerras. A Comunidade Europeia como
exemplo mundial de perfeição na construção do bloco econômico, com estrutura que
evoluiu até mesmo para uma moeda única e com forte organização jurídica não evitou
o Brexit29, nem os fortes movimentos separatistas em diversos Estados, e agora sofre
com a elevada migração dos refugiados de Estados em Guerra ou dominados por
ditadores. A invasão de refugiados criou uma população de desempregados, elevação
dos números da pobreza em solo Europeu e a concentração humana em campos de
refugiados próximo as fronteiras, onde é impossível garantir Direitos Humanos, com
evidente ofensa à Dignidade da Pessoa Humana.
Observações importantes são necessárias à proposta conclusiva deste estudo,
em destaque o sistema judiciário americano com elevado índice de punição e que
inclui a pena de morte, em uma população de 327 milhões de habitantes, mantendo
no sistema carcerário, com índice relativo de reincidência, para uma população
carcerária de 2.145.10030, atualmente com pequena redução de presos mesmo em
razão da decisão da Suprema Corte que declarar determinado crime como
inconstitucional e de haver uma redução nas penas aplicadas aos crimes de tráfico de
drogas. O exemplo destacado, que é idealizado e exemplo para países do terceiro
mundo e por muitos dirigentes dos países membros das Nações Unidas, como sendo
remédio de oposição à impunidade, permite identificar que o raciocínio e a relação
entre a punição rigorosa e até mesmo capital da pessoa física do criminoso com a
eliminação da prática delituosa, nelas incluídos os crimes bárbaros, cruéis e de
massa. Somente uma política de diminuição de penas e exclusão desqualificação de
determinado crime é capaz de diminuir em números significativos a população
carcerária?
Evidenciada fica a conclusão de ineficácia das sanções graves impostas como
mecanismo de redução da criminalidade, com destaque de que a pena é imposta a
pessoa física do criminoso, o que, ao contrário, favorece as práticas internacionais de
nacionalismo extremado quando as sanções impostas pelas Organizações

Para melhor compreensão, recomenda-se a leitura de GUIMARAES, Antônio Marcio da Cunha.
Globalização e Brexit - reflexões iniciais. In: GUIMARAES, Antônio Marcio da Cunha; MARQUES,
Miguel Ângelo. (Org.). DIGE - Direito Internacional e Globalização Econômica. 1ed.Belo Horizonte MG: Arraes Editores Ltda., 2017, v. 1, p. 2-10.
30 Disponível em: <http://www.prisonstudies.org/country/united-states-america> Acesso em: 25 out.
2017.
29
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Internacionais são limitadas a política de boicote econômico, de isolamento e barreira
armamentista, o que tem repercussão punitiva no povo e não em seus líderes.
A manifestação introdutória poderá delinear a visão crítica que decorrerá a
conclusão, contudo, é deste Estudo e do que se pode constatar e comprovar pelos
relatórios e pesquisas produzidas pela própria Organização das Nações Unidas que
se identificou a necessidade de enfrentar a eficácia das Cartas, Acordos, Declarações,
Pactos e Tratados Internacionais de Direitos Humanos e Políticos, porém com o
propósito específico de tratar dos Direitos Políticos passivos, os quais são entendidos
como transitando entre os direitos de primeira e segunda dimensão31. Tais garantias
precedem e se impõe a quaisquer documento que vise a defesa dos Direitos Humanos
e da Dignidade da Pessoa Humana.
Impossível é tratar da defesa dos Direitos Humanos com apoio em documentos
como a “Virginia Declaration of Rights” de maio de 1776, que influenciou a declaração
de independência dos Estados Unidos em 4 de julho de 1776, sem ter registrado que
embora seu primeiro dispositivo é a afirmação de que todos os homens são, por
natureza, igualmente livres e independentes, seguindo-se a afirmação claramente
discriminatória que garante apenas certos direitos quando estes (homens) entram em
um estado de sociedade, não podendo, contudo, por qualquer modo ter privado ou

“Os direitos fundamentais, assim como a Constituição e o próprio Direito, podem ser estudados,
projetando-os em muitas dimensões. Essa multidimensionalidade é uma característica do próprio
modelo epistemológico que se considera mais adequado para investigá-los. Tal modelo é dito
tridimensional, e pode ser visto como uma tentativa de conciliar de modo produtivo as três principais
correntes do pensamento jurídico, a saber, o positivismo normativista, o positivismo sociológico ou
realismo e o jusnaturalismo. A primeira dimensão em que devem se realizar os estudos jurídicos é dita
analítica, sendo aquela em que se burila o aparato conceitual a ser empregado na investigação, num
trabalho de distinção entre as diversas figuras e institutos jurídicos situados em nosso campo de estudo.
Uma segunda dimensão é denominada empírica, por ser aquela em que se toma por objeto de estudo
determinadas manifestações concretas do direito, tal como aparecem não apenas em leis e normas do
gênero, mas também – e, principalmente –, na jurisprudência. Finalmente, a terceira dimensão é a
normativa, enquanto aquela em que a teoria assume o papel prático e deontológico que lhe está
reservado, no campo do direito, tornando-se o que com maior propriedade se chamaria doutrina, por
ser uma manifestação de poder, apoiada em um saber, com o compromisso de complementar e
ampliar, de modo compatível com suas matrizes ideológicas, a ordem jurídica estudada. (...) ao invés
de “gerações” é melhor se falar em “dimensões de direitos fundamentais”, nesse contexto, não se
justifica apenas pelo preciosismo de que as gerações anteriores não desaparecem com o surgimento
das mais novas. Mais importante é que os direitos gestados em uma geração, quando aparecem em
uma ordem jurídica que já traz direitos da geração sucessiva, assumem uma outra dimensão, pois os
direitos de geração mais recente tornam-se um pressuposto para entendê-los de forma mais adequada
– e, conseqüentemente, também para melhor realizá-los. Assim, por exemplo, o direito individual de
propriedade, num contexto em que se reconhece a segunda dimensão dos direitos fundamentais, só
pode ser exercido observando-se sua função social e, com o aparecimento da terceira dimensão,
observando-se igualmente sua função ambiental” In Willis Santiago Guerra Filho, Direitos
Fundamentais, processo e princípio da proporcionalidade, in: Willis Santiago Guerra Filho (Org.).
Dos Direitos Humanos aos direitos fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1997.
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alienado tais direitos, que são meios para o gozo da vida e, (novamente) o uso da
liberdade como meios de adquirir e possuir bens. Necessário ainda o registro de que
a Virgínia, uma das 13 Colônias, era sulista e escravagista, somente abolindo o
trabalho escravo em1865. Portanto, claro que a afirmação de que todos os homens
são igualmente livres não incluía o escravo, que certamente devia ter o entendimento
cruel e repugnante de que eram coisas e não homens.
As incongruências e contradições nos documentos de defesa e garantia dos
Direitos Humanos que são escritos e reescritos com influência de outros documentos,
onde se identifica defeitos de origem, como a Declaração dos Direitos do Homem e
do Cidadão formatado em data anterior mas aprovado durante a Revolução Francesa,
logo após a tomada da Bastilha. O documento com previsões de Direitos Humanos,
fora pouco respeitado quando se tratava dos inimigos da revolução. Os textos foram
repetidos por gerações, como correspondente ao conjuntos de valores e direitos
decorrentes de momentos marcantes na História. Esta é uma História não terminada.
O processo de internacionalização dos Direitos Humanos acompanha o processo de
cooperação internacional dos Estados e ambos estão longe da realização total.
Os Direitos Humanos são o tema a partir do qual se desenvolve as questões,
face a defesa dos Direitos Políticos passivo como de primeira dimensão.
A introdução serve sobretudo para explorar as definição – ainda que possa ser
observada de outra forma – registrar momentos que resultaram em documentos
internacionais, estabelecer o questionamento sobre a eficácia e propor uma profilaxia,
capaz de permitir uma mudança no rumo da História.
O primeiro capítulo propõe apresentar ao leitor a tensão entre o entendimento
de que os Direitos Humanos são Direitos Naturais e inerentes aos seres humanos,
como afirmado na Declaração Universal dos Direitos Humanos, e, portanto,
descendentes do Jus Naturalismo, e o entendimento que são direitos decorrentes de
conquistas históricas, e, portanto, construções da civilização. Há um processo de
internacionalização, ou universalização, ainda não concluído? Seja qual for o
entendimento na tentativa de resposta a questão, os Direitos Humanos percorreram
um caminho de grande relevância e complexidade, e o primeiro capítulo contribui com
as possíveis respostas.
O segundo capítulo apresenta a delimitação dos Direitos Políticos como Direitos
Humanos de primeira dimensão, e suas correspondências com as atividades políticas
– aqui se estabelece uma dicotomia dos Direitos Políticos em ativos e passivos –,
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formas de governo e modelos de representação política que permita uma
demonstração claro do que se defende. Não se tratará das ideologias políticas por ser
possível, em todas, inserir o propósito da pesquisa, protegidas pela própria
decorrência reflexa dos Direitos Políticos, face a liberdade inerente a estes.
O terceiro capítulo, se apresenta de forma comparada e como se dá o
desenvolvimento dos Direitos Políticos nos diversos sistemas representativos, e
aplicabilidade nas normas internas – aqui tratando sobre monismo e dualismo – das
maiores potências bélico econômicas.
O quarto capítulo trata das organizações de defesa dos Direitos Humanos, seus
tribunais e a influência bélico econômicas na garantia destes direitos. Novamente se
verifica uma tensão decorrente das violações de Direitos Humanos, a necessidade de
retificação dos Tratados de Direitos Fundamentais – aqui inseridos os Direitos
Políticos passivo – de primeira dimensão, e a repercussão sobre a eficácia dos
Tratados e Organizações Internacionais específicas de Direitos Civis e Políticos.
A conclusão, como tese propositiva inovadora, permite a defesa dos Direitos
Políticos passivo como Direitos Humanos de primeira dimensão, por ser Direito
Natural capaz de produzir efeitos, e a partir da necessária repercussão no mundo
jurídico estabelecer obrigações às Organizações Internacionais de ação proativa por
parte de seus integrantes e monitoramento pelos corpos diplomáticos dos Estados e
Soberanias, independente de provocação destes, permitindo ação profilática capaz
de antecipar ações as quais, no sistema atual, só acontecem após a ocorrências das
atrocidades, extermínios e genocídios nunca evitados pelos documentos que, de
início, não tem eficácia contra o mal da humanidade, o revanchismo e o nacionalismo
extremista. Enfim demonstrar a possibilidade de dar efetividade aos Tratados
Internacionais que estabeleçam Direitos Políticos como Direitos Humanos e os
princípios que fundamentaram a criação das Organizações internacionais para
proteção destes direitos, sem a necessária ratificação ou filiação do Estado ou
Soberania que os viole.
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1. DIREITOS HUMANOS
A afirmação de que os seres humanos tem Direitos decorre dos textos
positivados nos documentos que deram origem ao constitucionalismo. Tem-se aqui o
propósito de evitar ser promiscuo32, como afirma o Professor Bonavides quando se
faz uso indiferentemente dos termos “direitos humanos”, “direitos do homem” e
“direitos fundamentais”. O emprego de “direitos humanos” e “direitos do homem” mais
frequente entre os autores anglo-americanos e latinos, em coerência com a tradição
e a história como afirmou, e o emprego de “direitos fundamentais” circunscrito à
preferência dos publicistas33 alemães se vinculam diretamente com o objetivo do
presente estudo.
Os direitos entendidos como Direitos Humanos tiveram registros no Código de
Hamurabi e no cilindro de Ciro, mas é possível afirmar que fora com a Magna Carta
(1215), na Europa Medieval, que os Direitos Humanos passam a ter o primeiro
instrumento de oposição ao Estado para sua garantia, denominado Habeas Corpus,34
e seu texto influenciou declarações de direitos e o constitucionalismo na Idade
Moderna. Ainda é possível retroceder a ideia de pactum subjectionis mediante o qual
os governados consentiam na transferência da autoridade política para os
governantes, sem a inspiração democrática, onde o povo confiava ao governante o
exercício do poder com equidade legitimando o direito de rebelião popular no caso do
soberano violar tais regras, mas o marco é sem dúvida, a Magna Carta.
A base constitucionalismo moderno, em que fora positivado de forma expressa
os Direitos Humanos e suas garantias, pinçados das declarações de Direitos do
Homem, Civis e Políticos, não se limitou a Magna Carta, e foram ao logo do tempo
consubstanciados no petition of right (1628), no Instrument of govermment (1654) e
no Bill of Rights (1689). Os Estados Unidos da América do Norte, desde o início do
século XVII, formalizaram documentos que incluíam garantias de defesa dos Direitos
Fundamentais e que se anteciparam à Declaração dos Direitos do Homem e do
Cidadão (1789), como a The Fundamental Orders of Connecticut (1639) ou até
mesmo o pacto Mayflower Compact (1620) entre outros documentos firmados desde

BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 25ª. ed. São Paulo: Malheiros, 2010.
Aquele que escreve sobre assuntos públicos (política, questões sociais). Escritor que escreve sobre
política. Aquele que é especialista em direito público.
34 Do latim “que tenhas teu o corpo”.
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1604 e as Virginia Charters35 (1606 - 1612) até a The Virginia Declaration of Rights36
(1776).
A Revolução Francesa produz a Declaração dos Direitos dos Homens e dos
Cidadãos (1789) e o mundo adota, definitivamente, os Direitos Humanos em seus
textos constitucionais e neles definindo-os como Direitos Fundamentais, não só o
direto à vida, às liberdades adjetivadas e a participação do indivíduo na polis, como
também as decorrentes da vida em sociedade, avançando das garantias individuais
para as garantias de convivência em coletividade.
Já neste contexto, das garantias expressamente positivadas em textos
originários, os Direitos Humanos foram subdivididos em dimensões ou gerações,
favorecendo a utilização das denominações Direitos Humanos, Direitos do Homem e
Direitos Fundamentais de forma indiferente, como advertiu Bonavides.37
No presente estudo, e para a concretude da efetividade da garantia dos Direitos
Humanos de forma universal, adota-se a afirmação da Professora Doutora Flávia
Piovensan38, quando acolhe o princípio da indivisibilidade e da interdependência dos
Direitos Humanos, que pelo valor da liberdade se conjuga com o valor da igualdade
não havendo como divorciá-los. Contudo, haverá de se fazer uma dicotomia entre o
que é Direito do Homem e o que é Direito do Homem em coletividade, apresentado
no item 1.3.2 acima.
O movimento iluminista de pensadores que se aflora antes da Revolução
Francesa afasta a igreja e de forma racional coloca o homem no centro das coisas,
não como coisa subjugada na condição de súdito de absolutistas, que no exercício do
poder, agiam como se os tivessem recebidos da própria divindade, portanto, titular de
direitos. A América do Norte já adotara na Declaração da Virgínia (1776), assinada
dias antes da Declaração de Independência dos Estados Unidos (1776) a defesa dos
Direitos do Homem e sua igualdade enquanto pessoa humana, enfrentando um
conflito interno da colônia que sendo sulista em grande parte era escravagista, antes
mesmo da Declaração dos Direitos dos Homens e dos Cidadãos (1789),
estabelecendo que todo homem nasce livre.

Disponível em: <http://www.let.rug.nl/usa/documents/1600-1650/> Acesso em :02 jul.2018.
Disponível em: <http://www.let.rug.nl/usa/documents/1776-1785/> Acesso em :02 jul.2018.
37 Idem.
38 PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional. 13ª ed. São Paulo: Saraiva,
2012.
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36
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Exige-se a partir dos documentos que influenciaram o constitucionalismo
moderno e que prevalece até os dias de hoje, a preocupação questionável de
subdivisão em dimensões39 ou gerações de Direitos Humanos. Neste estudo a filiação
da primeira dimensão se impõe pela própria definição de Direitos Humanos
originários, oriundos da própria natureza, Direitos Naturais Divinos e intrínsecos a
natureza do indivíduo e cuja negação fere a própria natureza humana, não se incluindo
nestes os decorrentes das regras de convivência comum em sociedade, positivados
como normas de conduta.
Tem-se o conceito de Piovesan,40 o qual se adota e a necessária dicotomia que
se faz neste estudo enquanto Direitos Políticos como Direitos Humanos de primeira
dimensão, os quais embora afirmados por juristas, efetivamente, não incorporam os
Tratados Internacionais, quando o objetivo é a internação nos ordenamentos jurídicos
dos Estados e Soberanias. A resistência quanto a internação decorre da não
aceitação destes direitos pelas potências bélico econômicas e pelos regimes
ditatoriais, autoritários e absolutistas.
A ausência de claro entendimento entre o que é Direito Natural do Homem e o
que decorre deste direito quando exercitado em sociedade, portanto sujeito as normas
de conduta que obrigam a todos quando em convivência, assim como a explicitação
da dicotomia destes torna improvável a subscrição de tratados que garantam tais
direitos.
Não se tem o objetivo de reiterar ou reexplicar os Direitos Humanos –
exaustivamente estudados –, nem se pretende criar ou excluir quaisquer destes
direitos reconhecidos desde os primeiros documentos que influenciaram o
constitucionalismo moderno, mas de explicitar nos textos dos Tratados Internacionais
a dicotomia relativa aos Direitos Políticos passivos – que diferem do ativos – e como
tal permitem sua inaplicabilidade pelo embaraço criado para sua internação nos
ordenamentos jurídicos dos Estados e Soberanias, o que tem facilitado a sua
ineficácia e, consequentemente, impedindo a concretude da efetividade.

O termo “dimensão” é identificado, na doutrina, como uma linguagem mais adequada no que diz
respeito à interpretação e realização dos direitos fundamentais. Em termos práticos, o direito individual
de propriedade adquiriria outras dimensões quando garantido por um ordenamento jurídico que
assegura direitos de segunda ou terceira dimensões, respectivamente a sua dimensão social e
ambiental. Cf. Willis Santiago Guerra Filho, Direitos Fundamentais, processo e princípio da
proporcionalidade, in: Willis Santiago Guerra Filho (Org.). Dos Direitos Humanos aos direitos
fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1997. p.13.
40 Idem
39
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A falta de clareza dos Direitos Políticos estabelecidos nos tratados gera
dificuldade na sua interpretação, e esta se confirma pela própria necessidade da
Organização das Nações Unidas em aprovar em convenção realizada em 1953 a
proteção dos Direitos Políticos da mulher, mesmo quando se sabe que ao se
estabelecer os Direitos Políticos do Homem de votar e ser votado se estava tratando
do homo sapiens sem distinção de gênero.
Os Direitos Políticos passivos como direitos de primeira dimensão, ainda exigem
uma dicotomia entre o Direito intrínseco a natureza humana (ser) e o Direito do
Homem enquanto no convívio com a sociedade (dever ser), o que permite sua garantia
não como algo que mereça proteção individual de cada Estado ou Soberania, mas
como um Direito Universal a ser protegido por todos os povos, assim como no Direito
Ambiental, porque interfere e atinge toda a população do planeta.
Não se pretende a universalização de ideologia política ou mesmo a imposição
forçada da Democracia, até mesmo porque, melhor seria titulada como
“demoniocracia”, que pelo “conceito ônibus leva e cabe de tudo”, mas a imposição,
pela garantia dos Direitos Políticos passivos de primeira dimensão enquanto direito
da pessoa (ser – sem distinção de gênero), garantir que esta possa livremente
submeter-se a escolha de seu povo, ainda que sujeitos as regras de cada Estado ou
Soberania, permitindo que o povo possa a seu convencimento individual escolher
entre a continuidade e a mudança.
Esta proteção de Direitos Humanos não pode estar sujeita a exigência de cada
Estado ou Soberania para garanti-la, impondo o cumprimento pela aprovação do
Tratado Internacional, que pelo princípio da convivência ética e moral jamais poderá
se escusar de cumprir, mesmo que não o ratifique, pois se encontra inserido no
planeta. Assim o é no direito de vizinhança, quando se exige que o vizinho, senhor de
seus direitos e liberdades individuais, mesmo garantido do direito de propriedade, uso,
gozo e disposição dela, não possa deixar acumular lixo, porque os danos com insetos
e roedores atingirá toda a comunidade.
No Direito Internacional há ineficácia de garantia do Direito Político passivo pela
ausência da explicitação da dicotomia apresentada, prejudicando a aplicabilidade.
Neste estudo, a proposta é do necessário entendimento de que os Direitos Políticos
são de primeira dimensão quando do exercício da vontade do cidadão em submeter
seu nome ao pleito, sem prejuízo dos decorrentes da igualdade (segunda geração).
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A não garantia destes Direitos Políticos de primeira dimensão causa repercussão
na comunidade internacional que tem regras de convivência em sociedade, portanto
devem ser impostas para a própria proteção da sociedade internacional como um
todo. O absolutismo, o autoritarismo e a ditadura causam concentração de riqueza,
geram fome do povo, subnutrição, derrubam o índice de desenvolvimento humano e,
consequentemente, provocam o êxodo internacional e o exílio que deverão ser
suportados pelos países da comunidade internacional,41 portanto senhores do direito
de exigirem a garantia dos Direitos Políticos passivos como Direitos Humanos de
primeira dimensão.
A proposta do estudo, é a adoção destes Direitos Humanos, especificadamente
os Direitos Políticos de primeira dimensão e sua necessária dicotomia, de forma
planificada com as Constituições dos Estados e Soberanias, impondo aos poderes,
em especial ao Poder Judiciário a sua aplicação, sujeitando-se seus integrantes a
sanções internacionais, considerando que em países de regimes absolutistas,
autoritários, ditaduras e até mesmo em democracias, o judiciário pode estar a serviço
do Poder Econômico.
Merecedora de atenção, Piovesan42 faz registrar que a primeira dimensão está
associada aos Direitos Civis e Políticos de forma indissociável, mas embora possa ser
eficaz, sua aplicabilidade fica condicionada aos inexplicáveis subterfúgios jurídicos
decorrentes da vontade incondicional dos poderes de cada Estado ou Soberania, em
restringir e limitar o acesso ao exercício fundamental de vontade em submeter o nome
do cidadão a escolha popular. O dimensionalismo classificatório de direitos resulta na
interminável possibilidade criativa, que tem facilitado sua utilização como mecanismo
de restrição das garantias individuais. A segunda dimensão é referente aos Direitos
Sociais, econômicos e culturais que são indispensáveis para a dignidade e livre
desenvolvimento da personalidade. A terceira dimensão43 reflete o direito ao
desenvolvimento, ambiente seguro, direito à paz e segurança e o direito à felicidade.
Outros autores distinguem dimensão e geração optando pela utilização do termo
geração. Como anotado, neste estudo se adota uma forma híbrida, entendendo ser

Disponível em: <https://news.un.org/pt/story/2018/09/1637202> Acesso em: 20 set. 2018.
Idem
43Cuida-se, na verdade, do resultado de novas reivindicações fundamentais do ser humano, geradas,
dentre outros fatores, pelo impacto tecnológico, pelo estado crônico de beligerância, bem como pelo
processo de descolonização do segundo pós-guerra e suas contundentes consequências, acarretando
profundos reflexos na esfera dos direitos fundamentais.
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de primeira dimensão os diretos naturais da própria essência humana (ser – sem
distinção de gênero) e os de segunda e terceira gerações por serem gerados pela
própria sociedade (dever ser). Os Direitos Naturais assim diferem-se aos direitos civis,
por serem inerentes à própria existência do ser humano e os direitos civis decorrem
da qualidade do ser que vive em sociedade.
Direitos Políticos enquanto Direitos Humanos que transitam em todas as
dimensões ou gerações, devem ser analisados pela ótica do Homem para o Estado e
do Estado para o Homem, e não do Homem para o Homem ou do Estado para o
Estado, prevalecendo, nestes casos, os direitos individuais de uns contra os direitos
de outros, ou do Estado pelo Estado em prejuízo dos direitos individuais. O Estado
deve sim privilegiar a coletividade sem prejuízo da individualidade, limitando-se o
exercício do poder.44
A Declaração dos Direitos Humanos de 1948, ao estabelecer garantias
individuais e coletivas, reescreve com maior especificidade os textos das Declarações
de Direitos do Homem e do Cidadão, com a aceitação inicial de poucos Estados e
Soberanias, e teve a qualidade de ser traduzida em mais de 500 (quinhentos) idiomas,
sendo um dos documentos mais traduzidos no mundo e universalizando o direito ali
transcrito. O documento embora sem poder vinculante explicita e enfatiza a liberdade
política,45 o que tem provocado a aceitação da Declaração com ressalvas.

O poder que Foucault analisa, caracteriza-se como ‘aquele que coloca em jogo relações entre
indivíduos, pois, se falamos de mecanismos de poder é na medida em que supomos que “alguns”
exercem um poder sobre os outros. O termo poder designa relações entre parceiros, ou seja, um
conjunto de ações que se induzem e se respondem umas às outras. E através de vários modos, o
poder se exerce, coagindo e fazendo com que os indivíduos se tornem submissos, pois, apesar de o
poder parecer invisível, adquire força na medida em que os indivíduos transformam-se numa espécie
de objetos de transmissão e reprodução do mesmo. De acordo com essa concepção, o poder de uma
forma rude e grosseira, evolui e apresenta-se de forma sofisticada e sutil. Nessa perspectiva, não se
trata da questão de “quem tem o poder”, mas de estudá-lo na medida em que se implanta e produz
seus efeitos reais, criando discursos que funcionam como normas. Para Foucault, o sujeito moderno é
constituído pela norma, que se torna um traço marcante das sociedades modernas, e faz a seguinte
observação: “estamos na sociedade do professor-juiz, do médico-juiz, do educador-juiz; Todos fazem
reinar a universalidade do normativo; e cada um de seu modo submete o corpo, os gestos, os
comportamentos, as condutas, as aptidões, os desempenhos.” FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir:
nascimento da prisão; tradução de Raquel Ramalhete. Petrópolis, Vozes, 1987. p. 266.
45 Não se trata de uma limitação do poder soberano do Estado, mas da inserção, no conceito de
soberania, da proteção dos Direitos Humanos pela liberdade política, traduzida no pensamento de
Hannah Arendt de que o primeiro dos direitos é o direito a ter direitos. Para Hannah Arendt a política é
o espaço entre-os-homens que só tem sentido se a liberdade se fizer presente. Por isso, de acordo
com a autora, a esfera política dignifica a condição humana. O espaço que se estabelece entre-oshomens, como espaço da espontaneidade, está além das necessidades e exigências naturais ou
sociais, mas diz respeito às realizações humanas em um mundo plural e comum a todos. In ARENDT,
Hannah. A condição humana. 11ª. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2010.
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O pacto Internacional de Direitos Humanos incorporado pelo direito brasileiro
após a adesão e sua promulgação pelo Decreto nº 592/1992, em suas considerações
reconhece que tais direitos decorrem da dignidade da pessoa humana, que o pacto
está em conformidade com a Declaração Universal dos Direitos do Homem como o
ideal do ser humano livre, no gozo das liberdades civis e políticas e liberto do temor e
da miséria estabelecendo que tais direitos não podem ser realizados ao menos que
se criem as condições que permitam a cada um gozar destes assim como dos Direitos
Econômicos, Sociais e Culturais. Afirma ainda que a Carta das Nações Unidas impõe
aos Estados a obrigação de promover o respeito universal e efetivo dos Direitos e
liberdades do Homem, assim como o indivíduo por ter deveres para com seus
semelhantes e para com a coletividade, neste tópico merecedor de crítica pelo
nacionalismo extremo que restringe os deveres somente para a coletividade que
pertence.
1.1.Dos Tratados de Direitos Humanos e dos Direitos Políticos

Os tratados internacionais sobre direitos humanos consagram direitos inerentes
à natureza humana. Esses tratados asseguram direitos e garantias extremamente
importantes, que baseiam a produção normativa de grande parte dos países do
mundo.
Destaca-se que esses tratados são fruto de uma construção coletiva de vários
Estados e, por isso, representam a preocupação global com os direitos do ser
humano. Além disso, o grande número de tratados celebrados no período posterior à
II Guerra Mundial torna-os fontes primordiais do Direito Internacional contemporâneo,
além de refletir uma tendência de globalização e universalização dos direitos.
Em razão dessa relevância inestimável, surge uma preocupação mundial de se
definir qual a hierarquia que os tratados internacionais assumem no sistema jurídico
interno dos Estados. Entretanto, no Brasil, o status dos tratados de direitos humanos
não é identificável de plano, havendo, sim, ampla divergência a respeito, incerteza
esta que gera uma incrível e desnecessária insegurança jurídica.
A questão é tão polêmica quanto essencial para a solução do problema proposto:
pode a Constituição Federal padecer de inconstitucionalidade (formal ou material)?
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O presente tópico visa gira em torno de uma questão: haveria a possibilidade de
que normas constitucionais possam ser tidas como inconstitucionais, em função de
contrariar ou macular algum tipo de essência jurídica absoluta, ou, até mesmo, o
sistema interno do texto constitucional, de modo a alterar o ―sentido de seu
conteúdo?
Propõe-se afirmar o direito para além da própria constituição, não sendo, como
de conhecimento público e notório, uma tese acolhida pelo próprio Tribunal
Constitucional Federal.
A título de exemplificação, o Tribunal Constitucional Federal Alemão
(Bundesverfassungsgericht)46 tomou para si a legitimação da guarda e interpretação
da Lei Fundamental, que ficou conhecida como ―jurisprudência dos valores, com
severas críticas de que fora um período em que houve ―perda das certezas jurídicas,
ao se propiciar a abertura da estrita legalidade que sempre imperou no território
germânico.
Nessa época, foram criados e redefinidos institutos como as ―cláusulas gerais,
os ―conceitos jurídicos indeterminados, ―normas em branco e os próprios
―princípios constitucionais47.
Tenha-se certo, todavia, que a realidade brasileira é outra.
A Constituição Federal de 1988 foi promulgada após longa discussão e
participação de inúmeros setores sociais; alguns bem representados, outros nem
tanto; mas que não padece de vício de legitimidade, ao menos aparentemente
Estamos falando aqui da Constituição em sentido material, não formal. Portanto,
a discutida inconstitucionalidade fica limitada a um plano material, de conteúdo
valorativo e axiomático.
A conceituação material de Constituição presume que se leve em conta o Direito
Natural. Dessa afirmação resulta a característica de autonomia ilimitada do poder
constituinte originário, somente persistindo diante das vinculações supralegais.
A violação de direito supralegal, destarte, acarretaria a alcunha de
inconstitucionalidade. Esse direito material constitucional seria composto por normas

46Aqui

levando-se em consideração que se posicionou-se com base no sistema jurídico alemão do pósguerra, que teve um governo de transição e uma constituição outorgada em 1949, chamada
Grundgesetz.
47 STRECK, Lênio Luis. Normas Constitucionais Inconstitucionais. In: Conjur. Disponível em:
<http://www.conjur.com.br/2009-jul-19/confiar-interpretacao-constituicao-poupa-ativismo-judiciario>
Acesso em: 20 jan. 2013.
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que antecedem a existência do Estado, que não se referem tão somente aos direitos
naturais dos indivíduos.
Sua pré-existência, para os defensores, impõe a observância por todos os
Estados, independentemente da positivação na Constituição.
O que interessa ao deslinde da problemática em questão disposta neste item diz
respeito à possibilidade de se terem normas inconstitucionais em virtude de
contradição com normas constitucionais de grau superior.
A norma constitucional contestada como inconstitucional é a regra de
inelegibilidade dos analfabetos, na forma do §4º, do art. 14, da Constituição Federal,
referendada integralmente pelos tribunais eleitorais do País, em especial o Tribunal
Superior Eleitoral.
As normas constitucionais de grau superior em tese ofendidas são os princípios
constitucionais relacionados à ampla participação democrática, acesso aos poderes
do Estado e ao sufrágio universal sem exclusão dos analfabetos, tal como proposta
pela Declaração Universal dos Direitos Humanos e praticada pela grande maioria dos
países integrantes da ONU, bem como pelo Pacto Internacional sobre Direitos Civis e
Políticos, recepcionado internamente no Brasil pelo Decreto nº 592, de 6 de julho de
1992.
É aparentemente paradoxal e incongruente, considerando uma norma elaborada
pelo poder constituinte originário seja inconstitucional, pois uma lei constitucional não
pode violar a si mesma.
Contudo, o referido autor entende o assunto pela seguinte distinção: de um lado,
estão as normas de significado secundário, meramente formal, e, de outro, aquelas
de ―grau superior , que contém preceitos materiais fundamentais para o próprio
existir estrutural e principiológica da Constituição.
Nesse diapasão interpretativo, as normas ditas inferiores que contrariassem
aquelas superiores seriam inconstitucionais ou não vinculativas, carecendo, portanto,
de obrigatoriedade jurídica, já que a sua efetivação poderia ferir direito supralegal.
Desta forma, acredita-se que não é sempre que se encontra uma pretensa
incompatibilidade entre normas constitucionais de graus diversos, que se estará
diante de uma inconstitucionalidade, pois há a possibilidade do legislador constituinte
originário, autônomo, criar exceções ao direito estabelecido.
Não se trataria, nesse caso, de uma contradição do legislador constitucional,
mas sim de regra e exceção.
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Ao se admitir exceções, o constituinte deve ter certa dose de cautela para não
infringir normas de direito supralegal, pois até mesmo o poder constituinte originário,
pode sofrer limitação quanto à sua legitimidade.
A conclusão é que não se admite que sejam criadas normas excepcionais sem
concordância com os princípios constitucionais basilares, já que faltaria legitimidade
ao legislador – caracterizando arbitrariedade –, sendo essas normas, portanto,
inconstitucionais (não vinculativas).
Existe, também, a possibilidade de o legislador, sem perceber, criar uma
disposição constitucional ―inferior contrária a uma de grau mais elevado.
Como não há possibilidade de se provar que uma contradição surgiu por erro do
legislador – uma interpretação constitucional deve ser baseada na vontade objetiva
deste –, nesse caso, há uma contradição insolúvel (inconstitucionalidade), por não se
tratar de regra e exceção.
De qualquer modo entendemos não haver justificativa sóbria o suficiente para o
legislador constituinte originário ter deixado, seja por mero descuido, ou por vontade
expressa (tese mais aceitável), que o cidadão seja ceifado do direito de ampla
participação política, cabendo a aquele que escolhe definir se A ou B se encaixa como
representação de si.
O Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, recepcionado no Brasil
pelo Decreto nº 592, de 06 de julho de 199248, dispõe de maneira irretorquível o direito
supralegal; agora aceito internamente pelo direito pátrio; de ampla participação
política sem limitação49, e o artigo 26 da referida carta ainda prevê expressamente o
princípio da igualdade civil e política.50
O país restringe através da aplicabilidade da Lei Complementar 64/90, a ampla
participação política passiva, e o acesso em condições gerais de igualdade, às
BRASIL. Planalto. Decreto 592 de 06 de julho de 1992. Pacto Internacional sobre direitos civis e
políticos. Promulgação. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/
D0592.htm> Acesso em: 12 jan. 2017.
49 ARTIGO 25 Todo cidadão terá o direito e a possibilidade, sem qualquer das formas de discriminação
mencionadas no artigo 2° e sem restrições infundadas: a) de participar da condução dos assuntos
públicos, diretamente ou por meio de representantes livremente escolhidos; b) de votar e de ser eleito
em eleições periódicas, autênticas, realizadas por sufrágio universal e igualitário e por voto secreto,
que garantam a manifestação da vontade dos eleitores; c) de ter acesso em condições gerais de
igualdade, às funções públicas de seu país.
50 ARTIGO 26 Todas as pessoas são iguais perante a lei e têm direito, sem discriminação alguma, a
igual proteção da Lei. A este respeito, a lei deverá proibir qualquer forma de discriminação e garantir a
todas as pessoas proteção igual e eficaz contra qualquer discriminação por motivo de raça, cor, sexo,
língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, situação econômica,
nascimento ou qualquer outra situação.
48
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funções públicas disponíveis por meio de eleições direitas, contrariando ferozmente
as disposições do Pacto Internacional sobre direito civis e políticos, pois, como norma
internamente recepcionada com força de emenda constitucional, na forma dos §§ 2º
e 3º, do art. 5º da Constituição Federal, propiciada pela Emenda Constitucional nº 45,
denominada Reforma do Judiciário, deveria haver aplicação imediata.
O povo enquanto fundamento da cidadania ativa pressupõe que o mero fato de
que as pessoas se encontram no território de um Estado é tudo menos uma situação
irrelevante. Compete-lhes, juridicamente, a qualidade de ser humano, a dignidade
humana, a personalidade jurídica.
Como portadoras de todas essas qualidades inatas do homem, especialmente
pela Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Pacto Internacional sobre
direitos civis e políticos, sendo que o Brasil tem tradição em pautar suas orientações
legislativas em observância às internacionais.
A cidadania é parceira da dignidade humana, estando ligada a historicidade da
implementação do valor humano nos textos, sejam eles religiosos ou primitivos da
democracia moderna, como por exemplo, a Declaração de Virgínia.
O humanismo traduzido nas legislações constitucionais, especialmente na
brasileira de 1988, encontra fundamento primeiro nas Declarações Francesa, de 1789
e da ONU, de 1948 e também no Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos,
com isso os Estados-membros assumiram a condição de coadjuvantes partícipes da
paz.
Essa crítica à exclusão do analfabeto do jogo político também se justifica pela
função promocional dos direitos humanos pelo direito, que se entende como o começo
da concreta efetivação de norma jurídica se dá com a sua plena correlação com os
valores existentes na sociedade.
O Brasil, dentro do sistema internacional de promoção e garantia dos direitos
humanos, não pode continuar permitindo a exclusão dos analfabetos, vítimas
históricas do descaso nacional, sob pena de continuar, nesse aspecto, na contramão
da evolução legislativa humanista.
Constitucionalmente, o Decreto Presidencial nº 592 de 06 de julho de 1992
decorreu da aprovação pelo Congresso Nacional do Decreto Legislativo nº 226, de 12
de dezembro de 1991, cumprindo assim, todos os atos do procedimento interno
constitucional de adoção de um pacto internacional vigentes na Constituição de 1988,

56

ex vi dos artigos 49, inciso I, quanto à aprovação parlamentar, e art. 84, inciso VIII,
quanto à competência do Presidente
O disposto no artigo 5º, §2º, da CF/88 demonstra a nova tendência seguida pelas
Constituições latino-americanas atuais190, preocupadas em conceder um tratamento
diferenciado no ordenamento jurídico interno no que diz respeito aos direitos e
garantias individuais consagrados no âmbito do direito internacional.
Ora, se para a internalização dos tratados internacionais em geral é exigida a
intermediação por decisão do Poder Legislativo através de ato com força de lei,
outorgando vigência e obrigatoriedade às disposições; nos casos dos tratados
internacionais de Direitos Humanos em que o Brasil é parte, os direitos fundamentais
neles garantidos passam a integrar o rol dos direitos constitucionalmente consagrados
e assim, exigíveis de maneira direta e imediata no âmbito da ordem jurídica interna.
Ao determinar tratamento especial à matéria de Direitos Humanos, essas
Constituições sul-americanas reconhecem automaticamente a relevância desta
categoria de proteção internacional, e entendem a importância das consequências
deste tipo de proteção internacional para o âmbito interno.
Todo esse arcabouço caracteriza a proteção internacional dos Direitos Humanos
nessa confluência de valores que une diversos direitos, através destes vasos
comunicantes, promovendo uma troca incessante entre eles e, em consequência,
permitindo que se fortaleçam no objetivo maior de proteção aos Direitos Humanos.
Como afirmado anteriormente, a Emenda Constitucional nº 45 de 2004, no que diz
respeito aos Direitos Humanos, traz ainda o §3º parágrafo ao artigo 5º da Constituição
Federal de 1988.
Em se tratando de normas jurídicas de Direitos Humanos, os tratados
internacionais ratificados pelo Estado brasileiro deveriam ser colocados em um
patamar de norma constitucional, além de aplicação imediata, não podendo ser
revogados por lei ordinária posterior.
Desta forma, todos os Tratados Internacionais de Direitos Humanos ratificados
e com vigência no Brasil, deveriam se encontrar no mesmo nível em que se encontram
as normas constitucionais, seja por hierarquia material – com status de norma
constitucional –, seja pela material e formal – com equivalência de emendas
constitucionais –.
A condição de cláusula pétrea das garantias dos Direitos Humanos, após o
transcurso de um longo período pós guerras e milhões de baixas, não pode ser
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resumido a vontade política ou jurídica de alguns Estados ou Soberanias. A
Constituição Brasileira em parte inspirada na Carta Portuguesa (1976) e Lei
Fundamental da Alemanha (1949) se alinha à diversidade terminológica presente na
doutrina e no Direito Positivo51. Respeitando posições diversas, inexiste quórum
qualificado de aprovação para internação de tratado quando se trata de garantia de
Direitos Humanos, seja pela impropriedade das disposições do parágrafo 3º do artigo
5º da Constituição Federal brasileira, sejam pelas disposições do Inciso III e V do
artigo 1º, do inciso II do artigo 4º e Dos Direitos Políticos, Capítulo IV, (gênero), do
Título II Dos Direitos e Garantias Fundamentais, (espécie) todos da Constituição
Federal brasileira.
As decisões do Supremo Tribunal Federal de 200852, que reconheceram o valor
supralegal dos tratados de Direitos Humanos, embora respeitada pela evolução do
entendimento firmado na decisão de 197753, proferida em questão comercial, ainda é

SILVEIRA, Vladmir Oliveira da; ROCASOLANO, Maria Mendez. Direitos Humanos: Conceitos,
significados e funções. São Paulo: Saraiva, 2010.
52 (...) diante do inequívoco caráter especial dos tratados internacionais que cuidam da proteção dos
direitos humanos, não é difícil entender que a sua internalização no ordenamento jurídico, por meio do
procedimento de ratificação previsto na CF/1988, tem o condão de paralisar a eficácia jurídica de toda
e qualquer disciplina normativa infraconstitucional com ela conflitante. Nesse sentido, é possível
concluir que, diante da supremacia da CF/1988 sobre os atos normativos internacionais, a previsão
constitucional da prisão civil do depositário infiel (art. 5º, LXVII) não foi revogada (...), mas deixou de
ter aplicabilidade diante do efeito paralisante desses tratados em relação à legislação
infraconstitucional que disciplina a matéria (...). Tendo em vista o caráter supralegal desses diplomas
normativos internacionais, a legislação infraconstitucional posterior que com eles seja conflitante
também tem sua eficácia paralisada. (...) Enfim, desde a adesão do Brasil, no ano de 1992, ao PIDCP
(art. 11) e à CADH — Pacto de São José da Costa Rica (art. 7, 7), não há base legal para aplicação da
parte final do art. 5º, LXVII, da CF/1988, ou seja, para a prisão civil do depositário infiel. [RE 466.343,
voto do rel. min. Cezar Peluso, P, j. 3-12-2008, DJE 104 de 5-6-2009, Tema 60]
A matéria em julgamento neste habeas corpus envolve a temática da (in)admissibilidade da prisão civil
do depositário infiel no ordenamento jurídico brasileiro no período posterior ao ingresso do Pacto de
São José da Costa Rica no direito nacional. 2. Há o caráter especial do PIDCP (art. 11) e da CADH —
Pacto de São José da Costa Rica (art. 7º, 7), ratificados, sem reserva, pelo Brasil, no ano de 1992. A
esses diplomas internacionais sobre direitos humanos é reservado o lugar específico no ordenamento
jurídico, estando abaixo da CF/1988, porém acima da legislação interna. O status normativo supralegal
dos tratados internacionais de direitos humanos subscritos pelo Brasil torna inaplicável a legislação
infraconstitucional com ele conflitante, seja ela anterior ou posterior ao ato de ratificação. 3. Na
atualidade a única hipótese de prisão civil, no Direito brasileiro, é a do devedor de alimentos. O art. 5º,
§ 2º, da Carta Magna expressamente estabeleceu que os direitos e garantias expressos no caput do
mesmo dispositivo não excluem outros decorrentes do regime dos princípios por ela adotados, ou dos
tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. O Pacto de São José da
Costa Rica, entendido como um tratado internacional em matéria de direitos humanos, expressamente,
só admite, no seu bojo, a possibilidade de prisão civil do devedor de alimentos e, consequentemente,
não admite mais a possibilidade de prisão civil do depositário infiel. 4. Habeas corpus concedido. [HC
95.967, rel. min. Ellen Gracie, 2ª T, j. 11-11-2008, DJE 227 de 28-11-2008.]
53 RE n° 80.004/SE, Rel. Min. Xavier de Albuquerque, DJ 29.12.1977. Reconhece o status de lei
ordinária a esse tipo de documento internacional.
51
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refém do direito comprado54 acrescido de imposições do direitos interno, a mercê da
vontade do legislador para garantir o status constitucional aos Tratados de Direitos
Humanos que afirmem garantia de Direitos Fundamentais, fixando quórum qualificado
de aprovação criado por emenda constitucional.
O estudo demonstra que as Cartas, Acordos, Declarações, Pactos e Tratados
Internacionais de Direitos Humanos que tratem dos Direitos Políticos, pela
repercussão na evolução da defesa dos Direitos Fundamentais, merece tratamento
internacional diverso e status constitucional em todos os Estados e Soberanias, a
partir da sua aprovação internacional, não como instrumento supraconstitucional55 a
ser imposto, mas admitido no mesmo nível em planificação das as normas
constitucionais escritas ou não. Neste contexto foram objetos de análise a eficácia e
a efetividade dos Direitos Humanos e Fundamentais no Pacto Internacional sobre
Direitos Civis e Políticos (1966), na Convenção Americana sobre Direitos Humanos
(1969, San José, Costa Rica), na Convenção sobre Direitos Políticos da Mulher (1953)
e na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia (2000) e sua versão
consolidada (2016).

1.1.2. A internacionalização ou universalização dos Direitos Humano?

A Declaração Universal dos Direitos Humanos, pós guerra, marca um start
transformador, com a criação da ONU, corrigindo os erros e propósitos diversos da
Liga das Nações, mas permanece inacabado e o processo de universalização dos
Direitos Humanos resta lento e pouco garantidor pela ausência de profilaxia.
A garantia dos Direitos individuais e coletivos haviam sido, até então,
responsabilidade exclusiva dos Estados, mas como registraram os conflitos até a
ocorrências da segunda guerra mundial, falharam nesta tarefa.
Até 1948 verificou-se o primeiro momento neste processo, em que Estado,
Território e População formavam uma espécie de triângulo fechado, sendo os Direitos
restringidos aos cidadãos nacionais e consagrados por instituições nacionais.

Art. 25 da Constituição da Alemanha; art. 55 da Constituição da França; art. 28 da Constituição da
Grécia.
55 MELLO, Celso Duvivier de Albuquerque. O §2º do art. 5° da Constituição Federal. In: Teoria dos
direitos fundamentais. Rio de Janeiro: Renovar, 1999.
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O segundo momento inicia-se, então, em 1948, como resposta a uma procura
pela internacionalização da proteção destes Direitos Humanos, sob a máxima de que
todos deveriam ter Direitos56 decorrentes da natureza humana, independentemente
da sua nacionalidade.
Este ideal de supranacionalização como uma ordem pura e superior a todos os
ordenamentos jurídicos, impõe duas reflexões: O Direito Internacional é produzido
pelos Estados, sendo o conteúdo concreto dos tratados o reflexo dos seus próprios
interesses; O Direito Internacional é discutível pela divergência sobre a capacidade
sancionadora, que compromete a eficácia da norma produzida pelo homem.
As Organizações Internacionais existentes, em especial a ONU, precisam ser
repensadas. Sempre presentes e reiteradamente chamadas a solução de conflitos,
não tem força na edição de resoluções das disputas com garantia de proteção dos
Direitos Humanos dos envolvidos. A estratégia e operação estão sempre à mercê de
Poderes Políticos em mutação57, dependentes economicamente dos Poderes bélico
econômicos e sujeitando-se aos insuperáveis poderes de veto.
O reconhecimento dos Direitos Humanos como direito da natureza humana, por
seu caráter absoluto, tem sido discutido e aplicado de forma ampla e generalizada,
provocando a relativização da sua defesa pela complexidade das proteções a este
título.
Ao se tratar da universalização, já se está propondo uma previsão de
aplicabilidade dos Direitos Humanos que afirmem garantia de Direitos Fundamentais
independente do local onde o Homem estiver, em razão de um Direito Natural, cuja
ofensa, nega a própria natureza humana, perseguindo-o até mesmo em outro planeta,
se considerar as conquistas espaciais.
Estabelecidos os Direitos Fundamentais nos Tratados de Direitos Humanos
estes acompanham o humano por sua natureza, assim como os Direitos Políticos
independentemente da sociedade onde ele está inserido.
Aqui, o bem tutelado é da natureza humana, ainda que reconhecidas estão
sujeitas a normas de convivência entre os homens. Ainda que o ser humano tenha

Todo indivíduo tem direitos a ter direitos e ser defendido pela sociedade onde ele está inserido.
Porém segue esquecido que todo direito corresponde a um dever.
57 Hobsbawm, Eric. Globalização, Democracia e Terrorismo. Traduzido por Miguel Romeira. Lisboa:
Editorial Presença, 2008.
56
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direito a vida, não se poderia garantir se o próprio indivíduo abrisse mão deste direito,
mas ainda assim não se poderia negar o Direito Natural.
1.1.3. Princípios que regem o sistema de Direitos Humanos
A ciência jurídica constitui um sistema organizado, regido por princípios e leis e
composto por diferentes ramos, ou subsistemas.
Os Direitos Humanos é o mais importante desses subsistemas. Os princípios
fundamentais que o regulam são de dois tipos: princípios de valores supremos e
princípios de regência da lógica estrutural do subsistema.
Os princípios axiológicos supremos são liberdade, igualdade e fraternidade. A
liberdade58 não significa puramente o livre arbítrio de se fazer qualquer coisa que se
queira. A liberdade também significa a autonomia da sociedade de se submeter a
regras e governos que ela própria escolheu.
Há que se observar que a liberdade tem duas dimensões: liberdade política,59
que é a liberdade de autogoverno, e a liberdade individual, que é a garantia de nãointerferência estatal na autonomia privada. Tais dimensões não podem se separar,
contudo, sob pena de se inviabilizar o próprio sentido de liberdade.
Com efeito, a liberdade política é mera demagogia sem as liberdades individuais.
E as liberdades individuais, sem liberdade política, servem somente para mascarar a
opressão e a supremacia dos grupos sociais mais abastados.
Para corrigir tal desigualdade, o socialismo baseava-se fortemente no princípio
da solidariedade. O princípio da solidariedade trouxe consigo os Direitos Sociais,

A liberdade tem definição muito mais complexa, como observamos e se é que poderemos defini-la,
ou até mesmo admitir sua existência. O dicionarista Machado anota que liberdade deriva do latim
libertãte ou uso dos direitos do cidadão, o que politicamente seria povo que não está submetido nem à
monarquia nem a outro povo. Verificamos desde o dicionário de etimológico uma relação entre a
liberdade e a política, relacionando a não submissão à monarquia, embora seguido da anotação que
liberdade seria o uso dos direitos do cidadão. Nos dias de hoje seria presumível que um cidadão de
cultura mediana pudesse entender que liberdade não seria apenas inexistência de escravidão, ou ter o
pescoço livre dos grilhões, nem tampouco ter um pensamento vulgar e impossível de que liberdade se
resumiria a um direito de poder fazer o que quiser, sem restrições. Contudo, é certo que a grande
maioria vincule a liberdade a ter condição financeira para fazer o que quer e o que pensa. In
TOBARUELA, Everson. Liberdade Econômica e Liberdade Política: Crítica e Interdependência.
Dissertação de mestrado defendida na PUC/SP, sob a orientação do Prof. Dr. Nelson Nazar, no ano
de 2013, não publicada.
59 Em particular, o que se busca é questionar o entendimento generalizado de que: a) a liberdade é um
valor político fundamental e final; b) a crença generalizada de que a possibilidade de escolha é a única
característica dominante de liberdade política; c) se liberdade política é um fim político, então ele não
pode ser – como o Homem vê o liberalismo e em Adam Smith – como um único valor político. In Ob.cit.
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destinados a equilibrar a situação da sociedade por meio de uma redistribuição de
bens, direitos e vantagens.
No fundo, o princípio da solidariedade significa que todas as pessoas são
responsáveis pela vida digna de todos.
Os princípios estruturais dos Direitos Humanos são a irrevogabilidade e a
complementaridade solidária.
O princípio da irrevogabilidade impede a supressão dos Direitos Humanos,
inclusive com base no caráter evolutivo de que contam tal categoria de direitos. Isso
porque a história mostra uma inegável ampliação dos Direitos Humanos, os quais não
podem se perder pela superveniência de novas leis, novas Constituições ou novos
Tratados Internacionais.
Por fim, o princípio da complementaridade solidária é o princípio que preza pela
validade dos Direitos Humanos em qualquer situação, em qualquer Estado e para
qualquer pessoa.
1.2. Eficácia e efetividade dos Direitos Humanos e dos Direitos Fundamentais
O positivismo jurídico na crença popular e proliferada a partir dos trabalhos
acadêmicos de juristas renomados, preestabelecido como texto escrito da norma cria
uma tensão merecedora de um debate que não se encerra, contrapondo-se as normas
não escritas do direito anglo-saxão. Para este estudo entende-se que positivismo
jurídico é uma norma de convivência que passa pela ratio humana independente de
estar expresso em linguagem escrita ou não.
Nos Tratados Internacionais a necessidade de linguagem escrita e traduzida em
vários idiomas se impõe. A formalidade não retira a interpretação e o entendimento
sobre o positivismo jurídico. Aqui se entende que os documentos constitucionais dos
Estados e Soberanias devem ser compreendidos no mesmo nível em planificação que
os documentos internacionais de proteção dos Direitos Fundamentais, que são enfim
Direitos Humanos, o que leva ao estudo do “Constitutional provisions are imperative”
e do “self-executing provisions”, retrocedendo as afirmações de Cooley (1896)60.

COOLEY, Thomas McIntyre. A Treatise on the Constitutional Limitations. 7ª. ed. Boston: Brown,
1903.
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A concepção clássica que tratou Ruy Barbosa em sua obra Comentários a
Constituição Federal Brasileira, volume II, citado por Jose Afonso da Silva,61 reafirma
a doutrina iniciada por Cooley na obra Um Tratado sobre as Limitações
Constitucionais de 1896.
José Afonso da Silva afirma que as normas constitucionais “self-executing” e “not
self-executittg” “como acontece com quase todos os grandes temas do direito
constitucional, foram a jurisprudência e a doutrina constitucional norte-americanas que
conceberam e elaboraram a classificação das normas constitucionais, do ponto de
vista de sua aplicabilidade, em self-executing provisions e not self-executing
provisions, que os autores divulgaram, entre nós, pela tradução, respectivamente, de
disposições (normas, cláusulas) auto-aplicáveis ou auto-executáveis, ou aplicáveis
por si mesmas, ou, ainda, bastantes em si, e disposições não auto-aplicáveis, ou não
auto-executáveis, ou não-executáveis por si mesmas, ou, ainda, não-bastantes em
si.62”
Em seu Curso de Direito Constitucional63 Jose Afonso afirma que a doutrina
diverge quanto ao número e à caracterização dos elementos das constituições.
Entende que a generalidade das constituições revela, em sua estrutura normativa,
cinco categorias e entres estes dois são objeto do desse estudo: Os “elementos
limitativos, que se manifestam nas normas que consubstanciam o elenco dos direitos
e garantias fundamentais: direitos individuais e suas garantias, direitos de
nacionalidade e direitos políticos e democráticos; são denominados limitativos porque
limitam a ação dos poderes estatais e dão a tônica do Estado de Direito,” e os
“elementos formais de aplicabilidade, são os que se acham consubstanciados nas
normas que estatuem regras de aplicação das constituições, (...) segundo o qual as
normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata.”
A vigência da norma a partir da sua validação formal não equivale à sua
efetividade, o que somente ocorrerá quando cumprir a sua função social. Neste
sentido difere da eficácia que, na defesa dos Direitos Fundamentais, está
umbilicalmente ligada a aplicabilidade das normas e ao reconhecimento destes como
direitos intrínsecos a pessoa humana. Por natureza, são direitos auto aplicáveis e que
SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das Normas Constitucionais. 3ª. ed. São Paulo: Malheiros,
1999.
62 Idem
63 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 33ª. ed. São Paulo: Malheiros,
2010. p. 345.
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se não afirmados negam a própria natureza humana. São normas constitucionais
fundamentais independentemente de sua reafirmação ou textualização em
documentos.
A efetividade, do ponto de vista jurídico-político, esbarra no fato das
Organizações Internacionais não possuírem viés profilático, que em outras palavras,
não possuem poder de coerção capaz de agir antecipadamente e obrigar Estados,
Soberanias e Líderes Políticos a respeitarem os Direitos Humanos. A comunidade
internacional pode hoje exigir o respeito aos Direitos Humanos ou impor sanção bélico
econômica, com pesadas perdas que resultam em maior desrespeito aos seres
humanos, isolamento e negação da eficácia das normas de Direitos Fundamentais. A
comunidade internacional pode, pelo poder bélico econômico intervir no Estado ou
Soberania que viole os Direitos Humanos, mas a ação militar ou boicote econômico
resulta em mais ofensas aos Direitos Humanos que se pretende defender e em
prejuízo da população do Estado ou Soberania que sofre a intervenção.
O mundo jurídico e as nações associadas das Organizações Internacionais
serão forçadas a caminhar para um novo ordenamento jurídico de previsão dos
Direitos Fundamentais que não fira a soberania dos Estados, mas que se iguale aos
textos constitucionais, sancionando as ofensas não pela ação bélico econômica, mas
pela punição de todos os responsáveis, pessoas físicas, em razão da aplicabilidade
da norma.
Todos os Estados têm interesse na proteção dos Direitos Humanos e o Direito
Internacional terá um único caminho, permitir e até exigir que quaisquer dos Estados
ou Soberanias, pessoas, líderes e autoridades tenham obrigação de denúncia da
ofensa aos Direitos Fundamentais e exigir a responsabilização do Estado violador ou
de seus Líderes, sejam integrantes dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário,
ainda que as ofensas não tenham atingido pessoas além das fronteiras. O
aperfeiçoamento das normas que resultem na eficácia e aplicabilidade das garantias
dos Direitos Humanos se impõe como mecanismo de garantia do indivíduo,
coletividade e da comunidade internacional. Não será possível admitir o isolamento
de um Estado em completa ignorância ao genocídio e as atrocidades que acontecem
no país vizinho, porque não haverá muro64 capaz de impedir a imigração e o refúgio.

Disponível em: <https://www.bbc.com/news/world-latin-america-46207034> Acesso em: 14 nov.
2018.
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A eficácia das normas constitucionais são objeto de reiterados estudos e teorias,
em que intelectuais, pensadores, constitucionalistas, políticos e profissionais do direito
encontram dicotomias e subdivisões, não para aplicabilidade das normas de interesse
geral, mas como mecanismos transformadores dos textos constitucionais em meros
traços de tinta sobre o papel.
Na obra do professor Paulo Bonavides,65 ao elogiar as afirmações de José
Afonso da Silva66, apresenta a conclusão relativa as normas constitucionais vista pela
eficácia e aplicabilidade, subdividindo em de eficácia plena e aplicabilidade imediata,
de eficácia contida e aplicação imediata, ou ainda, de eficácia ilimitada ou reduzida,
repartidas como afirma, em dois grupos ou categorias, estas definidoras de princípio
institutivos ou de princípio programático.
Sem se afastar do propósito deste estudo, difícil é passar pelos Direitos
Fundamentais e pelas normas constitucionais e não registrar o entendimento que se
compartilha de que as normas constitucionais programáticas, em que alguns negam
conteúdo normativo e outros restringem a eficácia até a edição de legislação futura,
constituindo o Direito Constitucional contemporâneo em um campo onde mais fluidas
e incertas são as fronteiras do Direito com a Política.
Sem eficácia, inaplicável e, portanto, restritiva a efetividade das normas
constitucionais de Direitos Fundamentais, estes Direitos Humanos e nestes os Direitos
Políticos passivos de primeira dimensão enquanto direito personalíssimo.
As dificuldades para assegurar a eficácia dos Direitos Humanos, principalmente
os Direitos Políticos passivos no plano interno dos Estados e Soberanias reflete com
maior intensidade no plano internacional. São estas dificuldades que obrigam
Academias, Diplomatas e Organizações Internacionais a encontrarem soluções que
permitam dar efetividade ao que se entende por Direitos Humanos. Explicitar nos
documentos internacionais quais são os direitos inerentes a natureza humana, cuja
restrição contraria a própria natureza do ser, passou a ser imperativo, assim como a
universalização dos Direitos Políticos – aqui se trata do direito passivo – capaz de
permitir a efetividade da sua proteção como Direitos Humanos. É ainda da natureza
humana o inconformismo com a inexistência de adoção de medidas profiláticas que

BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 25ª. ed. São Paulo: Malheiros, 2010. p. 243245.
66 SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das Normas Constitucionais. 3ª. ed. São Paulo: Malheiros,
1999. p. 253-254.
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visem coibir a violação de Direitos Humanos, para somente anos após a ocorrência
dos genocídios, das atrocidades e dos extermínios sejam alguns poucos punidos com
prisão.
1.2.1. O princípio da aplicabilidade imediata
A Convenção de Viena de 1986 sobre o Direito dos Tratados Internacionais,
recordando a determinação dos povos das Nações Unidas de criar condições
necessárias à manutenção da Justiça e do respeito às obrigações decorrentes dos
tratados pelos princípios de Direito Internacional incorporados na Carta das Nações
Unidas.
O documento disciplina e regulamenta o processo de formação dos Tratados
Internacionais. O texto da Convenção fora promulgado e ratificado pelo Brasil67 que
em seu decreto faz duas reservas, uma delas muito cara ao Estado brasileiro, a
determinação de solução quando a morosidade da justiça emperra a solução do
conflito, o que se entende prejudicial a própria finalidade do texto de servir como Lei
dos Tratados.
Os Tratados Internacionais são acordos diplomáticos com propósitos de criarem
obrigações e vínculos, constituídos em documentos que possibilitem às partes o
exercício do direito neles tratados, mas sempre vinculados a complexos mecanismo
de validação e internação nos ordenamentos jurídicos internos dos Estados e
Soberanias, que ainda, por seus intelectuais geram e gerarão dicotomias com
propósito de desvestir os Direitos Fundamentais de eficácias e impedimento de
aplicação imediata, preterindo a proteção dos Direitos Humanos.
A regência dos Tratados Internacionais como fonte de obrigação, assim
entendida pelo Direito Internacional, força o entendimento de que estas normas de
direitos devem ser positivadas para validação internacional, como anotou Bonavides,
e que se entende não pela norma neles inseridas mas pela necessidade de
textualização do que se pretende, em razão da extensa e numerosa diversidade das
línguas nas quais deverão ser traduzidas, seja para incorporação no direito interno
dos Estados e Soberanias, seja aplicação em igualdade com seus textos
constitucionais.
Decreto nº7.030 de 2009. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/
Decreto/D7030.htm> Acesso em: 20 nov. 2017.
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Os Tratados Internacionais com a aprovação da Convenção de Viena reafirmam
a regência pelos princípios do Direito Internacional geral, consolidado na Carta das
Nações Unidas. A proteção dos Direitos Fundamentais como Direitos Humanos tem
eficácia e auto aplicação, o que pelo princípio da efetividade garante estes direitos a
toda humanidade.
A aplicação imediata da norma inserida nos Tratados Internacionais passa pelo
debate interminável dos constitucionalistas, os quais, como anotado no item anterior,
tem posições complexa e divergentes, mas muito similares no entendimento quando
se tratam de Direitos Humanos de primeira dimensão, aprovados em Tratados
Internacionais, subscritos pela quase totalidades dos países associados a ONU.
Renegar

a

aplicabilidade

destes

Direitos

Humanos,

fundamentais,

condicionando a complicadas formas de aprovação pelos poderes dos Estados e
Soberanias, exigindo formalidades que implicam em análises políticas, religiosas,
étnicos culturais e econômicas seria, e é, desrespeitar a própria natureza humana.
Permitir que a garantia de direitos inerentes ao próprio ser seja de uns e não de outros,
não ofende só o Direito Internacional e a igualdade entre os Homens, mas a própria
essência humana.
A necessidade do estabelecimento de normas auto aplicáveis de garantias de
Direitos Humanos não dependentes de formalidades internas dos Estados e
Soberanias, compatibiliza com as regras de Direito Internacional que buscam a
eliminação de conflitos, a paz mundial e a auto determinação dos povos. A reiterada
propaganda da ficção traduzida no vocábulo liberdade, sugerindo direitos e não
deveres, em detrimento da necessária divulgação de que os Homens estão sujeitos a
normas de convivência, portanto deveres, o que lembrará a todo tempo que o
indivíduo não está sozinho e depende do outro.
O princípio tem influência direta na aceitação das normas de Direitos Humanos
estabelecidas nos Tratados Internacionais, quando deverá ser entendido por todos,
que não estamos sós e somos povos vivendo em conjunto, e os atos de alguns tem
repercussão no mundo de outros, exigindo o cumprimento de normas que devem ser
auto aplicáveis, e que em não cumpridas impõe prejuízo a todos. Como foi
mencionado, as consequências da ausência de garantias dos Direitos Humanos
repercutem nas nações, provocando instabilidade econômica e política, sofrimento da
população, crise, conflitos internos e externos obrigando a comunidade internacional
a intervir, não de maneira profilática mas repressiva, levando à população a mais
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sofrimentos, quando seriam os dirigentes políticos, os incitadores do descumprimento
destes direitos.
O pouco ou nenhum compromisso de alguns Estados e Soberanias com as
garantias dos Direitos Fundamentais e dos Direitos Políticos como Direitos Humanos,
que a custo do dinheiro público enviam representantes para as sedes das Nações
Unidas, e estes em férias extemporâneas, subscreverem documentos sem qualquer
compromisso ou valor, até que sejam cumpridas complexas formalidades
insuperáveis decorrentes da interferência política, religiosa, étnico cultural e
econômicas, não pode ser impeditivo para que as Organizações Internacionais
adotem medidas profiláticas.
As Cartas, Acordos, Declarações, Pactos e Tratados ao considerarem o Direito
Consuetudinário e respeitarem o princípio geral do pacta sunt servanda, ainda que se
possa entender o uso e costume de cada nação e respeito aos documentos firmados
entre partes, não podem eles contrariar as leis naturais e a própria natureza humana.
Normas de mutilação, supressão da vida, restrição do direito de participação na
escolha ou da direção dos destinos de uma sociedade, impedimento da prática de
confissão religiosa, submissão a escravidão, ou ainda, usos e costumes ou leis que
resultam em fome e inexpressíveis indicies de desenvolvimento humano por atos de
improbidade não só ofendem a dignidade e a própria natureza humana como tem
repercussão em todos os Estados e Soberanias do planeta.
O mundo está cada vez mais integrado e comprometido com regras de
convivência, aqui não entendida como limitação da utópica falácia do vocábulo
liberdade, mas mecanismo de comportamento dos que vivem em sociedade e que os
atos de uns repercutem nos outros em algum grau.
Os documentos internacionais que tratem destes direitos originários e que se
vinculam com a repercussão para as nações são por natureza acordos juridicamente
obrigatórios e vinculantes, e tem a finalidade de se buscar respeito mútuo e a
cooperação harmônica das sociedades visando garantir a efetividade dos Direitos
Fundamentais.
As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais exigem imediata
aplicação e o afastamento das pretensas subdivisões e dicotomias apresentadas
pelos tribunais para afastar a internação de Tratados Internacionais de Direitos
Humanos. Uma nova ordem jurídica mundial haverá se ser imposta para garantia dos
Direitos Humanos naturais, não pela intervenção militar, boicotes econômicos e
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isolamentos de nações mas pela ação profilática de punição civil e fiscal de todos que
atrasem ou impeçam o exercício destas garantias.
Chefes de executivos e todos os envolvidos de primeiro e segundo escalão,
membros dos diversos níveis dos legislativos e principalmente os magistrados
comprometidos com os poderes bélico econômicos que afastem a imediata aplicação
e das normas internacionais subscritas pela maioria dos países associados a
Organização das Nações Unidas devem responder, não pela punição criminal, mas
pelo bloqueio de bens, direitos e quaisquer recursos em benefício da independência
econômica das Organizações Internacionais de Direitos Humanos, restrição de
circulação além das fronteiras dos Estados e Soberanias de origem, obrigando-os a
conviverem sem recursos e benesses aos lado do povo cujo direito fora restringido.
Assim como nos países subdesenvolvidos e em desenvolvimento a Suprema
Corte Nacional brasileira adotou posicionamento que defende o status normativo de
supra legalidade dos Tratados Internacionais de Direitos Humanos, sem contudo,
aplicar no mesmo nível do texto constitucional, permitindo a interferência política,
religiosa, étnico cultural e econômica na redução ou limitação da aplicação imediata
da garantia dos direitos fundamentais.68
A defesa da constitucionalidade dos documentos internacionais deve estar
vinculado ao reconhecimento do direito como fundamental e político como Direitos
Humanos, no mesmo nível de planificação com a constituição dos Estados e
Soberanias, não entre eles e a vontade individual de cada texto constitucional. Os
diplomatas, os representantes das nações e os membros indicados para integrarem
as organizações e tribunais internacionais devem assumir responsabilidade nos
debates, nas reuniões de trabalho para discussão e formalização de documentos e na
subscrição de tratados, denunciando ou ajuizando medidas nos Tribunais
Internacionais para discussão sobre a validação de normas que cada Estado ou
Soberania estará sujeito.
O entendimento de que os Tratados de Direitos Humanos que tratam dos Direitos
Fundamentais são autoaplicáveis é amparado na defesa da própria dignidade da
pessoa humana e no reconhecimento de que sua negação ofende e contraria a própria
STF (...) Em relação a vertente que defende a supraconstitucionalidade: "É de ser considerada, no
entanto, a dificuldade de adequação dessa tese à realidade de Estados que, como o Brasil, estão
fundados em sistemas regidos pelo princípio da supremacia formal e material da Constituição sobre
todo o ordenamento jurídico. Entendimento diverso anularia a própria possibilidade de controle da
constitucionalidade desses diplomas internacionais" (voto do Ministro Gilmar Mendes no RE 349.703.
68
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natureza do ser, o que tem previsão, tanto do reconhecimento dos documentos
internacionais como de defesa dos Direitos Humanos, em textos constitucionais da
maioria dos países associados a ONU.
A posição do Supremo Tribunal Federal brasileiro, após a Emenda
Constitucional 45 de 2004, embora incorporação do Direito Internacional dos Direitos
Humanos como emenda constitucional, impõe votação com quórum qualificado para
a validação, o que ocorre com a maioria dos Estados e Soberanias, o que explicita a
resistência e a facilitação no descumprimento das normas de Direitos Humanos.
A violação de Direito Fundamental e de Direitos Políticos como Direitos Humanos
permite ajuizamento de representação as Cortes Internacionais que legitimam como
parte apenas Estados ou pessoas contra Estados, na dependência da aceitação
política das representações e do cumprimento de todas as etapas dos judiciários
internos de cada Estado. O resultado é que somente após os danos irreparáveis,
genocídio, extermínio e atrocidades praticados por ditadores e autoritários se terá a
ação internacional como intervenção militar, boicote e isolamento que na prática
geram mais ofensas aos Direitos Humanos.
Os Direitos e Garantias Fundamentais são por essência autoaplicáveis e todos
os que não os afirmem devem, enquanto pessoas físicas, sofrer restrições
econômicas e de locomoção internacional, obrigando-os a conviverem junto com seu
povo com as mesmas restrições que impõe as pessoas, obrigando as instituições
financeiras internacionais a restringirem quaisquer movimentações financeiras, assim
como os Estados a impedirem qualquer tipo de alienação de bens.
A Constituição brasileira interpreta-se de forma sistemática e teleológica o que
faz concluir que a Constituição não distingue os Direitos Fundamentais, e todos os
previstos no Título II do texto constitucional e os previstos em outras partes da mesma,
gozam de aplicação imediata, sendo duvidoso e desprezível a tentativa de afastar tais
Direitos Fundamentais decorrentes de Tratados Internacionais que o Brasil
subscreveu, pelo debate da existência de normas constitucionais de eficácia limitada
e de normas programáticas.
O debate sobre a garantia dos Direitos Fundamentais da pessoa humana, sob
argumento de que exige complementação, não lhes retira a eficácia e aplicabilidade
imediata da norma que se impõe enquanto direito da pessoa. Nos Direitos Políticos
passivo ou ativo não se está tratando das regras sociais de exercício destes direitos,
mas do princípio de garantir à pessoa o seu direito de votar e ser votado, e as regras
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restritivas ou complementares não podem anular as garantias naturais da pessoa
humana, salvo se em confronto com as normas de convivência que, como direito do
coletivo, prevalecem sobre o individual.
1.2.2. A proteção internacional dos Direitos Humanos
Bobbio69 relembra que a única defesa contra a violação de Direitos Naturais era
o Direito de Resistência, que também era Direito Natural. Depois da positivação na
Constituição, a defesa era pelo ajuizamento de ação judicial. Mas, e quando o
problema é crônico? Quando o Estado chega ao ponto de não respeitar a maioria dos
direitos? Ou, ainda, quando sequer foram positivados os direitos?
Nesses casos, a proteção deve ser garantida pela comunidade internacional.
Quando um Estado descumpre a proteção aos Direitos Humanos, o cidadão
prejudicado não é apenas cidadão daquele Estado, é cidadão do mundo e, como tal,
merece proteção internacional.
Isso demonstra o caráter transnacional dos Direitos Humanos e este a
efetividade dos Direitos do Homem. Do ponto de vista jurídico-político, esbarra no fato
de os organismos internacionais ou a comunidade internacional não possuírem uma
vis coactiva.
Em outras palavras, a comunidade internacional não possui poder de coerção
capaz de obrigar um Estado a respeitar os Direitos Humanos. Está-se diante da
dificuldade jurídico-política da efetivação dos Direitos Humanos, onde há também
tensões que residem no próprio conteúdo desses direitos. Em primeiro os Direitos do
Homem, ao contrário do que se pensa, não têm valor absoluto, e em segundo, eles
não são homogêneos.
Ter valor absoluto significa valer em qualquer situação e a heterogeneidade faz
com alguns direitos entrem em conflito, o que torna impossível a vigência total e
simultânea de todos eles.
Não é incomum ocorrer conflito entre Direitos Humanos, o qual deve se resolver
pela harmonização, evitando o sacrifício de um deles em favor de outro.70 A
BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.
“O princípio da proporcionalidade, princípio dos princípios, garantia das garantias, com natureza
jurídica, de garantia fundamental, possuindo natureza processual e procedimental, além de ser ínsito e
uma decorrência lógica do Estado Democrático de Direito, vai além, contribuindo para uma análise
filosófico-crítica do Direito, por ser possível lhe atribuir, através de um juízo filosófico-crítico69
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consecução dos Direitos Humanos depende de circunstâncias imprevisíveis e
incontroláveis, que provocam no debate específico a respectiva análise.
Outro ponto que deve ser mencionado é que os Estados devem respeito às
normas internacionais de proteção dos Direitos Humanos.
Apesar dos intensos debates, houve quase que um consenso sobre a
universalidade dos Direitos do Homem, independentemente dos particularismos
culturais, sobre a indivisibilidade desses direitos, em razão de que a não-observância
de alguma categoria de direitos esvazia o sentido da proteção das outras categorias,
e sobre a necessidade de os Estados incorporarem ao direito interno as normas
internacionais de proteção aos Direitos Humanos.
Afirma-se ainda afirma que os órgãos internos devem conformar a legislação às
normas internacionais. Aos órgãos internacionais cabe a supervisão e a fiscalização
quanto ao cumprimento das normas internacionais.
Os tratados de Direitos Humanos impõem deveres que implicam a interação
entre suas normas e as de direito interno, não fosse assim, não haveria razão para a
assinatura de tratados, pois eles perderiam grande parte de sua função.
O formalismo do requisito do conhecimento da norma jurídica, por exemplo, tem
sido, por vezes, levado a extremos inaceitáveis, em detrimento dos Direitos
Individuais.
Por fim, cabe fazer um estudo sobre a responsabilidade71 internacional do
Estado por violação de Direitos Humanos, que será abordado com maior

experimental, a natureza de verdadeira norma fundamental, permitindo, assim, uma melhor
compreensão e maior efetividade do Direito. Sua correta aplicação e desenvolvimento, em especial
pelo Poder Judiciário, mas também pela doutrina pátria e internacional, permitiria alcançar uma
perspectiva de humanização do Direito, sendo diversas disciplinas do direito, tais como Direito
Comercial, Direito do Trabalho, Direito Penal, que se revelam carentes de sua correta aplicação, em
especial quando diante de conflitos de direitos fundamentais e direitos humanos, em terrenos onde se
desenvolvem com cada vez mais velocidade a técnica e o pensamento cartesiano, de per si,
ocasionando uma carência de elementos de justiça, proporcionalidade e de equidade. Não há princípio
do qual se possa pretender seja acatado de forma absoluta, em toda e qualquer hipótese, pois uma tal
obediência unilateral e irrestrita a uma determinada pauta valorativa – digamos, individual- termina por
infringir uma outra – por exemplo, coletiva. Daí se dizer que há uma necessidade lógica e, até,
axiológica, de se postular um princípio de proporcionalidade, para que se possa respeitar normas, como
os princípios – e, logo, também, as normas de direitos fundamentais, que possuem o caráter de
princípio -, tendentes a colidir” In: GUERRA FILHO Willis Santiago. Tomo Teoria Geral e Filosofia do
Direito, Edição 1, Abril de 2017. Disponível em: <https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/
15/edicao-1/proporcionalidade> Acesso em: 30 jan. 2018.
Desta forma, haverá respeito à proporcionalidade em sentido estrito quando o meio a ser empregado
se mostra como o mais vantajoso, no sentido de promoção de certos valores com o mínimo de
desrespeito de outros, que a eles se contraponham, observando-se, ainda que não haja violação do
mínimo em que todos devem ser respeitados.
71 Responsabilidade antecedente e responsabilidade decorrente.
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complexidade em capítulo a frente, porém neste momento se explica que a
responsabilidade internacional do Estado provém da doutrina tradicional da
responsabilidade civil, apesar que a ordem interna, atualmente, está muito avançada
em relação à esfera internacional, que sequer consagrou a responsabilidade objetiva
do Estado.
Também é importante lembrar que todos os Estados têm interesse na proteção
dos Direitos Humanos, podendo quaisquer deles exigir a responsabilização do Estado
violador, ainda que não tenha atingido pessoas estrangeiras, posto que a violação de
Direitos Humanos é uma afronta não só ao indivíduo, mas à toda a coletividade,
inclusive à comunidade internacional. Na prática, porém, são raras as denúncias por
parte de outros Estados, pois os países procuram não intervir nos Estados
estrangeiros. Por isso, em geral, as denúncias partem do indivíduo lesado.
Esclarece-se que a responsabilidade internacional do Estado, que pode ocorrer
por omissão ou comissão, busca a reparação do dano, a volta ao estado anterior
(status quo ante), a cessação da violação ou a satisfação. A satisfação é o modo de
reparar uma conduta ilícita que não causou danos materiais e é realizada mediante
pedido de desculpas, admissão da responsabilidade, garantia da não-repetição e
pagamento de indenização ao lesado, o que de fato não concretiza em nada a
efetivação dos Direitos Humanos, principalmente no que tange a participação na vida
política do indivíduo no espaço que ele habita.
Neste momento, tendo já sido encerrado o assunto da proteção internacional dos
Direitos Humanos, passa-se ao estudo do Direito Político como Direito Fundamental.
1.3. Direitos Políticos como Direito Fundamental
O Direito Político é inseparável a qualidade de Homem e de cidadão, do mesmo
modo que o direito de propriedade, o direito de herdar, de testar, de trabalhar, de estar
em juízo, de associação, de comprar e vender, de produzir, de casar e de ter filhos,
assim como a obrigação do serviço militar e de pagar impostos.
O conceito do Direito Natural, todavia, com os seus princípios absolutos,
imutáveis, iguais para todos os povos e para todos os tempos, constitui uma abstração
sem realidade alguma, visto o direito ser uma instituição natural, que se desenvolve e
transforma, em harmonia com as condições sociais.
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Se o direito de voto fosse natural, então deveríamos concluir que os Estados
que, na sua vida fisiológica, não tem tido tal direito, eram Estados contra a natureza e
contra o direito, o que é manifestamente absurdo. Pode talvez dizer-se que aqui não
se refere especificadamente ao Direito Eleitoral, e sim a participação dos cidadãos na
vida pública.72
Mas, além de se procurar exatamente uma base especifica do direito eleitoral,
não se pode admitir, em face da concepção moderna do Estado, que o cidadão tenha
um direito autônomo e independente do próprio Estado.
A escola política considera o direito de voto como uma consequência da
correlação entre direitos e deveres públicos. Esta escola raciocina do seguinte modo:
o cidadão deve ao Estado contribuições pesadas, fornece-lhe meios econômicos,
sacrifica-lhe com o serviço militar a própria liberdade, e algumas vezes até a própria
vida. É justo que o Estado, como compensação destes sacrifícios, o admita a tomar
diretamente parte, com o voto, na vida pública. Como se poderia negar o direito do
voto aos que defendem o Estado à custa do seu próprio sangue, que o alimentam com
os seus bens, e que procuram o seu desenvolvimento com numerosos sacrifícios?
Esta escola é insustentável, porquanto o conjunto das obrigações que um cidadão
deve ao Estado é independente de toda a ideia de direitos correlativos, pois tais
obrigações tanto se dão nos regimes despóticos, como nos governos livres.
Semelhante doutrina tornaria impossível a convivência civil, fazendo depender a
obediência política, que se deve às leis e aos magistrados, do consentimento dos
cidadãos. A verdade é, porém, que os Direitos Públicos são ao mesmo tempo deveres
públicos, e vice-versa.
Contrariamente ao que acontece com o Direito Privado, o Direito Público não
pode ser exercido em beneficio exclusivo do seu sujeito, mas deve ser exercido
principalmente em vantagem da convivência, e por isso contém em si um valor ético
que o transforma em dever Público.
O Direito Público tem assim duas faces, é direito e dever, conforme o aspecto
sob que se considera. Deste modo, a correlação imaginada não pode existir. O dever
72Os

Direitos Políticos ativos (escolher seus representantes de forma secreta e universal) como um
direito de primeira dimensão, onde o Estado se abstenha de intervir neste direito.
Os Direitos Políticos passivo (manifestação indivídual submeter o nome a escolha popular) como
direitos misto que em parte é de primeira dimensão (manifestação do ser) e em parte de segunda,
implica em intervenção do Estado, o qual pode ser limitado na defesa da probidade (dever ser), da
corrupção e da idoneidade, ou limitado pelo autoritarismo, pela monarquia absoluta, pelo sectarismo
religioso ou étnico, pelo controle censitário e pelas diversas ideologias políticas.
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de defender a pátria contra o inimigo é tanto um dever como um direito, sendo até
considerado deste modo pelos antigos, que faziam dele um privilégio do cidadão.
A escola histórica considera o Direito Político como um produto da evolução
histórica, ligando-se necessariamente com o desenvolvimento harmônico das
instituições políticas de um dado povo, e em especial com a forma representativa.
Como Direito Político ele compete não só ao Homem, mas também ao cidadão, e
encontra a sua origem e o seu limite no Direito Público, que o confere e regula.
Portanto, existe um conjunto de regras que dá suporte para a atuação da
soberania popular, que no caso brasileiro, se encontra no artigo 1473 da Constituição
Federal. Sobre esta maneira de agir do indivíduo temos prerrogativas, atributos,
faculdades ou poder de intervenção dos cidadãos ativos no governo de seu país,
intervenção direta ou indireta, mais ou menos ampla, segundo a intensidade do gozo
destes direitos.
Portanto, são normas existentes que seguem um princípio democrático, ou seja,
todo o poder emana do povo, que exerce por meio de representantes eleitos ou
diretamente74.
Por outro lado como Direito Político não se pode confundi-lo ou restringi-lo ao
direito de participação do cidadão a um pleito, seja como eleitor seja como candidato,
impondo o necessário entendimento de que é o conjunto das normas do ordenamento
jurídico que regram todas as atividades de quaisquer dos três poderes e que são
exercidos por representantes escolhidos, diferenciado do direito administrativo, no que
impõe ao servidor regras obrigacionais limitadoras das atividades.
A atividade política explicada, descrita e conceituada pelos filósofos e que está
inseparavelmente vinculadas aos poderes políticos, que apresentam em formas,
regimes e sistemas clássicos rotulados por estudiosos, mas que na maioria das vezes
se confundem e se entremeiam entre si, o que torna questionável tais modelos.
É, contudo, possível estabelecer conceitos ou descrições para modelos puros,
os quais são objeto do estudo, mas que pela influência direta do Poder Econômico,

“Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com
valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante: (...)” Constituição Federal 1988.
74 “Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios
e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: I - a
soberania; II - a cidadania; III - a dignidade da pessoa humana; IV - os valores sociais do trabalho e da
livre iniciativa; V - o pluralismo político. Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce
por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição.” Constituição
Federal 1988.
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sofreram mutações que descaracterizaram por completo as definições estabelecidas
nas cartas constitucionais escritas ou não.
As dificuldades nas definições e conceitos se iniciam pela insistência de
estudiosos capazes de conceituar o que efetivamente seria Direito Político e
capacidade corriqueira de se conceituar o que seria Direitos Políticos partindo dos
registros previstos no ordenamento jurídico de cada país. José Jairo Gomes75 afirma
que se denominam Direitos Políticos ou Cívicos as prerrogativas e os deveres
inerentes à cidadania.
Englobam o direito de participar direta ou indiretamente do governo, da
organização e do funcionamento do Estado. Assim, é o direito de respeitar, cumprir e
exigir o cumprimento da norma.
O professor Paulo Bonavides em sua clássica obra “Ciência Política” ao
conceituar ciência oferecerá um texto que integra o item Prisma jurídico, anotando que
tem sido também a Ciência Política objeto de estudo que a reduz ao Direito Político,
a simples corpo de normas.76
No conteúdo do tópico irá fundamentar a colocação77 em Kelsen e sua Teoria
Geral do Estado formalista inspirada em Kant.
O Professor Catedrático da Universidade de Coimbra em 1907 em sua obra78
sobre princípios do Direito Político vai se ocupar das definições do Direito Público,
Direito Político e Direito Constitucional. Registra que o Direito Político é o relativo as
condições de coordenação das forças vivas da sociedade79.

GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral. 2ª. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2008.
BONAVIDES, Paulo. Ciência política. 16ª. ed. São Paulo: Malheiros, 2009.
77 Idem. “Tendência de cunho exclusivamente jurídico vem representada por Kelsen, que constrói uma
Teoria Geral do Estado, onde leva às últimas conseqüências, no estudo da principal instituição geradora
de fenômenos políticos, o seu formalismo de inspiração kantista e funda em bases estritamente
monistas, de feição jurídica, a nova teoria que assimilou o Estado ao Direito e tantos protestos arrancou
de filósofos e pensadores durante as últimas décadas.”
78 LARANJO, José Frederico. Principios de direito politico e direito constitucional portuguez.
Coimbra: Universidade de Coimbra, 1901. 1º. fasc.
79 Idem. p. 46. “(6) Esta classificação pertence ao nosso collega, Dr. Affonso Costa na Introducção ás
Lições de Direito Civil do 2º anno, em janeiro de 1896 (litographado). Antes d'esta classificação a nosso
collega, Sr. Dr. Manuel Emygdio Garcia, fizera uma tentativa brilhante de estabelecer a divisão interna
da sociologia, que Augusto Comte deixara na indivisão, e, examinando as diversas condições
d'existencia e desenvolvimento da sociedade, agregou-as pelas suas affinidades da maneira seguinte:
1º Condições de formação, constituição o renovação (politicas); 2º Condições-de vitalidade ou nutrição
(economicas); (4) Condições de desenvolvimento e aperfeiçoamento (moralisadoras); 5ª Condições de
garantia (jurídicas). Segundo o direito garantia umas ou outras destas condições, assim era direito
politico, econômico, administrativo e moralizador ou penal. Pode ver-se a este respeito o folheto –
Apontamentos d’algumas lições de sciencia politica e direito politico do Sr. Dr. Garcia.”
75
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Desta forma, o Direito Político é explicado em conjunto com a ciência política
porque proporção das investigações e das análises cientificas que se vai deduzindo e
induzindo, que vai aparecendo o direito, que não é independente dos fatos e da
ciência, mas uma relação da adaptação da atividade de cada pessoa à natureza das
coisas e do conjunto social a que pertence.
A organização constitucional política e jurídica merecem uma diferenciação
necessária, pois o propósito é deixar claro que os Direitos Políticos que decorrem do
que fora positivado, vinculando toda a administração pública e ao direito do cidadão
de dela participar escolhendo seus representantes, exercendo seus cargos e funções,
assim como submetendo seus nomes a escolhas eleitorais. Estes Direitos Políticos
decorrem do que foi estabelecido pela lei, não podem, assim como no direito
administrativo, inovar naquilo que não previsto no ordenamento.
A atividade política que decorre da necessidade de organização, como maior ou
menor intervenção do Estado, irá determinar os meios, mecanismos e normas para o
exercício do poder, assim como a forma, o regime e o sistema de governar exercido
pelos políticos escolhidos.
O conjunto destes poderes é Direito Político, e embora com limitações, inclusive
aceitas por este próprio Poder Político, a eles será facultado construir o ordenamento
jurídico que criará ou restringirá os Direitos Políticos do povo.
Os Direitos Políticos eclodem da ordem jurídica estatal, em virtude de regras que
dizem respeito à estruturação política e se classificam em direitos de nacionalidade e
direitos de cidadania.
Pelo direito de nacionalidade, integra-se o indivíduo na comunidade nacional,
desde que nascido no Brasil, ainda que de pais estrangeiros, não residindo estes a
serviço de seu país. Pelo direito de cidadania, o indivíduo participa da vida pública do
país, votando e sendo votado, exercita seus Direitos Políticos, faculdades ou poder
de intervenção direta, ou só indireta, mais ou menos ampla, conforme a intensidade
de gozo desses direitos
Tais direitos são concedidos àqueles que reúnem um conjunto de condições
expressas na Constituição e nas leis.
A Constituição brasileira de 1891 não distinguia capacidade política da
nacionalidade, erro evitado pelas Constituições de 1934, 1937, 1946, 1967, 1969. Os
Direitos Políticos são tratados na Constituição de 1988 no capítulo IV do título II
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referente aos direitos e garantias fundamentais. Distingue-se do direito de
nacionalidade, que é tratado no capítulo III.
Pode-se dizer mais, pois os Direitos Políticos são como uma verdadeira garantia
à participação direta do povo no poder e na possibilidade ver-se representado, além
de ser legítimo meio de participação democrática.
Na verdade, a Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 1948, em seu
art. XXI, inciso 3, determina que a ―vontade do povo será a base da autoridade do
governo; esta vontade será expressa em eleições periódicas e legítimas, por sufrágio
universal, por voto secreto ou processo equivalente que assegure a liberdade de voto.
É visceral a ligação do direito ao voto com o conceito de Democracia e sua
necessidade como fundamento maior de um Estado Democrático de Direito uma vez
que a Declaração Universal representa a consciência histórica que a humanidade tem
dos próprios valores fundamentais na segunda metade do século XX.
É uma síntese do passado e uma inspiração para futuro: mas suas tábuas não
foram gravadas de uma vez para sempre.
Os direitos fundamentais compõem-se dos direitos individuais (vida, liberdade,
igualdade, propriedade, segurança); dos direitos sociais (trabalho, saúde, educação,
lazer e outros); dos direitos econômicos (consumidor, pleno emprego, meio ambiente);
e dos Direitos Políticos.
O desenvolvimento dos direitos do homem passou por três etapas: primeira,
todos os direitos que tendem a reservar para o indivíduo uma esfera de liberdade em
relação ao Estado; segunda, foram propugnados os Direitos Políticos, os quais concebendo a liberdade não apenas como não impedimento, mas como autonomia teve como consequência a participação cada vez mais ampla, generalizada e
frequente dos membros de uma comunidade no poder político (ou liberdade no
Estado); e terceira, os Direitos Sociais, como os do bem-estar e da igualdade não
apenas formal, que chamamos de liberdade através ou por meio do Estado.
Assim sendo conceitua-se os direitos do homem como ―aqueles que
pertencem, ou deveria pertencer, a todos os homens, ou dos quais nenhum homem
pode ser despojado.
É aqueles cujo reconhecimento é condição necessária para o aperfeiçoamento
da pessoa humana, ou para o desenvolvimento da civilização.
Os direitos fundamentais são inseridos dentro daquilo que o constitucionalismo
moderno denomina de princípios constitucionais, que são os que guardam os valores
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fundamentais da ordem jurídica, pois sem eles a Constituição nada mais seria que um
aglomerado de normas que somente teriam em comum o fato de estarem inseridas
em mesmo texto legal; de modo que, onde não existir Constituição não haverá Direitos
Fundamentais.
Vê-se nessa esteia de pensamento, que os direitos fundamentais representam
o núcleo inviolável de uma sociedade política evoluída, com vistas à garantia da
dignidade da pessoa humana, razão pela qual não devem ser reconhecidos apenas
formalmente, mas em sua essência.
Se do que foi registrado na história como República, cujo propósito era do
“governo de todos”, ainda que este fosse repartido em poderes, o modelo titulado
como Democracia impunha e impõe estabelecer a forma, o regime e o sistema mais
comprometido com a participação do maior número de cidadãos na escolha dos seus
representantes, na participação da organização e fiscalização do processo de escolha
e, principalmente, a garantia reconhecida pela Corte Interamericana de Direitos
Humanos. Nos casos Lopez versus Venezuela80 e Chitay Nech e outros versus
Quatemala81, discutiu-se que os Direitos Políticos são Direitos Humanos e como tal
estão consagrados na Convenção Americana, garantindo a participação do cidadão

“...O que foi reconhecido como direito fundamental perante a Corte Interamericana de Direitos
Humanos, no caso Lópes Mendonza VS Venezuela, onde “Os direitos políticos são Direitos Humanos
de importância fundamental dentro do Sistema Interamericano que está intimamente relacionado com
outros direitos consagrados na Convenção Americana, tais como a liberdade de expressão, liberdade
de reunião e a liberdade de associação e que, juntos, fazer o jogo democrático.” O Tribunal considerou
que o exercício efetivo dos direitos políticos é um fim em si, ao mesmo tempo, um meio fundamental
de sociedades democráticas têm a garantia de todos os outros direitos estabelecidos na Convenção
Interamericana de Direitos Humanos. (Corte IDH. Caso López Mendoza vs. Venezuela. Resumo oficial
da sentença de mérito, reparações e custas de 1º-9-2011.)” Disponível em: <http://www.stf.jus.br/
arquivo/cms/jurisprudenciaInternacional/ anexo/ ConvenoAmericanasobreDireitosHumanos10.9.2018.
pdf> Acesso em: 10 set. 2018.
81 “115. O Tribunal nota que, no desenvolvimento da participação política representativa, os eleitos
exercem sua função por mandato ou designação e em representação de uma coletividade. Esta
dualidade recai tanto no direito do indivíduo que exerce o mandato ou que é designado para tanto
(participação direta), como no direito da coletividade a ser representada. Nesse sentido, a violação do
primeiro repercute na violação do outro direito. 116. No presente caso, Florencio Chitay foi
deliberadamente impedido, pela estrutura política do Estado, de participar do exercício democrático
daquele em representação de sua comunidade, que de acordo com sua cosmovisão e tradição foi eleito
para servir e contribuir na construção de seu livre desenvolvimento. Do mesmo modo, a Corte nota que
não é razoável que, sendo a população indígena uma das maioritárias na Guatemala, a representação
indígena através de seus líderes, como Florencio Chitay Nech, veja-se interrompida. 117. Portanto, o
Estado descumpriu seu dever de respeito e garantia dos direitos políticos de Florencio Chitay Nech em
razão de seu desaparecimento forçado, configurado como um desaparecimento seletivo, e o privou do
exercício do direito à participação política em representação de sua comunidade, reconhecido no art.
23.1 inciso a) da Convenção Americana. (Corte IDH. Caso Chitay Nech e outros vs. Guatemala.
Exceções preliminares, mérito, reparações e custas. Sentença de 25-5-2010)” Disponível em:
<http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/jurisprudenciaInternacional/anexo/ConvenoAmericanasobreDireitos
Humanos10.9.2018.pdf> Acesso em: 10 set. 2018.
80
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no processo eleitoral como candidato, com liberdade de expressão, liberdade de
reunião e liberdade de associação.
Com este conhecimento fundamental, será o próprio povo quem estabelecerá,
por meio de seus representantes, como e quem terá o direito assegurado no direito
positivado, em participar do processo eleitoral, seja como organizador, como eleitor
ou como candidato, desde que não seja contrariado o princípio maior do Estado
Democrático de Direito.
Direitos políticos são o direito subjetivo de participação nas atividades políticas
e no processo político em todas as suas fases, a atuação em órgãos dos poderes
públicos, a participação no processo eleitoral como eleitor ou candidato – elegibilidade
– independente da forma, regime ou sistema de sufrágio escolhido, e ainda, o direito
de voto nos mecanismo de participação direta do povo conhecidos como plebiscitos e
referendo, assim como a propositura de normas por iniciativa popular, promoção de
Ação Popular visando defender os interesses do povo e a criação, organização e
participação de agremiações partidárias. Estes Direitos Políticos são traduzidos em
um conjunto de normas que devem retratar e atender ao princípio maior que é a
participação do povo.
Não é a norma que garante os Direitos Políticos, mas sim os Direitos Políticos
independem da norma. Esta afirmação em um sistema de direito positivo como o
brasileiro poderia causar impacto e contestação, mas em nosso ordenamento jurídico,
compete ao Supremo Tribunal Federal guardar a constituição e o Estado Democrático
de Direito que impõe a garantia do povo na participação de todas as atividades
políticas, sendo inconstitucional ou nula a norma que ignore o princípio que sustenta
a construção normativa.
Em nosso ordenamento jurídico, partindo do principal diploma, a Constituição
Federal82, é possível elencar previsões de Direitos Políticos desde o preâmbulo como

“Preâmbulo - Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte
para instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e
individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como
valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia
social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias,
promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA
DO BRASIL.
TÍTULO I - Dos Princípios Fundamentais - Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união
indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de
Direito e tem como fundamentos: I - a soberania; II - a cidadania; III - a dignidade da pessoa humana;
IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; V - o pluralismo político. Parágrafo único. Todo
o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos
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já mencionado, no caput do artigo 1º, assim como no artigo 1783 que trata da criação
dos partidos políticos. Se houverem restrições no direito da criação de agremiações
desta Constituição. Art. 4º A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais
pelos seguintes princípios: ... II - prevalência dos Direitos Humanos; ... CAPÍTULO IV - DOS DIREITOS
POLÍTICOS - Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e
secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante: I - plebiscito; II - referendo; III iniciativa popular. § 1º - O alistamento eleitoral e o voto são: I - obrigatórios para os maiores de dezoito
anos; II - facultativos para: a) os analfabetos; b) os maiores de setenta anos; c) os maiores de dezesseis
e menores de dezoito anos. § 2º - Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e, durante o
período do serviço militar obrigatório, os conscritos. § 3º - São condições de elegibilidade, na forma da
lei: I - a nacionalidade brasileira; II - o pleno exercício dos direitos políticos; III - o alistamento eleitoral;
IV - o domicílio eleitoral na circunscrição; V - a filiação partidária; VI - a idade mínima de: a) trinta e
cinco anos para Presidente e Vice-Presidente da República e Senador; b) trinta anos para Governador
e Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal; c) vinte e um anos para Deputado Federal,
Deputado Estadual ou Distrital, Prefeito, Vice-Prefeito e juiz de paz; d) dezoito anos para Vereador. §
4º - São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos. § 5º - São inelegíveis para os mesmos cargos, no
período subseqüente, o Presidente da República, os Governadores de Estado e do Distrito Federal, os
Prefeitos e quem os houver sucedido, ou substituído nos seis meses anteriores ao pleito. § 5º O
Presidente da República, os Governadores de Estado e do Distrito Federal, os Prefeitos e quem os
houver sucedido, ou substituído no curso dos mandatos poderão ser reeleitos para um único período
subseqüente. § 6º - Para concorrerem a outros cargos, o Presidente da República, os Governadores
de Estado e do Distrito Federal e os Prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até seis
meses antes do pleito. § 7º - São inelegíveis, no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes
consangüíneos ou afins, até o segundo grau ou por adoção, do Presidente da República, de
Governador de Estado ou Território, do Distrito Federal, de Prefeito ou de quem os haja substituído
dentro dos seis meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição.
§ 8º - O militar alistável é elegível, atendidas as seguintes condições: I - se contar menos de dez anos
de serviço, deverá afastar-se da atividade; II - se contar mais de dez anos de serviço, será agregado
pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente, no ato da diplomação, para a
inatividade. § 9º - Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua
cessação, a fim de proteger a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder
econômico ou o abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta.
§ 9º Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim
de proteger a probidade administrativa, a moralidade para exercício de mandato considerada vida
pregressa do candidato, e a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder
econômico ou o abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta.
§ 10 - O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de quinze dias
contados da diplomação, instruída a ação com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou
fraude. § 11 - A ação de impugnação de mandato tramitará em segredo de justiça, respondendo o
autor, na forma da lei, se temerária ou de manifesta má-fé. Art. 15. É vedada a cassação de direitos
políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de: I - cancelamento da naturalização por
sentença transitada em julgado; II - incapacidade civil absoluta; III - condenação criminal transitada em
julgado, enquanto durarem seus efeitos; IV - recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação
alternativa, nos termos do art. 5º, VIII; V - improbidade administrativa, nos termos do art. 37, § 4º. Art.
16 A lei que alterar o processo eleitoral só entrará em vigor um ano após sua promulgação. Art. 16. A
lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à
eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência.”
83 “Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a
soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa
humana e observados os seguintes preceitos: I - caráter nacional; II - proibição de recebimento de
recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiros ou de subordinação a estes; III - prestação
de contas à Justiça Eleitoral; IV - funcionamento parlamentar de acordo com a lei. § 1º - É assegurada
aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna, organização e funcionamento,
devendo seus estatutos estabelecer normas de fidelidade e disciplina partidárias. § 1º É assegurada
aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna, organização e funcionamento e para
adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações eleitorais, sem obrigatoriedade de
vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus
estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária. § 2º - Os partidos políticos, após
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partidárias, o que se estará fazendo por meio indireto é restringir os Direitos Políticos,
pois é por meio destas organizações que se pode submeter o nome aos cargos
políticos, o que uma vez limitado e concentrado, provoca restrição do direito
inalienável de participação política como candidato.
Os Direitos Políticos são em verdade direitos civitatis, ou seja, os que permitem
ao cidadão, na época nacional, e hoje ao brasileiro e naturalizados atuar na condução
dos destinos da sua coletividade, de forma direta ou indireta, elegendo ou sendo eleito
– votar e ser votado – ocupar cargo público eletivo ou não, subscrever propostas ou
projetos de iniciativa popular e até mesmo promover ação popular.
É imprópria e totalmente contestável a afirmação de que Direitos Políticos
possam estar limitados a questões eleitorais e ao direito de votar e ser votado, porque
decorre do exercício do poder de governar pelo povo, que o faz de forma direta ou
indireta. Qualquer tentativa de inverter a ordem do Direito Natural e principiológica de
participação do povo nos destinos de sua coletividade, como simples sujeição ao que
positivado no ordenamento jurídico como permissivo de participação, não só merece
repúdio como é inquestionavelmente inconstitucional.
A sociedade em que o exercício da Democracia e o Estado Democrático de
Direito se impõe não são as normas que estabelecem a participação e a garantia dos
Direitos Políticos, os quais são decorrentes do princípio do Governo de todos, mas o
povo e seus representantes eleitos. Este direito de criar regras que restrinjam o direito
de ser votado sem a observância de aplicabilidade de tratados de Direitos Humanos
é ignorar a ordem mundial que caminha para o estabelecimento de governos cada vez
mais participativos.
1.3.1. Delimitação dos Direitos Políticos
Há uma questão muito antiga e que ainda encontra ressonância nos
desdobramentos atuais: o fundamento do poder político, e a ligação estreita com a
participação do povo em seu exercício. A relação entre o poder político, e a efetiva
participação do povo é maior ou menor, se considerarmos sua história e suas

adquirirem personalidade jurídica, na forma da lei civil, registrarão seus estatutos no Tribunal Superior
Eleitoral. § 3º - Os partidos políticos têm direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio
e à televisão, na forma da lei. § 4º - É vedada a utilização pelos partidos políticos de organização
paramilitar.”
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circunstâncias em cada estado, que dependem do que se entende do ideário de
Democracia de cada época.
Para Bobbio84, poder, de maneira geral é a capacidade ou possibilidade de agir,
de produzir efeitos. Na sua forma social, se torna mais preciso, chamado de ―poder
do homem sobre o homem. Distingue ainda em poder atual, que é uma relação de
comportamentos sociais e o poder potencial, que é uma relação de atitudes de agir.
Em política, pode-se defini-lo como essa – capacidade geral de assegurar o
cumprimento das obrigações dentro de um sistema de organização coletiva,
legitimado, para tanto, pela sua coessencialidade aos fins coletivos, inclusive podendo
serem impostas sansões negativas.
Nesse contexto, o poder é a força transformadora, onde se encontra a
capacidade de alterar a realidade, onde novas forças surgem, modificando o estado
das coisas. O objeto é o poder em uma esfera política, onde as relações entre
indivíduos e grupos são determinantes. Nesse sentido, segundo José Jairo Gomes85
―o poder é compreendido como a capacidade de influenciar ou condicionar
comportamentos.
Em outras palavras, é a capacidade de impor a própria vontade, determinando o
sentido da conduta alheia, nos planos individual e coletivo. Apenas para pontuar a
posição do poder na cultura ocidental, a palavra ―político apresenta diversos
significados. No uso corriqueiro, é associada à cerimônia, cortesia ou urbanidade no
trato interpessoal; identifica-se com a habilidade no relacionar-se com o outro.
No mundo clássico, ou greco-romano, compreendia-se a política como a vida
pública dos cidadãos, em oposição à vida privada. Era o espaço em que se
estabelecia o debate público pela palavra. Em outros termos, a política era a arte de
definir ações na sociedade. Citando a posição clássica, para Aristóteles86, a missão
da política é em primeiro lugar, estabelecer uma maneira de viver que leve ao bem
geral, à felicidade, depois, descrever o tipo de constituição, a forma de estado, o
regime e o sistema de governo que assegurem esse modo de vida. Anterior à
Aristóteles, podemos citar Sócrates e o discurso com Protágoras na discussão do

BOBBIO, Norberto; MATTEUCCI, Nicola; PASQUINO, Gianfranco. Dicionário de Política. 2ª ed.
Brasília. D.F.: UNB, 1986.
85 GOMES, José Jairo. Direitos Políticos. Revista Brasileira de estudos Políticos. Belo Horizonte, n.
100, p. 103-130, jan./jun. 2010.
86 ARISTÓTELES. Ética em Nicômacos. Tradução de Mario da Gama Cury. 2ª Ed. Brasília: UNB,
1992.
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cidadão na vida política. Nesse ensaio, nos parágrafos 319c e 319d, Sócrates ensina
que o conhecimento humano pode ser técnico, chamado de especialista, ou geral, da
administração do poder público na cidade87
A distinção do poder em técnico e geral é a consideração, para os Atenienses,
de qualquer pessoa, independentemente da sua profissão, classe social ou instrução,
possui a virtude política.
Denotava-se que os Atenienses não acreditavam que a aretê88 pudesse ser
ensinada pois caso contrário não permitiriam que qualquer um desse a sua opinião,
limitando-a a quem tivesse aprendido essa virtude. A arte de gerir a cidade foi dada
ao homem depois que Zeus determinou a distribuição das dádivas de Prometeus, que,
embora tivesse dado inteligência e equilíbrio aos homens, esses ainda padeciam sob
os ataques das feras na natureza. Zeus, nesse sentido, determinou a Hermes que
distribuísse respeito e justiça por todos os homens, e que somente por estas
qualidades poderiam existir as cidades.
A arte de gerir a cidade não é inata, a – “aretê” não nasce com o homem, pelo
contrário, Zeus vem ao auxílio do homem criando regras e valores necessários a
constituição da vida em sociedade, mas Protágoras89 novamente responde ao
primeiro argumento da tese de Sócrates: todos os homens, sem exceção, podem

319c Mais, se alguma outra pessoa, que eles não consideram como sendo especialista, pretender
pronunciar-se nestas matérias, por mais belo, rico ou nobre que seja, não lhe aceitam qualquer opinião
e ainda fazem troça e barulho, até que aquele que tencionava falar tome a iniciativa de se calar, face
ao barulho, ou até que os archeiros o arrastem e o prendam, por ordem dos prítanes. É assim que eles
procedem, tratando-se de matérias que consideram técnicas. 319d Pelo contrário, sempre que for
preciso resolver algo na área da administração da cidade, sobre essa matéria levanta-se e dá a sua
opinião, indiferentemente, carpinteiro, ferreiro ou curtidor, mercador ou marinheiro, rico ou pobre, nobre
ou plebeu, e ninguém lhes põe as objecções dos casos anteriores: nunca aprendeu ou nunca ninguém
lhe ensinou nada sobre a matéria em que tenciona dar opinião. É óbvio que não crêem que essa arte
possa ser ensinada. Bem, e não é assim apenas com os interesses públicos da cidade. In SÓCRATES.
Protágoras. Texto integral Disponível em: <http://www.educ.fc.ul.pt/docentes/opombo/hfe/protagoras/
> Acesso em: 24 jul. 2013.
88 Aretê, ou Areté, significa adaptação perfeita, excelência, virtude. É, assim, uma palavra que expressa
o conceito grego de excelenica, ligado à noção de cumprimento do propósito a que o indivíduo se
destina.
89 322e E se alguém, fora desses poucos, se pronuncia, não aceitam, tal como tu dizes — e com muita
razão, repito eu, porém, quando procuram uma opinião a propósito da arte de gerir a cidade 323 em
que é preciso proceder com toda a justiça e sensatez, com razão a aceitam de qualquer homem, pois
a qualquer um pertence partilhar efetivamente desta arte ou não haverá cidades. Neste fato reside,
Sócrates, a razão do que perguntas. Mas, para que não consideres que te estás a iludir, pensando que
é por ser assim que todas as pessoas creem que qualquer homem partilha quer da justiça quer das
restantes qualidades políticas, repara em mais uma prova: com efeito, no que diz respeito às outras
qualidades, como tu dizes, se alguém diz ser um bom tocador de flauta ou ter dotes em qualquer outra
arte, sem os ter, ou se riem dele ou se enfurecem e os familiares vêm e dão-no como louco.
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participar dos assuntos da cidade porque todos eles possuem, ou participam desta
virtude: o sentido de justiça e de respeito (que a todos foi dado por Zeus).
O poder político, dentro da conceituação analisada, é o poder supremo numa
sociedade organizada, a ele subordinando-se todos os demais, inclusive, os poderes
econômico e ideológico.
Para Bobbio90 o poder político se caracteriza pelo uso da força. Assim, nas
relações interindividuais, apesar do estado de subordinação criado pelo poder
econômico e da adesão passiva aos valores ideológicos transmitidos pela classe
dominante, apenas o emprego da força física consegue impedir a insubordinação e
domar toda forma de desobediência. Do mesmo modo, nas relações entre grupos
políticos independentes, o instrumento decisivo que um grupo dispõe para impor a
própria vontade a um outro grupo é o uso da força, isto é, a guerra. O tempo trouxe
certa consolidação entre os termos “política” e “governo”. Associa-se assim, assuntos
da polis, com o de Estado e a arte de governar ou administrar.
Para o sociólogo Anthony Giddens91 política é o meio pelo qual o poder é
utilizado e contestado para influenciar a natureza e o conteúdo das atividades
governamentais. Afirma ainda que a ― “esfera política” inclui as atividades daqueles
que estão no governo, mas também as ações e interesses concorrentes de muitos
outros grupos e indivíduos.
O universo político abrange diferentes especificidades, que vão desde a direção
do estado nos planos externo e interno, a gestão de recursos públicos, a implantação
de projetos sociais e econômicos, a execução de políticas públicas, a regulação do
setor econômico-financeiro, o acesso a cargos e funções públicos, a realização de
atividades legislativas e jurisdicionais, entre outras coisas. O exercício político do
poder é manifestado pela participação política do cidadão nos assuntos da ―polis.
Citemos como exemplo a Grécia antiga, onde os escravos, estrangeiros, artesãos,
idosos, menores não participavam das votações.
Em Roma, o fato de ser cidadão, era motivo de honra, sendo que somente a
estes, pela lei, eram conferidas a dignidade e os direitos de personalidade. Tal
dignidade somente era agraciada aos cidadãos que podiam exercem o ius suffragi

BOBBIO, Norberto. Teoria Geral da Política: a filosofia política e as lições dos clássicos. Rio de
Janeiro: Elsevier, 2000.
91 GIDDENS, Anthony. As consequências da modernidade. São Paulo: Unesp, 1991.
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que delegava poderes de eleger os magistrados e o ius honorum, que lhes atribuiu
capacidade eleitoral passiva92.
De certa maneira, os povos antigos sempre ligaram a ideia de cidadania com o
exercício dos Direitos Políticos. Somente após a Revolução Francesa é que, ao
despertar das massas em busca da igualdade política, ao termo cidadania foi dada a
exagerada extensão atual. Assim, atualmente, ser cidadão é exercer efetivamente e
intervir ativamente no exercício do poder político em determinado momento e em local
predeterminado.
Direitos políticos, são um desdobramento do princípio democrático estampado
no art. 1º da Constituição, e, que estão incluídos dentro dos Direitos Políticos, o
sufrágio, a alistabilidade, a elegibilidade e inelegibilidade, a organização e participação
em partidos políticos, os casos de perda e suspensão dos Direitos Políticos, os
sistemas eleitorais, a iniciativa popular de lei e ação popular, entre outros.
Há ainda a distinção clássica93 entre direitos civis e políticos: enquanto os
primeiros são reconhecidos a todos os homens que vivem em sociedade e devem
beneficiar a todos sem distinção, os segundos, são atribuídos somente aos – cidadãos
ativos, e atribui somente a parte daqueles, o direito a tomar parte ativa na formação
dos direitos públicos.
Desde o início dos tempos, quando o Homem passou a entender necessária a
convivência em grupos, sempre houve a escola de um dominante que se impunha
pela força, pela simpatia ou por ser escolhido.
As sociedades cresceram e a necessidade de compartilhar o poder para mantêlo exigiu mecanismos de escolha, seja para a qualificação de quem exerceria o
comando, seja para a qualificação de quem participaria do processo de escolha destes
comandos.
Com o enfraquecimento e a derrubada dos regimes absolutos e autoritários as
sociedades estabeleciam em suas revoluções os mecanismos para quem seria
escolhido no comando e quem escolheria os comandados, limitando àqueles que
eram considerados capazes e excluindo escravos, analfabetos, pobres, mulheres,
crianças e todos aqueles que eram entendidos como indesejáveis.

RAMAYANA, Marcos. Direito Eleitoral. 13º Ed. Rio de Janeiro: Editora Impetus, 2012.
CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7ª Ed. 11ª
Reimpressão. Portugal, Coimbra: Editora Almedina, 2011.
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A República devolveu ao povo o direito de participação nas decisões sobre a
coisa pública, antes de exclusivo domínio dos absolutistas e ditadores.
A formatação de um modelo que tornasse possível a organização dos governos
por representantes do povo, os quais poderiam ser retirados do poder pelo próprio
povo e suas decisões deveriam representar a vontade do povo levou a formatação do
modelo chamado Democracia na Grécia antiga, o que levou a construção do que hoje
também se chama Democracia, próximo no conceito, mas distante na forma.
Os Estados Democráticos desenvolveram técnicas destinadas a efetivar a
escolha dos representantes do povo nos órgãos de poder, atendendo ao sistema
representativo.
As escolhas que resultavam da simples manifestação em espaços públicos,
acabaram por se transformarem em regras que foram sendo escritas pelo direito,
estabelecendo um mecanismo jurídico de proteção da participação do povo e da
limitação do poder político em nomear, manter ou perpetuar no poder quem não
atendia as vontades dos representados.
Alguns fatos históricos foram preponderantes para a construção das garantias
da participação do povo e os ideais do que fora chamado de renascimento científico,
os quais exploravam a razão e levaram a formação do Iluminismo certamente foram
o momento histórico que não admitiria mais o retorno aos comandos absolutistas.
Documentos históricos que mudaram o comportamento político e econômico
diferentes dos anteriores são, certamente, a Carta de Liberdades, Charter of Liberties
de 1100 e a Magna Carta de 1215, com suas alterações e que muitos afirmam serem
as ancestrais das Constituições Modernas como instrumento próprio para estabelecer
as regras do contrato social. Nos documentos anteriores houve resistência à limitação
do poder do monarca absolutista. Seguirem-se Thomas Hobbes que fez publicar sua
obra Do Cidadão94, (Leviatã) de 1651, John Locke, com sua obra Dois tratados sobre
o governo95, (Two Treatises of Government) de 1689 e a Declaração de Direitos de
1689, Bill of Rights, que foi precedida de um ato do parlamento, o Act of Toleration,
onde garantia a liberdade religiosa e de culto, como os protestantes e que reduzia as
diferenças entre o Parlamento, a Igreja e o Monarca garantido sua eficácia.

94
95

HOBBES, Thomas. Do Cidadão. São Paulo: Martins Fontes, 2002.
LOCKE, John. Dois tratados sobre o governo. 2ª. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2005.
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Rousseau96 ao editar sua obra em 1762 registra o comportamento dos povos na
direção de uma formatação de regras, as quais organizariam as sociedades sob o
manto da paz, do bem comum e da defesa das liberdades.
A Declaração de Direitos da Virgínia (1776) e Declaração dos Direitos do Homem
e do Cidadão (1789) são documentos com finalidades próprias e diversas, mas
fizeram inserir, definitivamente, nos textos de organização de Estado ou
Constituições, a necessária e indiscutível frase de que “todos os homens nascem
livres e que todo poder emana do povo e para ele deverá ser exercido.”
Importante o registro de que Hobbes97, embora desse maior importância ao
Estado, não deixa de valorizar o indivíduo afirmando que “A segurança do povo é a
suprema lei.” Todos os deveres dos governantes estariam contidos nesta única
sentença. Hobbes entendia ainda que, a metafísica tradicional como contrária à
liberdade de consciência e de tolerância são as verdadeiras condições da comunidade
civil. A filosofia de Hobbes é declaradamente inspirada num intento prático-político.98
Uma preocupação sempre fez companhia as defesas e as garantias dos
Homens, a intervenção do Estado na economia e o registro da obra de Adam Smith,
de 1776, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations99.
A participação do povo e o liberalismo econômico com clara intenção de
combater o mercantilismo, a liberdade total ou a intervenção desmoderada poderia
mudar os destinos econômicos das nações? Sejam quais forem as regras adotadas
por uma ou outra forma, com mais ou menos intervenção econômica, todos os
cidadãos

deste

ou

daquele

regime

seriam

atingidos

pelos

resultados,

independentemente da posição individual de cada um e o quanto fossem beneficiados
ou prejudicados, obrigando-se e submetendo-se à vontade da maioria.
As organizações de estado foram moldando as limitações de poder dos
monarcas e constituindo repúblicas, estabelecendo os mecanismos para o exercício
do poder e para escolher quem o exerceria, formatando regras que o direito positivo
sancionou como normas de agir.

Rousseau, Jean-Jacques. Do contrato Social: Princípios do direito político. 3ª. ed. São Paulo:
Martins Fontes, 1999.
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98 ABBAGNANO, Nicola. História da filosofia. 4ª. ed. Lisboa: Presença, 1992.v. VI.
99 SMITH, Adam. Investigación sobre la natureza y causas de la riqueza de las naciones. México.
D.F.: Fundo de Cultura Económica, 1958.
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Assim o Direito Democrático de participação do povo no governo, pela própria
impossibilidade lógica de ser direta, se faria por seus representantes, exigindo
construção de modelos e sistemas eleitorais, assim como normas garantidoras destes
direitos os quais receberam a denominação de Direitos Políticos.
Direitos Políticos pelo que se extrai da obra de Jose Antônio Pimenta Bueno100,
expressamente citados pelo Professor Celso Ribeiro Bastos101 e pelo Professor José
Afonso da Silva102 são os direitos civis de cidadão, portanto de nacionalidade, que
garantem o direito do exercício de ofícios que não tenham caráter político. Estes
exigiriam não só a nacionalidade, mas uma característica no mínimo curiosa, o de ser
cidadão ativo.
Pode-se distinguir de forma inquestionável o que configura Direitos Políticos,
quando anota que um indivíduo em um Estado de Direito tem assegurado pelo
ordenamento jurídico um gama de interesses relativos à propriedade, à liberdade, à
igualdade entre outras, os quais são direitos oponíveis ao Estado e que visam inibir
sua atuação, afirma-se assim ter um conteúdo negativo. Mas ao lado dos direitos
mencionados e no Estado Democrático coexistem outros, prevendo que os indivíduos
possam atuar e decidir por maioria em cada pleito eleitoral a escolha dos seus
representantes, ou ainda, na possibilidade de submeterem seus nomes à escolha
popular.
BUENO, José Antonio Pimenta. Direito público brasileiro e analyse da Constituição do Império.
Rio de Janeiro: J. Villeneuve, 1857. p. 458- 459 “§ 9º – Dos effeitos da nacionalidade.
639. – O primeiro effeito da nacionalidade é distinguir e caracterisar os que são membros della e os
que lhe são estranhos. Consequentemente os nacionaes gozão de direitos de que os estrangeiros são
excluídos.1.º Gozão dos direitos que são privativos da nacionalidade, como são os de exercer os
officios e cargos publicos que não têm caracter politico, pois que para estes é preciso além de nacional
ser cidadão activo. Os cargos de professor de primeiras letras, de collector de rendas publicas, guardas
das alfandegas, e muitas outros empregos e profissões não demandão o gozo dos direitos politicos, e
entretanto são privativos dos nacionaes, um estrangeiro não póde obtê-los. 2.º Os nacionaes têm o
direito de ser especialmente protegidos ainda quando estão fóra do imperio; não podem ser expulsos
deste senão por effeito de lei e sentença criminal, o governo ainda quando quizesse não póde fazer
extradição delles. 3.° Gozão de todos os direitos civis em toda a sua plenitude, como depois veremos
nas secções seguintes.640. – Os estrangeiros não gozão senão dos direitos civis que procedem do
direito natural ou universal, do direito das gentes, tratados e costumes da civilisação. Os direitos civis
que dizem respeito ao estado, capacidade e mais relações pessoaes em regra não lhes são applicaveis,
por isso mesmo que constituem o estatuto pessoal da nacionalidade e não dos estrangeiros, que têm
o de seu paiz, e por elle se regem, como posteriormente melhor observaremos. Esta desigualdade
provém da natureza das cousas e da própria justiça, porquanto os estrangeiros são isentos de certos
serviços e encargos que pesão só sobre os nacionaes, e portanto não podem, nem mesmo devem,
auferir todas as vantagens que são correspondentes a esses serviços e encargos. No entretanto, as
leis brazileiras são das mais amplas e liberaes a favor dos estrangeiros, que contão no Brazil com toda
segurança e com muitas liberdades que não gozarião em sua propra patria.”
101 BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Celso Bastos, 2002.
102 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 33ª. ed. São Paulo: Malheiros,
2010.
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Portanto, direitos assecuratórios de participação na vida política e na própria
formação, construção e modificação do Estado, ou seja, o cidadão tem o direito de
participar dos modelos de condução da coisa pública, ainda que de forma indireta, se
por meio dos seus representantes. Conhecer o conceito e a base que sustenta o que
se classifica como Direitos Políticos são necessidades primeiras para a defesa do que
se titula Estado Democrático de Direito, no caso brasileiro, registrado no preâmbulo e
no caput do artigo primeiro da Constituição Federal.
1.3.2. Dicotomia dos Direitos Políticos como Direitos Humanos
Os Direitos Políticos foram inseridos nos Tratados Internacionais como Direitos
Humanos sem qualquer observação ou distinção em relação classificação doutrinária,
que divide os direitos em dimensões e gerações. As classificações são reiteradamente
utilizadas pelos Tribunais por todo o mundo como mecanismo de hierarquização das
normas, sua eficácia e aplicação que permita a efetividade.
A classificação dos Direitos Políticos impõe uma dicotomia interessante e
necessária. Os Direitos Políticos são divididos entre o que se pode chamar de ativo,
em que o cidadão exerce seu direito de escolher seus representantes, e o que se pode
chamar de passivo, em que os cidadãos submetem seus nomes aos eleitores que em
sociedade os escolhem como representantes.
Os Direitos Políticos ativos são de primeira dimensão – caracterizados pela
liberdade de escolha e isso não se discute –, porém dentro da classificação dos
Direitos Políticos passivo existe a necessária imposição de dicotomia destes, vez que
estão subdivididos na manifestação de vontade intrínseca do ser em submeter seu
nome a registro – sendo esta vontade o objeto deste estudo e sua necessária
imposição como de primeira dimensão – e o cumprimento de requisitos como de
segunda geração, portanto, gerados com intervenção do Estado e o confronto entre
eles leva ao Direitos políticos de terceira geração e neste caso de revolução, o que
foi, por intervenção humana iluminista e racional, renomeada para fraternidade com
propósitos de condução da sociedade.
A classificação dos Direitos Políticos pura e simplesmente através da adoção de
um único sistema – seja ele somente de “dimensão” ou somente de “geração”, torna
difícil a sua compreensão, pois se trata de Direitos Humanos híbridos, nos quais
existem um enfrentamento constante entre o individual com o coletivo, entre o cidadão
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e o Estado ou Soberania, ou entre Estados ou entre Soberanias - estes agindo
individualmente quando de sua candidatura para participação junto à organismos
internacionais.
O presente estudo, primeiramente se propõe afirmar o estabelecimento de duas
divisões pontuadas não apenas entre votar e ser votado, onde tais termos são usados
com sentidos diferentes em contextos diversos, mas sim na dicotomia necessária dos
Direitos Políticos passivo e sua diferenciação entre o ser e o dever ser.
Utilizar apenas a dicotomia dos Direitos Políticos como sendo os entes, atores
representando personagens em palco, amostras representativas, representação no
direito das obrigações, democracia representativa entre outros. Perante estas
aparentes situações, muitos teóricos se desesperaram e aconselharam mesmo o
abando do conceito. A noção de representação é excessivamente complexa,
demasiado difusa, de uso muito variado para que se possa defini-la com clareza. As
afirmações constantes neste parágrafo relativamente ao conceito de representação
revelam-se infundadas.
Em primeiro lugar, o conceito de “representação” não difere de tantos outros
conceitos que também adquirem significados distintos consoante o contexto em que
são utilizados – principalmente quando são conceituados apenas como Direitos
Humanos aplicando o que muitos na academia conceituam como Direito ônibus, onde
em cada parada leva consigo mais explicitações e as vezes deixando outras –, mas
não é por essa razão que todos eles devem ser descartados. Em segundo lugar, o
uso variado do conceito não significa que este seja vago. Bem pelo contrário, a
variedade aponta para um conceito altamente diferenciado. É possível, de fato,
empregar o termo representação (e seus derivados) em contextos diversos, que
alteram nalguma medida o seu significado, mas ele não pode ser utilizado
indistintamente em todos os contextos. Parece, pois, existir um significado básico que
persiste inalterado dentro da variedade dos diferentes usos, cobrindo-os a todos.
Esse significado situa-se nas próprias origens etimológicas do conceito:
representar quer dizer tornar novamente presente, porém, não no sentido literal, como
seria o caso de fazer com que algo ou alguém volte a estar fisicamente presente num
dado espaço, depois de um período de ausência, ao contrário, trata-se de tornar
presente, em algum sentido que não o literal, algo que não está, de fato, presente.
Como se observa, a definição de representação não é vaga, mas é seguramente
paradoxal: representar significa tornar presente uma ausência. Este paradoxo remete-
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nos para a dualidade fundamental que jaz no âmago do conceito de representação: a
relação entre o representante, que está presente, e o representado, que está ausente.
A representação pressupõe, pois, duas entidades distintas. Representante103 e
representado104 não se confundem, não podem ser subsumidos numa mesma
unidade – o ator não é a personagem.
Através desta definição geral, é possível traçar fronteiras relativamente a uma
série de conceitos contíguos – figuração, identidade, reflexo, símbolo, entre outros.
Por outro lado, é também dela que deve partir uma reflexão propriamente política.
Nessa medida, falando de representação, em política, estamos a postular a existência
de duas entidades ontologicamente distintas que assumem posições diversas em
relação ao fenômeno do poder. Em termos políticos, o termo representação se
aproxima em tornar presente uma ausência, implica que são os representantes quem
exerce efetivamente o poder. A presença, politicamente falando, é o exercício do
poder.
Os representados, como parte ausente, estão portanto afastados do exercício
efetivo do poder. Contudo, esse exercício do poder, realizado pelos representantes,
só pode ter como finalidade, para que se possa falar em representação, tornar
presente em algum sentido não-literal a ausência dos representados, que delegam a
sua participação nas questões da polis nas mãos de outrem.
O pensamento de Hobbes sobre a representação apresenta uma distinção entre
dois tipos de pessoas: naturais e artificiais. A pessoa natural é aquela cujas palavras
e ações são consideradas suas em controvérsia a pessoa artificial é aquela cujas
palavras e ações devem ser entendidas como pertencendo a outrem. A pessoa
artificial é assim denominado como sendo o representante.
Porém o que se pretende defender no presente estudo é exercício fundamental
de vontade em submeter o nome do cidadão a escolha popular, ação essa intrínseca
e emanada do ser – independente de gênero – em poder realizar o registro de sua
candidatura (ação positiva do ente em querer participar das decisões da polis). Impedir
este ato vontade do ser impedindo esta ação positiva seja através de obstáculo

Titular de direitos políticos passivos, aquele que se submete ao conjunto de normas jurídicas que
regulam a participação do indivíduo na vida política do país, como candidato a cargo eletivo, ou mesmo
depois de eleito.
104 Titular de direitos políticos ativos, que consiste no direito de votar, seja para escolha de um
representante, seja para aprovar atos dos representantes eleitos por meio de plebiscito ou referendo.
O exercício do direito político ativo pressupõe a capacidade ativa.
103
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psicológico que o induz ser incapaz de submeter seu nome ao pleito seja pela
proibição por lei, com a falsa roupagem para que bens jurídicos seja protegidos, torna
o ato praticado nulo por total negação do Homem como animal político que é.
Não se está aqui a defender a candidatura daquele que teve seus direitos
políticos cassados por decisão criminal ou que não detenha idade compatível para
concorrer com o cargo almejado, o que se pretende é a proteção da submissão do
nome a registro é que não pode ser tolhida. Se requisitos deverão ou são impostos
pelos Estados e Soberanias, estes fazem parte de um segundo momento desta
dicotomia dos Direitos Políticos passivo sendo estes de segunda geração pela
aplicação da igualdade.
Reitera-se, os Direitos Políticos passivo aqui defendidos pela manifestação
intrínseca do ser são de primeira dimensão, inerente a natureza humana, por ser o
Homem um animal político, não podendo ser transferido para uma segunda geração
de direitos face a interdependência e a crença de ser um direito surgido na sociedade
– igualdade.
Distingue-se, portanto, dois direitos: o direito de propriedade da ação de
submeter seu nome a registro, que pertence à pessoa natural (ser – independente do
gênero) sendo Direitos Humanos de primeira dimensão, e o direito de ver o mesmo
deferido após a verificação de requisitos ditados pela sociedade como normas de
conduta (dever ser) estes de segunda geração.
O titular de Direitos Políticos passivo, como tal, é livre, e somente a ser através
de sua manifestação própria e individual é quem pode decidir se deve ou não
submeter seu nome ao pleito. Esta perspectiva serve o seu propósito teórico
fundamental, qual seja a criação de uma comunidade política com uma vontade una
a partir de um conjunto disperso de indivíduos com vontades conflitantes,105 porém
todas protegidas por serem Direitos Naturais.
Esta noção de que o líder se constrói ativamente como representante simbólico
não deve ser confundida com uma atividade substantiva de representação. Pelo
contrário, o líder que ajusta os seus seguidores aos seus objetivos e interesses está
a fazer-se representar por eles, não a representá-los. As conceptualizações
O mesmo não é dizer, porém, que o soberano não possui, de todo, deveres. Com efeito, o soberano
está igualmente sujeito à lei natural, a qual lhe impõe certas obrigações. Contudo, estas não podem
ser reclamadas pelos súditos/representados para desobedecerem ou para se oporem ao soberano. Se
o fizessem, na lógica do argumento de Hobbes, os súbditos/representados estariam a desobedecer e
a opor-se a si próprios.
105
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formalistas têm como grande limitação, e ficam aquém ou além da substância da
representação, especialmente quando deveriam proteger a manifestação do ser em
submeter seu nome à disputa.
Se o ato posterior ao registro for o de aceitação como autorizativo de
representação

influenciando,

inclusive,

na

noção

de

responsabilização106

(accountability107), pois quem concebe a representação como responsabilização, vê o
representante como alguém que terá de responder perante os representados por
aquilo que fizer. As teorias da autorização e responsabilização concebem a
representação como uma atividade que deve ser enquadrada por certos preceitos
formais. A questão da substância dessa atividade é eclipsada pela importância que se
atribui ao mecanismo que, a priori ou a posteriori, lhe confere existência e, também,
legitimidade. Se constitui uma forma ainda mais radical de ignorar tal aspecto da
atividade substantiva, trata-se das concepções da representação como realidade
passiva. Este possível significado da representação política emerge desde logo, se
pensar em toda a linhagem teórica que se preocupa com a questão da composição
adequada de uma assembleia legislativa e com o problema conexo dos sistemas
eleitorais.
A defesa e garantia dos Direitos Políticos como Direitos Humanos de primeira
dimensão, que se entende preexistente, é um Direito Natural que ao ser exercido
permite aos cidadãos substituírem os que, por práticas ilícitas prejudiquem a

Disponível em: <https://cgg-amg.unb.br/index.php/contabil/article/viewFile/314/pdf_162> Acesso
em: 08 out. 2018.
107 Accountability é um termo da língua inglesa que pode ser traduzido para o português como
responsabilidade com ética e remete à obrigação, à transparência, de membros de um órgão
administrativo ou representativo de prestar contas a instâncias controladoras ou a seus representados.
Outro termo usado numa possível versão portuguesa é responsabilização. Também traduzida como
prestação de contas, significa que quem desempenha funções de importância na sociedade deve
regularmente explicar o que anda a fazer, como faz, por qual motivo faz, quanto gasta e o que vai fazer
a seguir. Não se trata, portanto, apenas de prestar contas em termos quantitativos mas de autoavaliar
a obra feita, de dar a conhecer o que se conseguiu e de justificar aquilo em que se falhou. A obrigação
de prestar contas, neste sentido amplo, é tanto maior quanto a função é pública, ou seja, quando se
trata do desempenho de cargos pagos pelo dinheiro dos contribuintes. Accountability é um conceito da
esfera ética com significados variados. Frequentemente é usado em circunstâncias que denotam
responsabilidade civil, imputabilidade, obrigações e prestação de contas. Na administração, a
accountability é considerada um aspecto central da governança, tanto na esfera pública como na
privada, como a controladoria ou contabilidade de custos. Na prática, a accountability é a situação em
que "A reporta a B quando A é obrigado a prestar contas a B de suas ações e decisões, passadas ou
futuras, para justificá-las e, em caso de eventual má-conduta, receber punições." Em papéis de
liderança, accountability é a confirmação de recepção e suposição de responsabilidade para ações,
produtos, decisões, e políticas incluindo a administração, governo e implementação dentro do alcance
do papel ou posição de emprego e incluir a obrigação de informar, explicar e ser respondíveis para
resultar consequências positivas.
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sociedade como um todo, refletindo no desenvolvimento econômico e na fome, sendo
a razão primeira para serem suprimidos pelo exercício arbitrário dos líderes
absolutistas, autoritários e ditatoriais.
Portanto, a ofensa aos Direitos Políticos – como um Direito Natural e
consequentemente elevado à caráter fundamental à existência humana – de primeira
dimensão impõe as sanções previstas nos Tratados Internacionais pela ofensa aos
Direitos Humanos, sujeitando o titular das transgressões às Cortes Internacionais,
cuja atuação de ofício ou a requerimento deve acontecer independente de ratificações
ou internação dos mesmos nos ordenamentos jurídicos de cada Estado ou Soberania
e sendo vedado o retrocesso. A eficácia de um Direito Natural originário,
universalmente reconhecido como é o direito à vida haverá de ser imposta a todos os
Estados e Soberanias independente de suas manifestações individuais, considerando
que a ofensa a tais direitos repercutem em toda a humanidade.
Havendo disposições garantidoras de que o ser – independente do gênero – no
sentido de que este possa seguramente exercer a sua vontade em participar das
decisões da polis, naturalmente ocorrerá a alternância de poder. Sociedade
informada, formada por indivíduos que tem consciência de suas vontades políticas e
sendo os Direitos Políticos passivos explicitados e defendidos, faz com que o ser
naturalmente participe dos atos de condução da polis, com proteção da res publica e
a alternância tão defendida, naturalmente ocorre.
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2. DOS DIREITOS POLÍTICOS COMO DIREITOS HUMANOS
Discute-se longamente se existe a natureza humana, muitas vezes sem se
atentar de que tal questão problemática é tão absolutamente radical: se o próprio
Homem existe, pois sem uma essência, uma finalidade, um “programa”, sem uma
maneira de ser, ao menos em potência, o Homem – casca de noz sem norte no
oceano revolto das circunstâncias –, seria para alguns um simples existir, um ser sem
instintos, e portanto, com a inteira liberdade de conformar o seu destino. O
existencialista Sartre108 remete a existência de uma natureza humana para a
inexistência de Deus: sem Deus, não haveria, pois, verdadeiramente Homem.
Se é certo que a crença religiosa pode tranquilizar mais fortemente, sobretudo
no plano psíquico, as diferentes ideias de Homem dos crentes dos vários credos, nem
por isso se poderá afirmar que, em absoluto, o Homem dependa de um Deus para
justificar-se. E, mais ainda: uma das provas da perfeição da obra divina parece-nos
ser, precisamente, o não ser necessária uma crença transcendente para se poder
concluir da ordem do mundo, ou desejá-la.
Há um lugar paralelo na filosofia jurídica. Pensa-se: se Deus não existisse ainda
assim existiria o Direito Natural? Ora o Direito natural é a decorrência jurídica de uma
natureza humana. E apenas porque existe este e fundado naquela pode-se, por
exemplo, tranquilamente afirmar, sem dúvida a legitimidade dos Direitos Humanos.
Consequentemente, as teorias negadoras do Homem e da Natureza Humana abalam
qualquer discussão.
Perante a complexidade do fenômeno humano, diante da multiplicidade de
soluções concretas que os diferentes Homens, em várias sociedades e civilizações,
encontraram para os seus problemas, é natural que espíritos menos sistemáticos, ou
menos sintéticos, mais propensos à disjunção e à análise que à visão de conjunto,
mais dados a separar do que a unir109, desesperem por encontrar esse fio agregador
das pérolas do colar humano. Perante a variedade e contradições de atitudes,
crenças, soluções, o seu veredicto é o da desordem, da ausência de uma realidade
essencial comum. E quem pode realmente permanecer tranquilo ante as
desumanidades, as barbáries e as alienações, com que pacientemente se erguem os
grandes vazios da condição humana?
108
109

SARTRE, Jean-Paul. O existencialismo é um humanismo. Petrópolis: Vozes, 2010.
Mas não a separar para melhor unir.
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O que se pressupõe que o Homem é essencialmente bom, não de uma bondade
ingênua do bom selvagem110, mas de uma bondade feita de evolução mental e
espiritual. A essência humana positiva pode corresponder uma contingência humana
muito negativa, mas tal é apenas um acidente, uma imperfeição no sendo não no
próprio ser.
Analisando a natureza humana, resulta-se que o homem é um animal social –
político – e portanto forçado a viver em sociedade com os outros homens. A primeira
forma da sociedade humana é a família, de que depende a conservação do gênero
humano; a Segunda forma é o estado, de que depende o bem comum dos indivíduos.
Sendo que apenas o indivíduo tem realidade substancial e transcendente, se
compreende como o indivíduo não é um meio para o estado, mas o estado um meio
para o indivíduo. Segundo Tomás de Aquino,111 o estado não tem apenas função
negativa repressiva e material econômica, mas também positiva organizadora e
espiritual moral. Embora o estado seja completo em seu gênero, fica, porém,
subordinado, em tudo quanto diz respeito à religião e à moral, à Igreja, que tem como
escopo o bem eterno das almas, ao passo que o estado tem apenas como escopo o
bem temporal dos indivíduos.
Aristóteles descrevia o Estado como uma criação da natureza e o Homem como
um animal político. Na visão aristotélica, o Homem chegou à sociedade perfeita, que
é o Estado, vencendo etapas naturais desde a família, passando pela aldeia até
chegar à cidade, onde adquiriu o nível de autossuficiência.
O conceito de política defendida por Aristóteles rejeita a tese liberal moderna de
que o indivíduo é mais importante do que a família ou a sociedade e este112 entende
que a cidade tem precedência sobre cada um dos indivíduos, pois, isoladamente, o
indivíduo não é autossuficiente, já a falta de um indivíduo não é determinante para a
vida da polis e o indivíduo só pode se desenvolver em sua capacidade racional plena
em meio a vida em sociedade.

Destaca-se a lembrança dos sacrifícios humanos, as guerras e até o canibalismo.
AQUINO, Santo Tomas de. Suma teológica. 2ª ed. Porto Alegre: Vozes, 1980. 2ª parte da 2ª parte.
112 Aristóteles afirma que o todo deve necessariamente ter precedência sobre as partes e o Estado
deve ser superior ao indivíduo. Aristóteles propõe também uma análise de como o Estado é constituído,
ele parte da análise das partes em direção a um todo que é propriamente o estado, a vida social
realizada em sua forma mais plena. Para se constituir o estado é necessário corretas distinções, sejam
elas entre o estadista e o estado, entre um rei e seus súditos, entre um chefe de família e sua casa,
entre senhores e escravos.
110
111

97

De Aristóteles até a modernidade, a evolução da interpretação de Estado passa
por Hobbes113 que compreende esta noção como resultado da ação volitiva do povo,
que, para sair do estado de natureza em que todos lutavam contra todos e o homem
era o lobo do homem114, fez um contrato com o soberano, atribuindo-lhe toda a força
e todos os recursos de todos, para usá-los da maneira que achar conveniente, para
assegurar a paz e a defesa comum.
Para Hobbes115, a soberania ainda reside no monarca, por cessão ou
transferência voluntária de todo o povo, mas já começa a se delinear a ideia de
representação. O homem ou assembleia de homens designados representantes do
povo encarnariam o Estado: A única maneira de instituir um tal poder comum, capaz
de defendê-los das invasões dos estrangeiros e das injúrias uns dos outros,
garantindo-lhes assim uma segurança suficiente para que, mediante seu próprio
labor116 e graças aos frutos da terra, possam alimentar-se e viver satisfeitos, é conferir
toda sua força e poder a um homem, ou uma assembleia de homens, que possam
reduzir suas diversas vontades, por pluralidade de votos, a uma só vontade.
O que equivale dizer que designar um homem ou uma assembleia de homens
como representantes de suas pessoas117, considerando-se e reconhecendo-se cada
um como autor de todos os atos que aquele que representa sua pessoa praticar ou
levar a praticar, em tudo o que disser respeito à paz e segurança comuns; todos
submetendo assim suas vontades à vontade do representante, e suas decisões a sua
decisão. Isto é mais do que consentimento, ou concórdia, é uma verdadeira unidade

HOBBES, Thomas. Leviatã, ou Matéria, Forma e Poder de um Estado Eclesiástico e Civil. São
Paulo: Abril Cultural, 1974.
114 Lupus est homo homini lúpus é uma " sententiae" latina que significa o homem é o lobo do própio
homem.
115 HOBBES, Thomas. Do cidadão. São Paulo: Martins Fontes, 1992.
116 O mesmo modo na produção contemporânea (contanto que não se abandone a produção —
carregada como está de ethos, de cultura, de interação linguística — à análise econométrica, mas que
se a entenda como a enorme experiência do mundo), percebe-se diretamente o fato de que tanto a
dupla público-privado como a dupla coletivo-individual não se sustentam mais, caducaram. Aquilo que
estava rigidamente subdividido confunde-se e se superpõe. É difícil dizer onde finaliza a experiência
coletiva e começa a experiência individual. É difícil separar a experiência pública da considerada
privada. Nessa diluição das linhas delimitadoras, deixam de ser confiáveis, também, as duas categorias
do cidadão e do produtor, tão importantes em Rousseau, Smith, Hegel, e depois, como alvo polêmico,
no próprio Marx. Diferentemente do que é defendido por Marx, que sua definição está muito mais
envolvida com capital-trabalho, possuindo visão mais econômica, pois faz a asserção de que todo novo
estado da divisão do trabalho determina as relações dos indivíduos entre si com referência a material,
instrumento e produto do trabalho. Foi assim com a propriedade tribal, depois com a comunal e com a
feudal.
117 A presente diferenciação se apresenta pois a época, mulheres, negros, menores e escravos não
eram considerados como homens (titulares de direitos), apenas parte da polis e não passíveis de ter
representação.
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de todos eles, numa só e mesma pessoa, realizada por um pacto de cada homem
com todos os homens, de um modo que é como se cada homem dissesse a cada
homem: Cedo e transfiro meu direito de governar-me a mim mesmo a este homem,
ou a uma assembleia de homens, com a condição de transferires a ele teu direito,
autorizando de maneira semelhante todas as suas ações. Feito isto, à multidão assim
unida numa só pessoa se chama Estado118.
A ideia da soberania do Estado, a princípio aglomerada nas mãos do monarca,
é a base jurídica do Estado moderno. A evolução se dá com o paulatino deslocamento
da soberania das mãos do soberano para outras mãos. Locke119 dá um passo decisivo
nessa direção ao estabelecer a distinção entre Estado, que ele denomina “sociedade
política” – commonwealth 120 – e governo.
O Estado121 é uma entidade convencionada pelos homens e o governo um
conjunto de órgãos criados para a administração e direção do Estado. Também
propugna a separação de poderes, aludindo expressamente aos poderes legislativo,
executivo e federativo – este exercido juntamente com o executivo nada mais é que a
soberania externa -, e trazendo a ideia do juiz natural – um juiz conhecido e imparcial
–, num prenúncio do que seria posteriormente identificado como Poder Judiciário, e
diz expressamente que o legislativo é um poder delegado pelo povo, onde não pode
o legislativo transferir o poder de elaborar leis para outras mãos, pois, não sendo ele
senão um poder delegado pelo povo, aqueles que o detém não podem transmiti-lo a
outros.
Somente ao povo é facultado designar a forma da sociedade política, que se dá
através da constituição do legislativo. Não obstante se eleve o legislativo à condição

Em latim civitas.
LOCKE, John. Dois tratados sobre o governo. 2ª. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2005.
120 Recebe o nome de Commonwealth of Nations (ou Comunidade das Nações) a associação
voluntária de 54 países que apóiam uns aos outros e trabalhar juntos para objetivos comuns de
democracia e desenvolvimento. A Commonwealth é basicamente um grupo de cooperação formado
pelo Reino Unido e suas ex-colônias, lar de dois bilhões de cidadãos de todos os credos e etnias e
inclui alguns dos maiores e menores, mais ricos e mais pobres países do mundo.
121 “Isso porque, aquilo que chamam Estado, além de um conjunto de lugares comuns retóricos
(representativos das promessas que levam como troca o poder) alberga o conjunto de instituições que
são prometidas na Constituição para efeito de gestão de longo prazo dos assuntos de que trata o
Governo. Ao longo do tempo tais instituições entregam aos súditos o que podem e não aquilo para que
foram criadas e as promessas são transformadas, segundo as tendências dos gestores do poder em
nome dos poderosos (via de regra disseminados em outras estruturas que não as formais de Governo)
por via da tecnoburocracia que, encarregadas do cumprimento das promessas, por via de pratica
reiterada de regulamentação e instituição de sistemáticas de trabalho desfiguram os institutos e as
próprias normas – de tal sorte a adequar às possibilidades efetivas o horizonte das promessas.”
PUGLIESI, Marcio. A efetividade da lei penal. Artigo ainda não publicado:2018.
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de poder supremo, ao qual todos os outros são e devem ser subordinados, mas por
ser um poder apenas fiduciário, Locke diz caber ainda ao povo122 um poder supremo
para remover ou alterar o legislativo quando julgar que este age contrariamente à
confiança nele depositada. Fica evidente que a soberania pertence ao povo, que a
delega ao corpo legislativo, mas que pode retomá-la em caso de quebra de confiança,
trazendo talvez a primeira previsão do recall, mecanismo utilizado em algumas
democracias ocidentais do presente e que consiste na revogação do mandato eletivo
pelos cidadãos.
Ainda demonstrando que a titularidade da soberania é do povo, ressalta Locke123
que o dever de obediência do povo decorre da lei, e que o legislativo deve ser
considerado como a imagem, o espectro ou o representante do corpo político, agindo
pela vontade da sociedade, mas quando ignora essa circunstância e deixa de atender
a essa representação, a essa vontade pública, e passa a agir segundo sua própria
vontade particular, degrada-se e não é mais que uma pessoa particular sem poder e
sem vontade, sem direito algum à obediência, pois que não devem os membros
obediência senão à vontade pública da sociedade.
Até mesmo para exercer a lei de natureza é necessário segurança e, ao perceber
isso, os homens se juntam para ter assistência mútua124, munindo-se de precauções
que tornem a agressão de outros tão perigosa – para os próprios agressores – que
faça com eles – aqueles que atacam – prefiram conter-se a agir e sofrer as
consequências. A essa associação Hobbes dá o nome de multidão125, nela ainda não
há contrato e as vontades dos homens ainda são distintas, no entanto, suas vontades
estão unidas e eles se auxiliam em prol da segurança comum

No conceito de POVO em Locke não cabe a totalidade da população, mas apenas a nobreza, os
detentores do capital e os proprietários de bens e meios de produção. Mas a lição continua atual,
bastando considerar o ampliado conceito de povo prevalecente em nossos dias.
123 Idem
124 Muito semelhante a simbiose na biologia.
125 Ambas as polaridades, povo e multidão, reconhecem como pais putativos a Hobbes e Espinosa.
Para Espinosa, a multidão representa uma pluralidade que persiste como tal na cena pública, na ação
coletiva, na atenção dos assuntos comuns, sem convergir no Uno, sem evaporar-se em um movimento
centrípeto. A multidão é a forma de existência política e social dos muitos enquanto muitos: forma
permanente, não episódica nem intersticial. Para Espinosa, a multitudo (multidão) é a arquitrave das
liberdades civis. Hobbes detesta – utiliza-se aqui intencionalmente um vocábulo passional, pouco
científico – a multidão e investe contra ela. Na existência social e política dos muitos enquanto muitos,
na pluralidade que não converge em uma unidade sintética, ele percebe o maior perigo para o “supremo
império”, isto é, para aquele monopólio das decisões políticas que é o Estado. O melhor modo de
compreender o alcance de um conceito é examiná-lo com os olhos daqueles que o combateram com
tenacidade. Descobrir todas as suas implicações e matizes é algo próprio daquele que deseja expulsálo do horizonte teórico e prático.
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Como na metáfora da lança atirada longe por alguém, que outro recolhe e
arremessa mais longe ainda, e depois um terceiro, e assim sucessivamente, também
no desenvolvimento da Teoria da Representação política é observado este fenômeno.
Cada pensador acrescenta uma contribuição, uma ideia, uma inovação, ao
pensamento do antecessor. Montesquieu126 elaborou a teoria da tripartição do poder
em Executivo, Legislativo e Judiciário, asseverando que cada um deveria ser exercido
por pessoa diversa, como imperativo para preservar a liberdade do cidadão – é
necessário que o povo, no seu conjunto, possua o Poder Legislativo –, e por razões
de ordem prática o exerça por meio de seus representantes. O direito de todos os
cidadãos escolherem seus representantes através do voto.
Desde a Revolução Gloriosa, em fins do século XVII, a Inglaterra consolidara a
monarquia parlamentarista, com uma de suas câmaras legislativas composta de
representantes eleitos pelos cidadãos. Dallari127 aponta na Revolução Inglesa dois
pontos básicos: a intenção de estabelecer limites ao poder absoluto do monarca e a
influência do protestantismo.
Esses dois pontos contribuíram para afirmar os direitos naturais dos indivíduos
decorrentes do fato de terem nascidos livres e iguais, justificando-se, portanto, o
governo da maioria, que deveria exercer o poder legislativo assegurando a liberdade
dos cidadãos.
As colônias inglesas na América do Norte conquistaram a independência e
promoveram com êxito a implantação dos postulados de Montesquieu em sua
Constituição. A criação do novo país serviu de verdadeiro laboratório político para as
ideias de representação, de transitoriedade, de rotatividade, de legitimidade e de
despatrimonialização do poder.
Executivo, Legislativo e Judiciário são independentes, no sentido de serem
exercidos por pessoas distintas, mas não totalmente desconectados. Segundo
Madison, esses três ramos do poder foram de tal modo entrelaçados para que cada
um possa exercer um controle constitucional sobre os outros. Na França o Ancien

MONTESQUIEU, Charles Louis de Secondat. O Espírito das Leis. 2ª. ed. rev. Brasília:
Universidade de Brasília, 1995.
127 DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de teoria geral do Estado. 27. ed. São Paulo: Saraiva,
2007.
126
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Régimen128 tinha seus estertores com a superação da doutrina do corpo do monarca
como símbolo do Estado.
As ideias de Nação, representação política, lei comum e assembleia nacional,
além da assembleia extraordinária convocada e eleita com o propósito único de
elaborar a Constituição, são objetos de uma longa construção coletiva, que significou
a criação de uma nova instituição política, usada a força da imaginação e da
criatividade para moldar uma nova visão da soberania, transferindo-a das mãos do
monarca para as dos cidadãos – renovando o conceito de nação – que a exercem
por meio de representantes eleitos, ou diretamente em algumas ocasiões.
As Democracias extraem sua legitimidade a partir da realização de eleições
periódicas, em que os eleitores escolhem os seus representantes que ocuparão os
cargos políticos nas instituições que compõem as várias esferas de poder. O governo
representativo está inserido num contexto histórico bastante peculiar e se diferencia
de outras formas de exercício do poder político.
Por um lado, o governo representativo se diferencia do modelo de democracia
direta que foi o sistema de governo que existia nas cidades-estados gregas da
antiguidade e no qual teoricamente não havia distinção entre governantes e
governados. Há de se ressaltar que também se diferencia dos sistemas autocráticos
de governo nos quais os súditos não têm acesso e nem controle sobre as decisões
políticas como no caso dos regimes absolutistas.
A efetividade dos direitos do homem, do ponto de vista jurídico-político, esbarra
no fato de os organismos internacionais ou a comunidade internacional não possuírem
uma vis coactiva. Em outras palavras, a comunidade internacional não possui poder
de coerção capaz de obrigar um Estado a respeitar os direitos humanos.
Em primeiro lugar, a comunidade internacional deveria exigir o respeito aos
direitos humanos, sob pena de exclusão do Estado; em segundo, a comunidade
internacional deveria ter um poder suficientemente forte para intervir no Estado que
viola os direitos humanos.
Os mecanismos utilizados pelos organismos internacionais para a tutela dos
direitos humanos são de três tipos: promoção, controle e garantia.

O Antigo Regime refere-se originalmente ao sistema social e político aristocrático que foi
estabelecido na França. Trata-se principalmente de um regime centralizado e absolutista, em que o
poder era concentrado nas mãos do rei.
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A promoção é feita pela indução ou pela recomendação de implementação ou
aperfeiçoamento dos direitos humanos. O controle é realizado mediante a entrega de
relatórios pelos Estados-membros do órgão internacional e pelas denúncias de
descumprimento ou violação de direitos. A garantia é a existência de uma jurisdição
internacional. O problema é que falta a essa jurisdição capacidade de se sobrepor à
jurisdição interna. Além da dificuldade jurídico-política da efetivação dos direitos
humanos, há também problemas que residem no próprio conteúdo desses direitos.
Todos os Estados têm interesse na proteção dos direitos humanos, podendo
quaisquer deles exigir a responsabilização do Estado violador, ainda que não tenha
atingido pessoas estrangeiras, posto que a violação de direitos humanos é uma
afronta não só ao indivíduo, mas à toda a coletividade, inclusive à comunidade
internacional.
2.1. Da atividade política
Se a atividade política foi construída ao longo do tempo e até o fim do
absolutismo os monarcas tendiam a tirania, é possível afirmar que somente há muito
pouco tempo atrás o mundo experimentou algo que pudesse ser entendido como
Direito Político. Porém não foi uma mudança igualitária para todos os povos, não
ocorreram na mesma época e não decorreu da atividade política do povo contra os
desmandos dos monarcas.
Se na Inglaterra as revoluções inglesas, com indiscutível influência religiosa, não
buscavam eliminar o monarca, mas sim limitar seu poder e permitir o exercício político
do povo e a participação nas decisões econômicas e sociais, a França ao contrário
busca a eliminação do Monarca, como ocorreu na Revolução Francesa, mas a
derrubada do monarca não garantiu uma Democracia imediata, tanto que Maximilien
Robespierre, símbolo do movimento acabou por se transformar em um sanguinário
ditador morrendo na guilhotina que tanto serviu a sua ditadura.
Napoleão assume o poder e invade a Espanha, forçando o Rei de Portugal, Dom
João VI a organizar uma verdadeira fuga para o Brasil, transformando-o em sede do
governo português. Se o mundo postava-se contra a monarquia absolutista nosso
território Brasil no início do século XIX, estava recebendo o monarca português para
exercitar a política colonialista extrativista, sediando-se na própria colônia, atrasando
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o processo republicano e democrata por mais um século. Não havia possibilidade de
se afirmar a existência de um Direito Político.
Até o primeiro quarto do século XIX, um ano após a declaração de independência
do Brasil, a primeira assembleia constituinte foi instalada sob a presidência do Bispo
Capelão-Mor, José Caetano da Silva Coutinho, um sacerdote católico e de outros 89
candidatos eleitos de forma indireta e censitária, onde o eleitor deveria provar sua
renda pela capacidade produtiva de farinha de mandioca, nome dado à Constituição
de 1824.
O Imperador Dom Pedro exigia a garantia de seu poder sobre a decisão dos
parlamentares e não sendo atendido, determinou a invasão da assembleia, prendeu
e deportou alguns de seus integrantes formando uma comissão que elaborou e por
ele fora outorgada a primeira Constituição brasileira, onde se incluiu no artigo 10,
como um dos poderes da Carta Política do Império do Brasil de 1824129, o Poder
Moderador delegado privativamente ao imperador como previsto artigo 98.
Esta foi a base histórica real do Direito Político e Eleitoral do Brasil. O mundo ao
contrário já conhecia a Democracia a exemplo da Constituição Americana de 1787 e
Napoleão Bonaparte130, grande responsável pela vinda do Rei Dom João VI ao Brasil
havia falecido em 1821.
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao24.htm>
Acesso em: 31 out. 2013.
130 A respeito da realidade mundial nessa fase: “O pensamento econômico ganha espaço após a
Revolução Industrial, que, sob o ponto de vista econômico, transformou o mundo com o aparecimento
da máquina a vapor e do tear mecânico. Tudo parecia gravitar em torno dos interesses econômicos e
egotistas ao tempo da Revolução Industrial. A dominação econômica serviu-se, inclusive, das ideias
dos iluministas inspiradoras da Revolução Francesa - liberdade, igualdade e fraternidade – como
instrumentos de poder econômico e político. A tal extremo chegou o conceito de liberdade que a
humanidade pôde testemunhar o surgimento do capitalismo selvagem, por pouco não esmorecendo as
importantíssimas conquistas advindas da Revolução Francesa, que romperam com a teoria do direito
divino, instituindo critérios de igualdade e liberdade para todos os cidadãos, mas que geraram, num
primeiro momento, consequências caóticas e reações violentas, na própria estruturação de ideias de
liberdade. A própria França, mãe da revolução de 1789, experimentou grande retrocesso com o
recrudescer das desigualdades e com a revolta das massas oprimidas, sem limites, pelo poder
econômico. Relembre-se que Napoleão se proclamou imperador, como que reassumindo o controle do
Estado, ao arrepio de tudo aquilo que inspirou a monumental cultura expressa pela Revolução
Francesa, de 1789. Os países civilizados do mundo demoraram muito para reequacionar e
compreender conceitos importantíssimos, como os de igualdade e liberdade. Da análise do rumo
histórico, verificamos que, num primeiro momento, o privilégio era quase total para a ideia de liberdade.
O liberalismo, nessa ordem, gerou a opressão e a exploração, e as reações contrárias foram
absolutamente contundentes. Surgiram o marxismo, as teorias igualitárias, a ideologia dos socialistas,
os socialistas utópicos, os anarquistas: todos em busca do real critério de igualdade e de liberdade. O
conceito de democracia ganhou sentidos diversos e equívocos: falava-se em democracia do
proletariado; democracia do capital; democracia popular. Com a evolução do pensamento econômico,
surgiram as ideias nacionalistas, estruturadas no conceito do mercantilismo, cujo objetivo era criar um
Estado político e economicamente forte, já que o poder e a riqueza caminhavam em paralelo. A riqueza,
como se sabe, se expressava pela posse de propriedade e de metais preciosos; daí o desenvolvimento
129
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A Constituição da Mandioca, a mais longa Constituição brasileira somente foi
substituída com a promulgação da Constituição de 1891, a primeira Constituição
Republicana, que embora em seu artigo 70 definisse serem eleitores os cidadãos
maiores de 21, o voto aberto e o censitário se impunha, impedindo de se qualificarem
como eleitores os que não tivessem renda comprovada e as mulheres. Na época
somente 13% de mulheres aproximadamente, declaravam-se alfabetizadas e a
grande maioria da população negra acabava de obter a liberdade, sendo impossível
a qualificação para ser eleitor.
A imposição do poder produtivo, detentor do Poder Econômico conduzia cada
vez mais o Poder Político que se seguiu da monarquia, cada vez mais corrupto e
incapaz, considerando que os beneficiários dos poderes eram na sua esmagadora
maioria impostos pela influência dos coronéis.
Necessariamente, as famílias de maior capacidade econômica encaminhavam
seus filhos para estudos no Velho Mundo, e os poucos que retornavam traziam
conhecimentos dos modelos eleitorais e políticos praticados nos países europeus e
norte-americanos. Os modelos sempre foram copiados como mecanismo de controle
do Poder Político, nunca como construção de uma Democracia participativa, mas
entregues ao povo brasileiro como verdadeiras provas de garantias de liberdades de
escolha de seus governantes.
A maioria, verdadeiros analfabetos políticos, inclusive os coronéis detentores de
grandes produções agrícolas, aceitavam as mudanças como evolução, formando uma
casta política dinástica que pelo mecanismo reiterado se perpetuam no poder até os
dias de hoje.
O Brasil não construiu uma forma, um regime ou um sistema político ou
desenvolveu estudos com propósitos democráticos, mas sim apenas remodelou o
regime monárquico absolutista, que serviu de base para o modelo atual que se titula
de democrático, mas que submete toda a nação e os representantes do povo ao
controle da assinatura do cheque pelo Presidente da República, sempre submetido

da política protecionista, com vistas a propiciar, no âmbito interno dos Estados, o incremento da
exportação de bens e a redução das importações, implicando assim num acumular de ouro. O dirigismo
do governo, orientado pelo mercado externo, acabava por influenciar a economia interna e privada. A
riqueza obtida pelo comércio externo era a base do poder político. A Europa ficou abarrotada, nesse
tempo, de ouro e prata trazidos do Novo Mundo.” In: NAZAR, Nelson. Direito Econômico e o Contrato
de Trabalho: Com análise do contrato internacional do trabalho. São Paulo: Atlas, 2007.
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ao Poder Econômico e ao capital externo, reduzindo a capacidade de crescimento e
desenvolvimento em razão das políticas de juros e câmbio impostas.
Quando o poder era exercido pelos monarcas, as sociedades do Velho Mundo
se revoltaram e mudaram os destinos de seus países, inspirados no liberalismo
burguês, desde o século XIII até finais do século XVIII, e o Brasil já no final do Século
XIX e no início do século XX patinava com sua primeira Constituição republicana de
1891, imposta por monarquistas descontentes. A Constituição definhava e o divórcio
se deu apenas no final do primeiro quarto do século XX, com a revisão de 1926, pouco
alterando na garantia de maior participação popular embora garantindo o direito da
representação das minorias no parlamento.
Estão identificados claramente os vícios de origem, já enraizados na base em
que se construiu o ordenamento político e eleitoral, os quais comprometem toda a
estrutura atual, impondo um esforço popular revolucionário capaz de interromper o
continuísmo.
2.1.2. Das formas de governo
Os pensadores, filósofos e juristas nos registros históricos e nos estudos atuais
insistem em buscar mecanismo de classificação dos Estados e dos modelos de
Governos provocando uma consequente confusão entre o que seria forma, regime ou
sistema, resultando no comprometimento das políticas de estado e das políticas de
governo131, oportunizando o avanço das práticas abusivas pelo Poder Econômico e
pelos representantes escolhidos pelo povo, direta ou indiretamente, que por políticas
de governo influenciam na atividade econômica, beneficiam os menos favorecidos
com proveito econômico independente de estudos e projetos que imponham
recuperação desta parcela significativa da população e colhendo os proveitos da
manutenção no poder por longos períodos pela concessão de dinheiro público aos
necessitados sem, contudo, estabelecer metas ou quaisquer obrigações de retorno
131“Não

se confundem política de Governo e política de Estado. A política de Governo é transitória e
discricionária, exercida transitoriamente, por um determinado grupo detentor de poder político, poder
esse muitas vezes legitimadamente outorgado, por meio de um processo eleitoral, com a finalidade de
implementar desideratos de ordem econômica, voltados para uma estrutura não raro partidária. Quanto
á política de Estado, esta se equipara a uma restrição normativa de direito administrativo, cujo
pressuposto se baseia na atuação estatal vinculada ao princípio da estrita legalidade. Na qualidade de
administrado, o administrador público age na forma da lei, detendo tão-somente alguma
discricionariedade no que tange aos atos administrativos discricionários, e, assim, na medida destes”.
NAZAR, Nelson. Direito Econômico. Bauru: EDIPRO, 2004.
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dos beneficiados, seja estudando, trabalhando ou progredindo, salvo o de votar em
quem garantiu o dinheiro público forjando a geração dos que nem estudam nem
trabalham.
Um debate da segunda metade do século VI a.C., afirmado como puramente
imaginário por Norberto Bobbio132, mas que teria sido registrado na história por
Heródoto no século seguinte, permite conhecer o grau de desenvolvimento político
dos Gregos em um período pré-socrático e anterior a sistematização teórica de Platão
e Aristóteles.
O debate “sobre el mejor régimen de goberno133”, desde os registros incertos
sobre concepções de Ἡρόδοτος134 (Herodoto), antes de Σωκράτης, tem como
debatedores três persas, Otanes, Magabises e Dario, onde tratam sobre a condução
do governo não nos permite distinguir entre forma, regime ou sistema de governo.
Heródoto ao destacar o item 80 do Livro III, as consequências das formas de governo
propostas, monarquia, oligarquia e Democracia135, fará anotar as impropriedades que
degeneram os modelos, resultando em oportunismo e comportamento concentrador
dos monarcas pela ausência de obrigação da prestação de contas.
No item que fala em debate sobre regimes, a monarquia seria a forma de
governo, assim como a república, portanto, sendo possível a monarquia ser entendida
como regime e forma de governo.
É possível observar uma preocupação maior com a titulação, forma, regime e
sistema, quando o que se observa são construções que se amoldam entre si,
avançando umas sobre as outras, construindo formas, regimes e sistemas
diferenciados, afastando-se dos termos puros.
Avançando nas formas de governo Aristóteles, embora fazendo distinção entre
monarquia, aristocracia e república, concluirá que as três formas podem degenerar: a
Monarquia em Tirania; a Aristocracia em Oligarquia; a República em Democracia. A
Tirania não é, de fato, senão a Monarquia voltada para a utilidade do monarca; a
Oligarquia, para a utilidade dos ricos; a Democracia, para a utilidade dos pobres.
Nenhuma das três se ocupa do interesse público.

BOBBIO, Norberto. Teoria das formas de governo. 4ª. ed. Brasília. D.F.: UnB, 1985.
HERODOTO. História Libro III – Itália. Madrid: GREDOS, 2007.
134 Idem.
135 Ibidem
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A Monarquia é o governo de um, a Aristocracia o governo de poucos e a
Democracia o governo de muitos. Assim, seis são as formas de governo, sendo a
Monarquia, a Aristocracia, a República, a Tirania, a Oligarquia e a Democracia, porém,
nenhuma delas se mostrará pura por longo período em razão da própria natureza
humana.
Uma leitura superficial fará pensar que Democracia seria uma forma degenerada
e, pela interpretação do vernáculo, poderia entender como pejorativa a forma de
governo. É preciso assim, entender que os autores clássicos, como ensina Norberto
Bobbio, exemplificará no Governo de muitos a República, “res publica”, coisa pública,
commonwealth. A Democracia irá ser construída a partir da República, pela forma
representativa dos escolhidos pela maioria para governarem, portanto, formatando o
modelo clássico, permitindo que a qualidade da forma democrática dependa do
modelo de escolha dos que irão representar o povo.
O debate sobre as formas de governo terá relevância na conclusão deste estudo,
em especial quando encontramos questões formuladas com aparente simplicidade,
mas que impõe uma necessidade de reflexão cuidadosa. No debate retratado por
Heródoto uma certeza se verifica nas teses de Otanes quanto às impropriedades da
monarquia e assim na defesa do Governo pelo povo136.
Aristóteles em A Política irá além do questionamento sobre a qualidade das
formas enfrentando as dificuldades de rotulação destes modelos de governo

Ibidem. “Otanes solicitaba, en los siguientes términos, que la dirección del Estado se pusiera en
manos de todos los persas conjuntamente: <Soy partidario de que un solo hombre no llegue a contar
en lo sucesivo con un poder absoluto sobre nosotros, pues ello ni es grato ni correcto. Habéis visto, en
efecto, a que extremo llego el desenfreno de Cambises y habéis sido, asimismo, partícipes de la
insolencia del mago. De hecho, ¿cómo podría ser algo acertado la monarquía, cuando, sin tener que
rendir cuentas, le está permitido hacer lo que quiere? Es más, si accediera a ese poder, hasta lograría
desviar de sus habituales principios al mejor hombre del mundo, ya que, debido a la prosperidad de
que goza, en su corazón cobra aliento la soberbia; y la envidia es connatural al hombre desde su origen.
Con estos dos defectos, el monarca tiene toda suerte de lacras; en efecto, ahíto como esta de todo,
comete numerosos e insensatos desafueros, unos por soberbia y otros por envidia. Con todo, un tirano
debería, al menos, ser ajeno a la envidia, dado que indudablemente posee todo tipo de bienes; sin
embargo, para con sus conciudadanos sigue por naturaleza un proceder totalmente opuesto: envidia a
los más destacados mientras están en su corte y se hallan con vida, se lleva bien, en cambio, con los
ciudadanos de peor ralea y es muy dado a aceptar calumnias. Y lo más absurdo de todo: si le muestras
una admiración comedida, se ofende por no recibir una rendida pleitesía; mientras que, si se le muestra
una rendida pleitesía, se ofende tachándote de adulador. Y voy a decir ahora lo más grave: altera las
costumbres ancestrales, fuerza a las mujeres y mata a la gente sin someterla a juicio. En cambio, el
gobierno del pueblo tiene, de entrada, el nombre más hermoso del mundo: isonomía; y, por otra parte,
no incurre en ninguno de los desafueros que comete el monarca: las magistraturas se desempeñan por
sorteo, cada uno rinde cuentas de su cargo y todas las deliberaciones se someten a la comunidad. Por
consiguiente, soy de la opinión de que, por nuestra parte, renunciemos a la monarquía exaltando al
pueblo al poder, pues en la colectividad reside todo.>”
136
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apontando a primeira quanto à definição questionando se os cidadãos em sua maioria
fossem ricos e controlassem o governo, essa maioria no governo seria uma
Democracia?
Da mesma forma, se em algum lugar os pobres fossem menos numerosos que
os ricos e detivessem o poder por serem mais fortes, poder-se-ia dizer que o governo
seria oligárquico por ser controlado por uma minoria? Parece, então, que a definição
de formas de governo não é boa. Suponha-se, ainda, uma combinação de riqueza
com um pequeno número de pessoas e de pobreza com um grande número, e
chamemos de Oligarquia a constituição em que os ricos, sendo poucos, ocupam as
funções de governo, e de Democracia aquela em que os pobres, sendo mais
numerosos, ocupam essas funções; isto conduz a outra dificuldade.
Que nome dar-se-ia às constituições descritas pouco antes àquela em que
houvesse mais ricos do que pobres, e à outra em que os pobres fossem menos
numerosos que os ricos, e os ricos controlassem? Se o governo na primeira hipótese,
e os pobres na segunda se não existissem outras formas de governo além das
mencionadas?
Para Bobbio137 as formas de governo, ao menos conceitualmente, são distintas
das formas de Estado ou de regime do qual tratou Aristóteles. Assim, para definir
formas de governo, Bobbio deixa de lado a variedade dos regimes autoritários e afirma
uma bipartição clássica, a parlamentar e a presidencial. As formas de governo
atendem a dinâmica entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo.
Neste estudo há preocupação com o uso do termo “forma de governo” cultuado,
apropriado e empregado como meio de rotular e classificar os Estados soberanos,
sem haver unanimidade, mostra a impropriedade da tentativa de estabelecer fórmulas
e denominações que impliquem em preconceito de outras nações, sem aterem-se as
preocupações principais, apontadas por Heródoto. Sempre haverá dominantes nos
modelos anunciados, sejam ricos ou pobres sem, contudo, terem a preocupação
principal que é a sociedade.
É necessário entender esta impropriedade na rotulação, e que se avance para o
entendimento das bases em que se construiu o modelo de Governo e de Estado, para
que se possa entender que Democracia não se constrói pelo texto inserido no
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ordenamento jurídico e na constituição, mas pela preocupação de todos em participar
dos destinos das nações.
Contemporaneamente pode-se afirmar que a República e Monarquia seriam as
formas de governo rotuladas, sem se ater as diferenças entre as monarquias
praticadas na Espanha, Bélgica, Mônaco, Japão, Reino Unido e outros com certas
semelhanças a cada um dos destacados, ou ainda, às diferenças complexas e
totalmente divorciadas umas das outras entre os Estados que se titulam república,
como Estados Unidos, Brasil, Venezuela, França, África do Sul e tantas outras.
Se República, como afirmou Maquiavel,138 fosse um governo cujo poder
soberano estivesse nas mãos do povo ou de uma parcela dele, desde que não
houvesse homens maus, invejosos ou gananciosos, certamente teríamos uma
adequação na forma de governo. O que se observa é uma degradação da forma para
a Anarquia, ou uma concentração para o Absolutismo. Embora a forma republicana,
desde que democrática, permite uma substituição do comando pelo exercício do
mandato temporário e pelo voto, o que se verifica é a ineficácia destes instrumentos.
Contudo, pode-se afirmar que a República surge como aspiração democrática
de governo, através da participação popular e da limitação do poder.
As características fundamentais da República são: a) Temporariedade, onde o
chefe de governo recebe um mandato com prazo de duração determinado; b)
Eletividade, onde o chefe de governo é eleito pelo povo; e, c) Responsabilidade, onde
o chefe de governo é politicamente responsável.
Em todas as características se identifica uma ineficácia do ordenamento jurídico
constitucional, em produzir mecanismo que possam garantir as características
fundamentais da República, provocando distorções e extremos entre as repúblicas,
as quais vão da ditadura militar à quase perfeição no exercício da Democracia.
O mesmo ocorre com a Monarquia, embora nos dias atuais as monarquias
absolutistas não encontram guarida nas organizações mundiais, sofrendo constante
intervenção política no sentido de caminhar para o regime com maior Democracia.
Na monarquia as características são: a) Vitaliciedade; b) Hereditariedade; e c)
poder concentrado no monarca e inexistência de sanção aos seus atos.
As Monarquias atuais não são construídas pela força das armas e dos exércitos,
sendo constitucionais parlamentaristas ou constitucionais, a exceção dos Sultanatos
CHEVALLIER, Jean-Jaques. As Grandes obras políticas: de Maquiavel a nossos dias. 8ª. ed.
Rio de Janeiro: Agir, 1999.
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110

Brunei e Omã, da monarquia absolutista do Rei da Arábia Saudita e o Emir do Catar,
além dos sultanatos em pequenos territórios de domínios da Malásia e dos Emirados
Árabes Unidos.
Nas monarquias constitucionais a figura do monarca é somente de chefe do
Estado e o comando do Governo estará a cargo de um gabinete ou do parlamento
que elegerá ou aprovará a indicação de um representante de governo (Primeiro
Ministro).
As formas apresentadas permanecem em processo de mutação e mesclandose em suas estruturas de representação e comando, o que torna impróprio qualquer
tentativa de rotulação, mas confirma as colocações de Aristóteles em A Política, já
mencionadas.
Aristóteles assim manifesta, que pelo critério da moral e política as formas de
governo são puras e impuras, segundo a força autoritária, sendo as forma puras a
monarquia, ou governo de um só, a Aristocracia, ou governo de vários e a Democracia,
ou governo do povo, como mencionado. Já as forma impuras o critério da moral e
numérico, sendo as formas a Oligarquia, ou corrupção da Aristocracia, a demagogia,
ou corrupção da Democracia e a tirania, ou corrupção da Monarquia.
Maquiavel139, afirma que todos os Estados, todos os domínios que exerceram e
exercem poder sobre homens, foram e são, ou Repúblicas ou principados, portanto
classifica as formas de governo como República e Monarquia. Montesquieu140 irá
incluir o despotismo como forma de governo e a característica da Democracia é o
amor à pátria e à igualdade; da monarquia é a honra e da aristocracia é a moderação.
A república compreende a Democracia e a aristocracia.
Das classificações de formas de governo aparecidas modernamente, depois de
Montesquieu, ressalta-se a da autoria do jurista alemão Bluntschli141, que distinguiu
as formas fundamentais ou primárias das formas secundárias de governo. Como se
vê enumera-se formas de governo, à luz de Aristóteles, acrescentando, porém uma
quarta: a ideologia ou teocracia, em que o poder é exercido por "Deus".

MACHIAVEGLI, Nicolò di Bernardo dei. O príncipe. São Paulo: Martins Fonte, 2001.
MONTESQUIEU, Charles de Spirito delle leggi. Napoli: Monitore, 1819. v. 1.
141 Disponível em: <http://maltez.info/respublica/Cepp/teoria_do_estado/teoria_geral_do_estado
.htm> Acesso em: 25 nov. 2015.
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Rodolphe Laun142, fornece uma classificação que permite distinguir quase todas
as formas de governo, classificando-as quanto à origem, à organização e exercício.
Quanto à origem - Governos de dominação - Governos democráticos ou populares.
Quanto à Organização – Governos de Direito – Eleição e Hereditariedade – Governos
de fato.
A conclusão importante sobre as formas de governo e a certeza de que o poder
dever ser emanado do povo e por ele deve ser exercido, diretamente e por
representantes eleitos, os quais ao povo se submetem. No processo de escolha dos
representantes, não poderá haver limites para construção de representação política,
ficando ao cargo do próprio povo selecionar quem serão seus escolhidos intervindo o
estado apenas na coibição do uso da máquina pública e do abuso do Poder
Econômico, respeitando os preceitos internacionais de proteção na participação como
Direitos Humanos.
2.1.3. Do sistemas de governo
A complexa necessidade de rotulação dos grupos que se formam nas
sociedades torna cada vez mais difícil encontrar mecanismos para conceituar os
modelos, em especial porque estes se interligam e buscam aproveitar o que entende
adequado de um sistema para o outro.
É como acreditar que haveria impropriedade na mutação de um sistema ou nas
apropriações que os modificam, mas basta relembrar que a rotulação decorreu de
práticas desenvolvidas pelas sociedades, em modelos puros e que ao longo dos
tempos foram sendo corrompidos ou melhorados. É possível afirmar que os sistemas
de governo em modelos chamados de democráticos, são o presidencialismo, o
parlamentarismo e o semipresidencialismo.
Tratar dos sistemas de governo merece atenção quanto à nomenclatura e o
vínculo com o que se entende por Democracia, considerando que a divisão em
modelos não impede que se mesclem e se submetam, criando impropriedades nas
denominações.

142Disponível

em:
<http://www.worldcat.org/title/democratie-essai-sociologique-juridique-et-depolitique-morale-par-rodolphe-laun/oclc/459465826/editions?start_edition=1&sd=asc&referer=di&se=
yr&qt=Sort_yr_asc&editi onsView=true&fq=> Acesso em: 25 nov. 2015.
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Apenas para registrar inicialmente, a existência de Presidente da República
eleito não caracteriza modelo presidencialista, como a exemplo do parlamentarismo
que terá um presidente com competência própria e, sendo um sistema puro, terá
governo de gabinete, que não se confunde com o presidencialismo.
As organizações mundiais e os políticos em geral buscam uma rotulação, nem
sempre adequada ao comportamento de cada sociedade, contudo, o estudo exige
uma contextualização dos modelos, para ser possível uma visão do sistema adotado.
As dificuldades não impedem um breve apontamento dos sistemas e suas falhas a
exemplo do parlamentarismo, que não se limitam apenas a eleição de um primeiro
ministro e a formação de um gabinete gestor, assim como a responsabilidade do
parlamento em definir o orçamento e as questões relevantes para a sociedade.
Uma superficial análise do sistema parlamentarista italiano permite verificar que
um primeiro ministro depende de obtenção do voto de confiança do parlamento assim
como manter a maioria para garantir a governabilidade, e sua destituição ou
derrubada impõe a obrigação do presidente em convocar novas eleições até mesmo
para o parlamento143.
O voto distrital próprio deste sistema é um anseio das nações presidencialistas.
Agora a perguntas simples: Este modelo impediu que o parlamento e o governo
fossem destituídos? Permitiu a governabilidade? Impediu a crise financeira? Impediu
escândalos? Resolveu problemas econômicos? Em todos os casos a resposta sempre
foi a garantia de que não há sistema perfeito e todos os problemas ocorreram e
ocorrem constantemente.
Ao contrário, um sistema parlamentarista como o alemão produziu um governo
forte política e economicamente, o voto distrital produz uma representação de minoria
que permitiu um partido regional da Baviera elegesse um membro do Bundestag –

Constituição Italiana dispõe: Art. 94 - Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere. Ciascuna
Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale. Entro
dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia. Il voto
contrario di una o di entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.
La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non
può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazionde.
Tradução livre: Art. 94 - O Governo deve gozar da confiança das duas Casas. Cada casa deve conceder
ou revogar a confiança através de um movimento fundamentado e votada por votação nominal. Dentro
de dez dias de sua formação, o Governo apresentará às casas para obter a sua confiança. Os votos
de uma ou duas casas em uma proposta do governo não implica a obrigação de renunciar. A moção
de censura deve ser assinado por pelo menos um décimo dos membros da Casa e não pode ser
questionada primeiros três dias de sua apresentação.
143
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parlamento alemão –, cujo voto foi decisivo para a nomeação de Gerhard Fritz Kurt
Schröder como chanceler imperial – nome atual do cargo.
É de se registrar que o parlamentarismo, se construiu com as cartas de liberdade
e com as revoluções inglesas, no século XIII por ato do rei Eduardo I. Naquela época
o propósito não era a derrubada da monarquia, estabelecendo o regime que é mantido
no Reino Unido até os dias de hoje, ou seja, monarquia parlamentarista. Aqui se
observa o início do reconhecimento dos Direitos Políticos ativos, na liberdade no
processo de escolha.
O sistema de governo presidencialista é caracterizado pelo titular que ocupa a
função de chefe de governo e de Estado, e o grau de Democracia se estabelece pelo
exercício em mandatos por períodos curtos, e por presidentes eleitos pelo povo
diretamente. O sistema carrega o estigma de que um Chefe do Executivo forma seu
governo livremente e que não existe dualidade entre as políticas de Estado e de
Governo. Nos países presidencialistas, assim como no Brasil, desde que democrático,
o presidente não teria como manter sua gestão sem compor o governo com as
bancadas parlamentares. Todas as tentativas de presidentes em ignorar o congresso
resultaram em gestões desastrosas e derrubadas de governo.
As políticas de Estado144 são impostas pelo regime constitucional e os governos
são obrigados a respeitá-las, ao contrário das políticas de Governo,145 que permitem
o direcionamento dos investimentos e, principalmente, de controle das atividades
econômicas não pela concorrência, mas por mecanismos perniciosos como as
políticas de juros e o câmbio da moeda, na quase totalidade das vezes controlado por
Bancos Centrais não independentes.

Políticas de Estado, por sua vez, são aquelas que envolvem as burocracias de mais de uma
agência do Estado, justamente, e acabam passando pelo Parlamento ou por instâncias diversas de
discussão, depois que sua tramitação dentro de uma esfera (ou mais de uma) da máquina do Estado
envolveu estudos técnicos, simulações, análises de impacto horizontal e vertical, efeitos econômicos
ou orçamentários, quando não um cálculo de custo-benefício levando em conta a trajetória completa
da política que se pretende implementar. O trabalho da burocracia pode levar meses, bem como o
eventual exame e discussão no Parlamento, pois políticas de Estado, que respondem efetivamente a
essa designação, geralmente envolvem mudanças de outras normas ou disposições pré-existentes,
com incidência em setores mais amplos da sociedade.
145 Políticas de governo são aquelas que o Executivo decide num processo bem mais elementar de
formulação e implementação de determinadas medidas para responder às demandas colocadas na
própria agenda política interna – pela dinâmica econômica ou política-parlamentar, por exemplo – ou
vindos de fora, como resultado de eventos internacionais com impacto doméstico. Elas podem até
envolver escolhas complexas, mas pode-se dizer que o caminho entre a apresentação do problema e
a definição de uma política determinada (de governo) é bem mais curto e simples, ficando geralmente
no plano administrativo, ou na competência dos próprios ministérios setoriais.
144
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A título de ilustração, no âmbito da diplomacia, pode-se utilizar esta distinção.
Política de Estado é a decisão de engajar um processo de integração regional, a
assinatura de um tratado de livre comércio, a conclusão de um acordo de cooperação
científica e tecnológica numa determinada área e coisas do gênero. Política de
governo seria a definição de alíquotas tarifárias para um setor determinado, a
exclusão de produtos ou ramos econômicos do alcance do tratado de livre comércio,
ou a assinatura de um protocolo complementar definindo modalidades para a
cooperação científica e tecnológica na área já contemplada no acordo. Creio que tanto
o escopo das políticas, como os procedimentos observados em cada caso podem ser
facilmente distinguidos quando se considera cada um dos conjuntos de medidas em
função das características definidas nos dois parágrafos precedentes.
Por isso, não se pode pretender que as políticas de Estado possam ser adotadas
apenas pelo ministro da área, ou mesmo pelo presidente, ao sabor de uma sugestão
de um assessor, pois raramente o trabalho técnico terá sido exaustivo ou aprofundado
o suficiente para justificar legitimamente essa designação. Isso se reflete, aliás, na
própria estrutura do Estado, quando se pensa em como são formuladas e
implementadas essas políticas de Estado.
Pense-se, por exemplo, em políticas de defesa, de relações exteriores, de
economia e finanças – em seus aspectos mais conceituais do que operacionais – de
meio ambiente ou de educação e tecnologia: elas geralmente envolvem um corpo de
funcionários

especializados,

dedicados

profissionalmente

ao

estudo,

acompanhamento e formulação das grandes orientações das políticas vinculadas às
suas respectivas áreas. Ou considere-se, então, medidas de natureza conjuntural, ou
voltadas para uma clientela mais restrita, quando não ações de caráter mais reativo
ou operacional do que propriamente sistêmicas ou estruturais: estas podem ser ditas
de governo, aquelas não.
A afirmação, portanto, de que alguém está seguindo políticas de Estado, merece
atenção e o exame dos procedimentos, a cadeia decisória, as implicações para o país,
para assim constatar se isso é verdade, ou se a tal política corresponde apenas e tão
somente a uma iniciativa individual do chefe de Estado ou do Ministro que assim se
expressou. Nem todo presidente se dedica apenas a políticas de Estado, e nem toda
política de Estado é necessariamente formulada pelo presidente ou decidida apenas
no âmbito do Executivo.
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Tem-se um sistema presidencialista que escapa ao modelo puro e obriga a
convivência com o parlamento, a quem, na maioria das vezes é responsável pela
aprovação do orçamento e responsável pela fiscalização do executivo. No caso do
sistema parlamentarista há inversão da responsabilidade, porque caberá ao
parlamento escolher o chefe de governo, mantendo o comprometimento, diferindo no
chefe do Estado, o Presidente da República, a quem caberá convocar novas eleições
em caso de quebra da maioria que sustenta o governo, além das competências de
ordem constitucional.
O semipresidencialismo146, embora seja caracterizado pela mescla do sistema
presidencialista, não se confunde com a submissão ou a sobreposição do presidente
em relação ao parlamento. Neste sistema hibrido os chefes de Estado e de Governo
compartilham o poder. Caracteriza-se genericamente por uma dualidade entre chefia
de governo e chefia de Estado.
O presidencialismo para alguns constitucionalistas não passa de uma ditadura a
prazo certo147, vinculando tal afirmação com o sistema parlamentarista, mas ao
contrário, em um ou em outro sistema o comprometimento com a maioria é necessário
sem o que não haveria governo. Por outro lado, para outros, tal sistema possui
vantagens, em especial pela rapidez nas decisões de políticas de governo permitida
desde que com a aprovação da maioria, porque sempre dependente de verbas cuja
aprovação é competência do parlamento e viabilizando uma suposta melhor utilização
dos recursos148.

Semipresidencialismo é um sistema de governo em que o presidente partilha o poder executivo
com um primeiro-ministro e um gabinete, sendo os dois últimos responsáveis perante a legislatura de
um Estado. Ele difere de uma república parlamentar na medida em que tem um chefe de Estado eleito
diretamente pela população e que é mais do que uma figura puramente cerimonial como no
parlamentarismo. O sistema também difere do presidencialismo no gabinete, que embora seja
nomeado pelo presidente, é responsável perante o legislador, o que pode obrigar o gabinete a demitirse através de uma moção de censura. Enquanto a República de Weimar alemã (1919-1933)
exemplificou o primeiro sistema semipresidencial, o termo "semipresidencial" teve origem em 1978
através do trabalho do cientista político Maurice Duverger para descrever a Quinta República Francesa
(criada em 1958), que Duverger apelidou de régime semi-présidentie.
147 Disponível em: <https://opiniao.estadao.com.br/noticias/geral,parlamentarismo-um-sistema-bemsucedido,10000075863> Acesso em: 25 nov. 2015.
148 BONAVIDES, Paulo. Ciência política. 16ª. ed. São Paulo: Malheiros, 2009.
146
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2.1.4. Dos regimes de governo (politico)
Nos modelos denominados regimes políticos, também chamados indevidamente
de regimes de governos são definidos como regras e instituições que disciplinam a
disputa pelo poder político e seu exercício pelo cidadão. Norberto Bobbio149 define
como sendo o conjunto das instituições que regulam a luta pelo poder e o seu
exercício.
Como afirma Bobbio e muito pouco tempo a prática era do uso da tipologia dos
Regimes políticos de Aristóteles, que distinguia a monarquia como Governo de um só,
a aristocracia como Governo de poucos e a Democracia como Governo de todos. A
definição como formas puras correspondia, uma forma viciada: a tirania, a oligarquia
e a demagogia.
Nas formas puras, o Governo é administrado em benefício geral, mas viciadas,
em benefício de quem detém o poder. O critério em que se funda esta classificação –
número dos governantes – é totalmente inadequado para entender em sua essência
a diversidade dos regimes políticos.150”
Para o presente estudo os regimes democráticos151 e autocráticos são objetos
de análises. Contudo, a observação sobre a impropriedade na rotulação em formas,
BOBBIO, Norberto. Dicionário de Política. 2ª. ed. Brasília. D.F.: UNB, 1986. p. 1081. “Por Regime
político se entende o conjunto das instituições que regulam a luta pelo poder e o seu exercício, bem
como a prática dos valores que animam tais instituições. As instituições constituem, por um lado, a
estrutura orgânica do poder político, que escolhe a classe dirigente e atribui a cada um dos indivíduos
empenhados na luta política um papel peculiar. Por outro, são normas e procedimentos que garantem
a repetição constante de determinados comportamentos e tornam assim possível o desenvolvimento
regular e ordenado da luta pelo poder, do exercício deste e das atividades sociais a ele vinculadas.
Naturalmente, a estrutura do regime, ou seja, o modo de organização e seleção da classe dirigente,
condiciona o modo de formação da vontade política. Por conseguinte, o uso de certas instituições, isto
é, o uso de determinados meios para a formação das decisões políticas, condiciona os fins
possivelmente buscados: a escolha de um regime implica, em termos gerais, a escolha de
determinados valores. O nexo entre estrutura do regime e valores há de se entender, porém, no sentido
de que a escolha de um regime implica de per si limitação da liberdade de ação do Governo e,
conseqüentemente, escolha de uma política fundamental, cujas manifestações históricas podem ser, e
são de fato, sensivelmente diferentes umas das outras, se bem que orientadas pelos mesmos princípios
gerais. Como demonstra o exemplo da Grã-Bretanha, a esquerda e a direita, alternando-se
regularmente no poder, imprimem de quando em quando ao Governo uma diversa orientação política,
compatível, no entanto, com a permanência do regime.”
150 Idem.
151 “O estudo da democracia gera dificuldades na medida em que, considerados os aspectos temporais
e espaciais, teremos diferentes entendimentos a respeito do assunto. Em outras palavras, o conceito
de democracia atual não se confunde com o conceito de democracia admitido em diferentes tempos e
sociedades como, por exemplo, na antiga Grécia ou na Idade Média ou em meados do século XX. Já
que não é possível apresentar um conceito único de democracia, pretendemos analisar a questão por
alguns enfoques, a fim de determinarmos suas características essenciais. Etimologicamente, a
expressão “democracia” significa governo do povo, mas como o conceito de democracia não é absoluto
e nem o conceito de povo também não o é, resta necessário delimitar a utilização dessas expressões
149
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regimes e sistemas provocará certa dificuldade na interpretação, quando uma se
confundirá com outra e alguns podendo ser interpretados em um ou mais rótulos.
No mundo moderno se da República derivou a Democracia o termo grego
designa, no sentido etimológico, o poder (kratos) do povo (demos). Demos significa
“os cidadãos da polis, da pequena cidade-estado”. Kratos significa forma de governo
ou um dos modos de exercer o poder152 político153. Democracia é, assim, no seu
sentido literal, a forma através da qual o poder político é exercido pelo povo. Os
clássicos154 diziam que a Democracia era uma das três formas de poder – Monarquia,
Aristocracia e Democracia –, sendo aquela que é exercida pelo povo. Platão155, no
seu livro o Político, escreve que a Democracia é “o poder da multidão” e Aristóteles156,
na Política, refere-se ao poder de “muitos”157. No séc. XX, Hans Kelsen alude ao
governo da “maioria” que implica o “direito de existência da minoria” e a possibilidade
de a minoria influenciar a vontade da maioria. A Democracia é o conjunto dos cidadãos
enquanto corpo político unitário e soberano158. Povo são todos os que têm direito à
cidadania e podem deliberar159.
Bobbio, também citado, elucida o que seria Democracia através da aplicação do
critério de ascensão do poder de baixo para cima, onde a construção do poder
governamental busca atingir a população através de sua efetiva participação. Buscase através da formação de grupos de representação a capacidade de influenciar na
condução das decisões de todo o sistema que comporá o governo, calçando seu rumo
na vontade dos sujeitos que este representa, e principalmente na manutenção da
harmonia entre a ordem imposta e a natureza humana tão volátil.

para uma melhor compreensão do assunto.” In GUIMARÃES, Arianna Stagni Direito à Comunicação:
relação entre os meios de comunicação e o exercício da democracia. 1ª. ed. São Paulo: Lex Magister,
2013.
152 Poder é a participação na tomada de decisão.
153 Platão, no diálogo o Político, define política como a arte que se ocupa da polis (cidade-Estado) e
compara-a à arte do tecelão: a arte de unir e entrelaçar os fios, sendo, em paralelo, a política a arte de
unir e de entrelaçar os cidadãos.
154 MONTESQUIEU, Charles de. Do espírito das leis. São Paulo: Difusão Européia, 1962. v. 1 e 2.
155 PLATÃO, A Política, Paris, Flammarion, 2003.
156 ARISTOTELES. A política. São Paulo: Ícone, 2007.
157 Aristóletes escreve que “quando os muitos governam em vista do interesse comum, o regime recebe
o nome comum a todos os regimes: regime constitucional”. Aristóteles considera que “a Democracia é
um desvio em relação ao regime constitucional, porque visa o interesse dos pobres e não o interesse
da comunidade”.
158 Para Jean-Jacques Rousseau a soberania é o interesse da vontade geral.
159 Distinção entre povo entendido, por um lado, como o estado total dos cidadãos integrados e
soberanos e, por outro, como a parcela de miseráveis, de oprimidos, de vencidos: os descamisados.
De um lado, está a inclusão como “existência política” e, de outro, está a exclusão como “vida nua”.
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Para Kelsen160, busca-se também saber quem será o ator mais importante neste
instituto161, qual seja o legislador.
Na Democracia é necessário que aquele que é governado se enxergue, se veja
refletido como em um espelho na imagem daquele que fora escolhido como
governante, em uma simbiose perfeita162, únicos em uma vontade quase163 que
coletiva e pautada na igualdade.164
Assim sendo, a Democracia é uma forma de governo do Estado que possui cinco
condições: 1) o desenvolvimento de uma sociedade civil livre e ativa; 2) uma
sociedade política relativamente autônoma e valorizada; 3) um Estado de direito para
assegurar as garantias legais relativas às liberdades dos cidadãos e à vida associativa
independente; 4) uma burocracia estatal que possa ser utilizada pelo novo governo
democrático; 5) uma sociedade econômica institucionalizada, intermediária entre o
Estado e o mercado.
Desta forma a Democracia é um “sistema de interações”: nenhum dos campos,
por si só, pode funcionar adequadamente sem apoio de outro campo ou de todos os
outros campos.
Por exemplo, a sociedade civil necessita do apoio do Estado de direito que
garanta o direito de associação e necessita do apoio de um aparato estatal que
imponha, de forma eficaz, sanções legais àqueles que tentem usar de meios ilegais
para impedir que os grupos exerçam o seu direito democrático de se organizarem. Por
outro lado, a sociedade política constrói a constituição e as leis principais; administra
o aparato estatal e produz a regulação geral para a sociedade econômica funcionar.165

KELSEN, Hans. Teoria Geral do Direito e do Estado. 3ª. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2000.
Hans Kelsen considera que a ideia de liberdade pura tem originalmente um significado negativo.
Significa ausência de qualquer compromisso: o ‘Estado natural’ (Thomas Hobbes) ou a anarquia que
contrasta com o Estado social.
162 A fusão entre governantes e governados é defendida na figura do Contrato Social entre povo e
Estado por Jean-Jacques Rousseau que considera que a legislação é a condição da associação civil e
o povo, submetido às leis, deve ser o autor das mesmas tendo como finalidade o bem comum. Deve
elaborá-las de comum acordo, gerando o laço social: o contrato social que é soberano. Estão
subjacentes os conceitos de igualdade, de autonomia e de compromisso: cada um, unindo-se a todos
os outros, obedece apenas a si mesmo.
163 Neste caso deve-se sempre levar-se em conta ser Democracia o governo da maioria e que sempre
haverá uma minoria descontente, necessária para a manutenção do sistema, pois não há harmonia
entre liberdade e igualdade.
164 Direitos Políticos como Direitos Humanos de Segunda Dimensão.
165 FERNANDES, Teresa Maria Xavier de Valez Carvalho A Fábrica de Braço de Prata: um caso de
democracia participativa? Tese de mestrado da Universidade de Lisboa, não publicada, 2011.
160
161
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De forma totalmente diversa, encontra-se o regime autocrata ou autocracia166,
se mostra e inverso do regime político democrático, que independente das titulações
ou tipificações por sempre, com maior ou menor liberdade de participação franqueiam
o acesso do povo ao poder. Na autocracia, o regime não só impede que o povo tenha
garantido os Direitos Políticos, com também os impossibilidade de ascender ao poder
ou de participar do processo de escolha dos governantes, mesmo que a proposta do
regime autocrata seja de benefício para a sociedade.167
Os regimes autocráticos que ainda insistem nos modelos socialistas e
comunistas, assim como as Repúblicas que, embora denominadas de democráticas,
permitem que dirigentes se perpetuem no poder em verdadeiras dinastias,
caracterizam-se pelo impedimento da possibilidade de acesso do povo ao poder e por
longos períodos de comando dos que ascendem ao governo. Tais regimes são fáceis
de serem verificados a exemplo dos países como Cuba, Venezuela, Coreia do Norte,
China e outros.
Autocracia é, portanto, um governo baseado nas convicções de uma só pessoa.
Para Eric Weil168 o governo autocrático é o contrário do governo constitucional.
Constitui um regime onde o governo é o único a deliberar, a decidir e a agir, sem
qualquer intervenção obrigatória de outras instâncias e este outro onde o governo se
considera, e é considerado pelos cidadãos, como devendo observar certas regras
legais que limitam a sua liberdade de ação, pela intervenção obrigatória de outras
instituições e definem, assim, as condições da validade dos atos governamentais.
No governo autocrático, os cidadãos não dispõem de qualquer recurso legal
contra os atos da administração, enquanto no governo constitucional há
independência dos tribunais e o cidadão pode invocar o direito diante de autoridades
independentes do governo e da administração e obter deles tanto a declaração de
invalidade de uma medida legal como também a reparação de uma violação. Além

Sabe-se que conflitos existem desde que o homem surgiu. Juntamente com a evolução, esses
conflitos passaram a ser mais intensos, de maior magnitude e com um maior número de envolvidos.
Para uma melhor compreensão do tema recomenda-se o filme Die Wille – A Onda – é um filme alemão
de 2008 dirigido por Dennis Gansele e inspirado no livro homônimo de 1981 do autor americano Todd
Strasser e no experimento social da Terceira Onda –, que traz à discussão o poder de influência dos
líderes, o limite e a consequência dessas atitudes que foram tão criticadas quando praticadas na
Alemanha e Itália, por Hitler e Mussolini, respectivamente. O filme permite reflexões e discussões sobre
a possibilidade ou não do nascimento de um regime autocrata nos moldes do fascismo ou nazismo nos
dias atuais e em uma humanidade que se intitula como humanamente desenvolvida.
167 O discurso político utilizado por Hitler era o defesa da dignidade do povo alemão, que na época era
oprimido face a crise mundial que estava estabelecida.
168 Disponível em: <https://journals.openedition.org/cultura/1849> Acesso em: 25 nov. 2015.
166
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disso, eis que no governo constitucional a lei exige a participação dos cidadãos na
feitura da legislação e na tomada de decisões políticas, pelo que a instituição que
principalmente caracteriza o Estado constitucional é o parlamento que, exprimindo os
desejos e a moral viva da sociedade-comunidade particular, permite e controla a ação
racional e razoável do governo e dá-lhe a possibilidade de educar o povo.
A origem do regime político, assim como a Democracia também é grega,
significando governo por si próprio. Um governo em que a única representação de
poder é um comitê, uma assembleia, ou mesmo um líder que atua aos moldes do
absolutismo, controlando todas as atividades governamentais, ainda que o Estado
tenha formalmente uma constituição.
Há de se ressaltar que o Estado sustentado na tripartição dos poderes de
Montesquieu é um modelo que não está passível de retrocesso, sendo definitivo.
No mundo moderno e na Democracia moderna, na quase totalidade dos Estados
independentes, ainda que comandados por regimes autoritários, a estruturada
tripartite de poderes é o modelo usual, e na grande maioria com poderes
independentes e harmônicos, cada qual exercendo uma função de Estado sem
conflitos, e cada qual em seu campo específico de atuação, completando a obra de
outro poder do Estado Democrático.
A Democracia moderna assegura a proteção dos fracos, pois tais pessoas
correspondem, numericamente, a grande quantidade de pessoas.169
O Estado, em uma Democracia Moderna atua de modo a assegurar o equilíbrio
e reprimir os abusos, dentre estes está o do Poder Econômico, pautando a repressão
desta influência no texto normativo constitucional.
A separação dos poderes, contudo, não é essencialmente democrático. Para
Kelsen a ideia de Democracia é a noção de que todo o poder deve estar concentrado
no povo, e, onde não é possível a Democracia direta, mas apenas a indireta, que todo
o poder deve ser exercido por um órgão colegiado cujos membros sejam eleitos pelo
povo e juridicamente responsáveis para com o povo.170 O autor resume que a
Democracia tornou-se uma Democracia de massa, pois se o governo de uma
Democracia irrestrita realiza em maior grau que o governo de uma Democracia restrita
a opinião problemática, ou a não menos problemática vontade do povo, ou o
misterioso bem comum segundo a opinião e a vontade do povo, é uma outra questão.
169
170

NAZAR, Nelson. Direito Econômico e o contrato de trabalho. São Paulo: Atlas, 2007.
KELSEN, Hans. Teoria Geral do Direito e do Estado. 3ª. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2000.

121

Qualquer que seja a resposta a essa pergunta, nenhuma resposta justifica a rejeição
do conceito de Democracia enquanto governo do povo e sua substituição por outro
conceito, sobretudo pelo conceito de um governo para o povo.171”
Impossível relacionar o que Aristóteles definiu como Democracia, ou os regimes
políticos democráticos de outrora, com o que se observa no mundo atual. Quando os
pensadores e filósofos definiram e conceituaram Democracia, o fizeram com os ideais
do povo participando das decisões de governo. O fato é que a população mundial hoje
em mais de sete bilhões de habitantes, torna cada vez mais impossíveis as consultas
populares e, fatores importantes comprometem e tornam cada vez mais ilegítima e
antidemocrática a ascensão dos políticos ao poder.
2.2. Do sistema representativo
Paulo Bonavides,172 citando Marek Sobolewsky, anota considerar representativo
todo sistema de governo em que funcione um sistema de correlações e onde nas
questões importantes e no decurso de largo espaço de tempo não se proceda contra
os desejos dos interessados.
A representação desde a convivência do Homem em grupo, sempre ocupou a
mente dos interessados no comando, exigindo comportamentos de guerreadores e
absolutistas, o que mereceu grande transformação quando o racionalismo e os grupos
oprimidos passaram a exigir para si comandos políticos e que fossem integrados com
os interesses das suas respectivas sociedades.
As

revoluções

culturais,

religiosas,

industriais

e

libertárias

exigiam

representações políticas comprometidas com as vontades dos revolucionários, e
ainda, contrárias políticas monarquistas.
O governo de todos, afastando regimes de oligarquia e ditatoriais, era o caminho
a ser trilhado pela instituição das Repúblicas. Se o governo era de todos, inviável seria
qualquer comando ou gestão, necessário era representação política. Falar em
representação política induz a crença de que se trata do sistema representativo
moderno, em que os governantes são eleitos pelo povo. Se algo de verdadeiro existe
neste raciocínio, muito comprometido, necessária a sua revisão face impropriedade

171
172

Idem A Democracia. 2ª. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2000.
Ibidem
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do pensamento sem que se tenha consciência do que venha ser um sistema
representativo.
Desde os movimentos por liberdade, iniciados não só em modelos de governos
ou de impérios, mas também de ordem religiosa, a ideia de que alguém fosse
representante173 dos anseios da maioria passa a ser preocupação de todos os povos.
Se for possível afirmar que houve algo parecido com capitalismo e Democracia
na Grécia antiga, certamente em nada se compara com o capitalismo moderno ou
com o que entendemos hoje por Democracia, assim o governo de muitos ou de todos
passa a exigir não só a evolução para a representação, como também para um
processo de escolha dos representantes pelos mecanismos mais democráticos
possíveis.
O sistema representativo trazido ao esclarecimento é o de governo, sendo três
fatores imprescindíveis para o sucesso de qualquer representação, a moral, a
capacidade174 e a escolha legítima, o que, neste último só ocorre se houver liberdade
de todos para a participação do processo.
A representação fincada nos ideários da revolução francesa, de outra forma,
tinham propósitos de igualdade de tratamento entre os senhores feudais com os da
realeza e os camponeses queriam a liberdade em relação aos vassalos que os
oprimiam. Os iluministas envolveram todos os anseios do povo e derrubaram a
monarquia, assumindo a representação popular.
Em diversos momentos da história é possível identificar uma evolução entre os
governos autoritários e a necessária abertura para que o povo viesse a participar dos
destinos das nações, sem o que não haveria paz. O uso copista de modelos praticados
em tempos remotos fez proliferar os sistemas de representação política por
representantes do povo, formando-se parlamentos e câmaras.
Atualmente, assim como em 1868, sistema político, reconhecido como o
excelente, ainda está muito longe da verdade, porque o que atualmente existe não
passa de um arremedo do princípio. Por uma pertinácia muito comum nos erros
inveterados, os povos perseveram em um engano manifesto, e insistem em dar o título
de representação ao que é realmente sua completa negativa.

Aqui os Direitos Políticos, na outra face de sua dicotomia exarada pela igualdade em submeter seu
nome para participar dos atos de governança.
174 Através do exercício fundamental de vontade em submeter o nome do cidadão a escolha popular.
173
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Destaca-se que somente com o surgimento de instituições políticas
representativas é que se começou a elaborar o conceito de representação política.
Talvez tenha sido o filósofo inglês Thomas Hobbes o primeiro autor a desenvolver o
conceito de representação.
Esta preocupação conceitual de Hobbes não encontrou nos autores modernos
muitos seguidores, pois mesmo John Stuart Mill, que escreveu todo um livro sobre o
governo representativo, não considerou necessário definir o que entendia por
representação.
O uso da palavra começou a ser comum quando, a partir do século XVI, as
instituições parlamentares modernas começaram a tomar forma e aperfeiçoar-se. Sir
Thomas Smith, na sua obra De Republica Anglorum (1583), usa a expressão
livremente ao descrever as instituições parlamentares175. O brilhante estudo buscou
amparo em Leviatã176 para conceituação da representação, o que permite entender o
quanto distante está o representante das bases que deveriam integrar a essência de
que por outro age ou fala. O autor anotou que no capítulo XVI, primeira parte Hobbes
trata de Homem e afirma a diferença de que uma pessoa é aquela cujas palavras ou
ações são consideradas quer como suas próprias, quer como representando as
palavras ou ações de outro homem, ou de qualquer outra coisa a que sejam atribuídas,
seja com verdade ou por ficção. Quando elas são consideradas como suas próprias
ele se chama uma pessoa natural. Quando são consideradas como representando as
palavras e ações de outro, chamarem-lhe uma pessoa fictícia ou artificial.
A representação política é a encontrada na sociedade política onde os indivíduos
são representados por outros indivíduos para darem a sua opinião e determinar os
destinos da comunidade, aparece somente quando se constitui o Estado.
Hobbes, embora a favor da Monarquia, admite em sua obra a representação
privada nascida do acordo entre dois indivíduos e relacionada com assuntos
particulares, daí representação política se segue. Assim pode-se conceituar
representação política é a relação existente entre o cidadão e o governante, onde a
ação do governante está de acordo com a vontade do cidadão.

BARRETTO, VICENTE. Voto e representação. In: Curso de introdução a Ciência Política. 2ª. ed.
Brasília: UnB, 1984.
176 HOBBES, Thomas. Leviatã ou matéria, forma e poder de um Estado eclesiástico e civil. São
Paulo: Nova Cultural, 2004.
175
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O governo representativo seria aquele que utiliza técnicas para assegurar a
concordância entre as decisões governamentais e a vontade dos governados. A
representação política177, contudo, é constantemente confundida com governo,
fazendo crer que a administração de uma nação, independente do modelo adotado,
possa ser como ela conceituada.
Os regimes ditatoriais ou que escolhem seus dirigentes por castas, colégios ou
comitês não podem ser considerados como sistema representativo, por lhe faltarem o
que se entende como essencial à composição da representação, como o exercício
fundamental de vontade do ser em submeter o nome do cidadão a escolha popular, a
moral, a capacidade para representar e principalmente a legitimidade para
representar, ou seja, que por uma processo realmente democrático e livre de
interferência política e econômica possa alguém ser escolhido.
Para o professor Paulo Bonavides178, citando Carl Schmitt, define o sistema
representativo na mais ampla acepção refere-se sempre a um conjunto de instituições
que definem certa maneira de ser ou de organização do Estado. As reiteradas rixas
teóricas, que afirma serem decorrentes de posições doutrinárias ou ideológicas
acabam por reduzir a expressão a um juízo de valor.
Neste ponto busca a indicação dos dicionaristas e publicistas179 sobre o vocábulo
afirmando que coincidem em anotar que, mediante a representação se faz com que
algo que não esteja presente se ache de novo presente.180
A conceptualização de sistema representativo, embora claro na afirmação de
falar em nome de outro, ao ser transportado para a atividade política passa a sofrer
não só a influência das organizações, como sofre a influência da subjetividade e da
individualidade humana que impede a possibilidade de consenso de ideias, quando
muito, similitude dificultando quaisquer modelos de representação. O sistema
representativo na mais ampla acepção refere-se sempre a um conjunto de instituições
que definem uma certa maneira de ser ou de organização do Estado.
Nessa acepção é que Carl Schmitt pôde escrever judiciosamente que “não há
Estado sem representação, porquanto, acrescenta ele, nenhum Estado existe sem

Direitos políticos passivos.
BONAVIDES, Paulo. Ciência política. 16ª. ed. São Paulo: Malheiros, 2009.
179 Pessoas que escrevem para o público em geral, jornalistas.
180 Como o Professor Livre Docente Márcio Pugliese exalta em suas aulas, a representação política é
exercida através de “promessas” e estando a Norma Jurídica como manifestação positivada deste ato
de prometer.
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forma estatal e em todo Estado haverá sempre homens que poderão dizer: “L’État
c’est nous”181. É óbvio que se trata sempre de representação política, a representação
de um sistema.
Quanto à qualificação política da representação, faz-se necessário lembrar a
esse propósito que a representação deixa de ser de direito privado e se politiza, desde
que seus fins transcendam os fins e interesses individuais. Aliás, uma referência
expressa à distinção entre representação no Direito Privado182 e representação
política, de Direito Público183, onde a representação desta é inteiramente distinta da
representação de direito privado. Portanto, os princípios fundamentais desta não
podem ser aplicados àquela, porém devem ser respeitados para uma maior
efetividade dos Direitos Humanos.
Fixar o conceito de representação no Direito Privado, onde este se gerou e o
fazem com tal rigor, que apagam todas as dúvidas quando a ideia representativa se
translada para o domínio do Direito Público, onde outras são suas características.
Crescentes analogias foram de último assinaladas, desde que, debaixo da inspiração
da técnica privatista e em virtude do advento da sociedade de massas, o mandato
político nos sistemas representativos se tornou cada vez mais imperativo e cada vez
menos representativo.
Em Direito Privado, o fenômeno da representação se vincula à existência de uma
relação de direito legal ou convencional entre o representante e o representado.
Quando a representação de um indivíduo por outro não é organizada mediante lei,
como a representação do menor pelo tutor, tem ela sua fonte num contrato,
habitualmente um contrato de mandato. Cria este, entre as partes, uma relação
jurídica explicativa de que os atos do mandatário produzem os mesmos efeitos como
se emanassem diretamente do mandante.
Com base nessas considerações, conclui-se que o princípio da representação
política está associado a uma modalidade de controle regular do poder governamental
por parte daqueles que não podem exercê-lo pessoalmente, transferindo para outros
essa tarefa. Existem basicamente três modelos interpretativos sobre a representação
política que problematizam os aspectos já mencionados, sendo estes: a) Delegação
Tradução Livre: “nós somos o Estado”.
Direitos Políticos como Direitos Humanos de 1ª geração, através do exercício fundamental de
vontade do ser em submeter o nome do cidadão a escolha popular de utilização individual.
183 Direitos Políticos como Direitos Humanos de 2ª Dimensão, equivalente a submissão à escolha,
sujeita ao coletivo.
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ou mandato imperativo; b) Representação como relação de confiança; e c)
Representação como espelho (ou sociológica).
Na Delegação ou mandato imperativo, sujeita os autos do mandatário à vontade
do mandante; que transforma o eleito em simples depositário da confiança do eleitor
e que “juridicamente” equivale a um acordo de vontades ou a um contrato entre o
eleito e o eleitor e “politicamente” ao reconhecimento da supremacia permanente do
corpo eleitoral, é mais técnica das formas absolutas do por, quer monárquico, quer
democrático, do que em verdade instrumento autêntico do regime representativo.
Cumpre esclarecer, por oportuno, que o mandato imperativo não se confunde com o
instituto da revogação de mandatos eletivos (recall). Naquele, o povo estabelece
regras de governo, as quais o eleito é obrigado a cumprir, sob pena de perda do cargo.
No recall, porém, o governante é destituído do poder por não estar administrando a
“máquina pública”. Não há um plano pré-elaborado pelo povo. A obrigação do eleito
não é outra senão moral, ao contrário do que acontece no mandato imperativo.
Na Representação como relação de confiança, o modelo de representação como
relação de confiança fundamenta-se justamente na ideia de que o representante
preserva sua autonomia, não estando vinculado a nenhuma diretriz previamente
estabelecida pelo representado. O representante é a pessoa a quem cabe praticar
certos atos em nome de uma sociedade, e isto em virtude da posição que ocupa na
estrutura da comunidade, sem precisar receber instruções específicas, nem depender
da aprovação ou possível impugnação de tais atos”. O chamado mandato fiduciário
não vincula diretamente o representante a qualquer interesse do representado, mas,
fundado na confiança, depende da manutenção desta para perdurar. A representação
como relação de confiança atribui ao representante uma posição de autonomia e
supõe que a única orientação para sua ação seja o interesse dos representados como
foi por ele percebido.
O modelo de representação como “espelho”, ou sociológica, concebe o
parlamento como uma espécie de mapa, no qual se vê a imagem perfeita, embora em
tamanho reduzido, da sociedade. Diferentemente dos dois primeiros modelos de
representação, é centrado mais sobre o efeito de conjunto do que sobre o papel de
cada representante. Ele concebe o organismo representativo como um microcosmos
que fielmente reproduz as características do corpo político. A análise dos discursos
parlamentares permite concluir que os políticos refletem, em maior ou menor
profundidade, sobre seu papel como representantes políticos. Ora justificando sua
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posição frente a uma determinada questão, ora buscando legitimar suas proposições
e votos, ora simplesmente procurando fortalecer o vínculo que os liga aos seus
eleitores, deputados e senadores expressam representações sobre o papel que
exercem dentro do Congresso Nacional, mobilizando, na prática política, as diferentes
possibilidades do conceito de representação política construídas no âmbito da teoria
política. A múltipla significação que pode ser atribuída ao termo representar préanuncia a complexidade da questão. Representar é corriqueiramente identificado com
a representação teatral, com fingir ou falsear; ou entendido como fazer as vezes de,
ocultar-se em nome do representado ou mandatário; ou ainda, como conceito
sociológico (representações sociais), referindo-se a categorias de pensamento
através das quais determinada sociedade elabora e expressa sua realidade.
Os modelos de representação política descritos acima precisam ser analisados
levando em conta a dinâmica da política contemporânea - na qual não procurou-se
esclarecer a fundo por não ser este o foco da presente tese -, assim como a própria
dinâmica social. Não se encontra na prática política a “pureza” que os conceitos
apresentam. O que se vê na prática é a mistura – não consciente – dos modelos
teóricos, sendo que a necessidade de expressar a importância da manutenção do
vínculo com o eleitor está sempre presente.
Tocante ao termo representação, ocorrem reiteradas rixas teóricas, em geral
decorrentes de posições doutrinárias ou ideológicas que reduzem aquela expressão
a um juízo de valor. Com o propósito de alcançarmos a clareza possível na matéria,
partiremos de uma breve alusão ao teor linguístico da palavra representação. Os
dicionaristas e publicistas quando se ocupam desse vocábulo coincidem em indicar
que mediante a representação se faz com que algo que não esteja presente se ache
de novo presente.184 A essência da representação consiste antes nisto, em fazer
presente através de uma pessoa visível outra pessoa que não se faz concretamente
visível perante as demais.
As indagações que de ordinário conduzem a discrepâncias resultam porém na
máxima parte de saber se há “duplicidade” ou “identidade” com a presença e ação do
representante, com a interveniência de sua vontade.185
Do ponto de vista etimológico o significado literal de representar é “apresentar novamente”, daqui
se chegando ao sentido de “apresentar em lugar de outrem.
185 A acepção em que vamos desenvolver, com nossa terminologia, os conceitos de duplicidade e
identidade como doutrinas políticas da representação nada tem que ver com o sentido em que a
empregou Carl Schmitt, em Verfassungslehre. Quando muito haveria analogia de ponto de partida ou
184
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A “duplicidade” foi o ponto de partida para a elaboração de todo o moderno
sistema representativo, nas suas raízes constitucionais, que assinalam o advento do
Estado liberal e a supremacia histórica, por largo período, da classe burguesa na
sociedade do Ocidente. Com efeito, toma-se aí o representante politicamente por nova
pessoa, portadora de uma vontade distinta daquela do representado, e do mesmo
passo, fértil de iniciativa, reflexão e poder criador. Senhor absoluto de sua capacidade
decisória, volvido de maneira permanente — na ficção dos instituidores da moderna
ideia representativa — para o bem comum, faz-se ele órgão de um corpo político
espiritual — a nação, cujo querer simboliza e interpreta, quando exprime sua vontade
pessoal de representante.
Dessa concepção se extraem com invejável perfeição lógica todos os corolários
do sistema representativo que tem acompanhado as formas políticas consagradas ou
chanceladas pelo velho constitucionalismo liberal: a total independência do
representante, o sufrágio restrito, a índole manifestamente adversa do liberalismo aos
partidos políticos, a essência do chamado “mandato representativo” ou “mandato
livre”, a separação de poderes, a moderação dos governos, o consentimento dos
governados.
Tudo isso em contraste com as tendências contemporâneas da sociedade de
massas, que se inclina a cercear as faculdades do representante, jungi-las a
organizações partidárias e profissionais ou aos grupos de interesses e fazer o
mandato cada vez mais imperativo. Essas tendências têm apoio teórico nos
fundamentos da representação concebida segundo a regra da “identidade”, que em
boa lógica retira do representante todo o poder próprio de intervenção política
animada pelos estímulos de sua vontade autônoma e o acorrenta sem remédio à
vontade dos governados, escravizando-o por inteiro a um escrúpulo de “fidelidade” ao
mandante. É a vontade deste que ele em primeiro lugar se acha no dever de
“reproduzir”, como se fora fita magnética ou simples folha de papel carbono.
A ficção da identidade impregnou todo o sistema representativo durante o século
XX. Essa “identidade”, posto que impossível, conforme veremos em digressões
subsequentes com apoio teórico na obra de Rousseau, pode todavia ser tomada como
um símbolo ou juízo de valor, já para excluir o sistema representativo, já para autorizar

simples analogia vocabular, porquanto são de todo distintos os efeitos extraídos do uso dessas palavras
nas reflexões a que daremos sequência.
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e autenticar e legitimar as mudanças que se vão operando no âmago das instituições
representativas, desde sua implantação.
2.2.1. Histórico do sistema representativo brasileiro
A evolução do sistema representativo passa pelo entendimento do momento de
ruptura entre a República com o Império, o que ocorreu de forma muito diversa dos
movimentos revolucionários antimonarquistas.
Pode-se descrever186 o sistema oligárquico com clareza e dados estatísticos
como se deu a substituição de um modelo para o outro e, como a forma de governo
imperial era estável, pouco se sentia nas significativas e importantes mudanças na
estrutura de comando dos governos que se seguiram com a República.
O império instituído efetivamente com o retorno da família real para Portugal, já
demonstrava o quando atrasado seria o Brasil na adoção do modelo de governo que
pudesse representar o povo.
As práticas imperialistas adotadas por Dom Pedro I, como a de impor sua
vontade de poder sobre o Legislativo, onde simplesmente mandou o exército invadir
a o plenário, onde se reuniam os Deputados, prendendo e mandando ao exílio os
parlamentares, dava o tom da história. Chamou para si a confecção da Constituição e
em 1824 outorgou o documento incluindo o Poder Moderador do imperador, onde a
ele caberia decidir ao final.
Enquanto o mundo já contornava e aperfeiçoava os regimes democráticos, o
Brasil no início do segundo quarto do século XIX, ainda se comprometia com o atraso
imposto pela forma de governo imperial.
A independência do Brasil e a nova constituição mantiveram a administração
estável, mas com a obrigação de pagar a grande dívida deixada por Portugal, o que
na prática mantinha a política extrativista e escravocrata.
A República, que fora instituída somente em 1891, embora com significativas
modificações como a descentralização do poder para os Estados, a nova regra
eleitoral que impunha uma maior participação da população e principalmente acabava
com o Poder Moderador, pouco desta transformação foi sentida pelos brasileiros.

SANTOS, Wanderley Guilherme dos. O sistema oligárquico representativo da primeira
república. In: Revista de Ciências Sociais. Rio de Janeiro: DADOS, 2013. vol. 56, nº 1.
186
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O argumento de que as insatisfações e os desmandos geram a construção de
novos modelos de governo, nunca se aplicou ao Brasil, que ficou internacionalmente
conhecido pela capacidade de transição do governo militar para um governo
democrático civil sem que houvesse revolução ou guerra civil.
O fato é uma repetição histórica, onde o povo brasileiro acostumado à
escravidão econômica e social passou a adotar o comportamento de se submeter aos
governos, sejam quais forem as formas, regimes ou sistemas adotados.
Se na Antiguidade Clássica, onde nas cidades-estados apareceram pela
primeira vez o sentimento da dignidade humana, o que é discutível, o pequeno número
de cidadãos permitia a participação política direta, não sendo necessário o
desenvolvimento de um sistema representativo. Já os romanos adotaram a
representação da sociedade pela instituição do Senado, eliminando a representação
autêntica.
O Brasil passa a adotar com um atraso centenário, o regime copista,187
aprovando modelos de governo e de Estado segundo as propostas de parlamentares,
que após lerem ou visitarem outros países, julgavam-se intelectuais e capazes de
propor mudanças. Desta base insólita de construção dos modelos de governo e de
Estado, que o Brasil construiu seu sistema representativo instável, inseguro e
submisso ao Poder Executivo, além de corrompido pelo Poder Econômico.
Afirmar que a representação ou sistema representativo é uma criação humana
e, portanto, imperfeita, não retira a importância e a imprescindibilidade de seu uso, ou
ter-se-ia a impraticabilidade de gestão ou exercício de governo. O que se deve
questionar é se o erro está na utilização da representação ou se é a falta de moral, a
incompetência e a ilegitimidade dos escolhidos para a representação o problema.
A distância entre os representados e os representantes somente se elimina com
processos de escolhas verdadeiramente independentes e democráticos.
Diferente do sistema representativo na Inglaterra o qual se desenvolveu a partir
do crescente poder legislativo, onde as Câmaras dos Comuns e dos Lordes estavam
fortalecidas pelas revoluções inglesas do século XIII ao XVII que restringiram o poder
do monarca, no Brasil o parlamento era submisso não só ao poder político

A frase de Lavoisier, uma das primeiras máximas das aulas de ciências na escola, dizia que “no
mundo nada se cria, tudo se transforma”. Mas Abelardo Barbosa, popularmente conhecido como
Chacrinha, comunicador da TV brasileira dizia que “nada se cria, tudo se copia”.
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centralizador do executivo, como comprometido com os detentores da atividade
econômica.
Os alicerces da representação política seguem os modelos aplicados pela
monarquia corrupta e decadente, enquanto alguns intelectuais permanecem
fomentando o “copismo”, insistindo em propostas parciais de modelos utilizados em
regimes e forma de governos diferentes do brasileiro, a exemplo da cláusula de
barreira, do financiamento público de campanha, do voto distrital, do voto não
obrigatório e tantos outros instrumentos impróprios ao sistema presidencialista
impuro, com as peculiaridades implantadas pelo legislativo e outras imposta pelo
judiciário, transformando-o no modelo “Frankenstein”.188
Na história do sistema representativo o Brasil registram-se três momentos em
que o parlamentarismo fora adotado.
O primeiro, ainda no império vigorou de 1847 a 1889 e na vigência da
Constituição de 1824, portanto na monarquia Constitucional do Império. Em 1961 a
crise política se instala com a renúncia de Jânio Quadros, pois a direita com os
militares, a UDN – União Democrática Nacional e os partidos de oposição não
admitiam que João Belchior Marques Goulart, conhecido como Jango, VicePresidente de Jânio, assumisse o poder já que era ligado ao sindicalismo, provocando
o que foi chamado pelo jornalista à época, Luiz Adolfo Pinheiro como Golpe do
Parlamentarismo.189 O parlamentarismo não tinha propósito de fortalecer a
representação do povo, mas sim de enfraquecer o Presidente da República, passando
as decisões de comando do Governo para o Primeiro Ministro Tancredo Neves, o que
durou pouco tempo, levando novamente o país à crise em 1963, resultando no golpe
militar de 1964.
Com a abertura política, após vinte anos de regime ditatorial e um parlamento
serviçal do executivo, o país volta a Democracia, e ainda na vigência da Constituição
de 1967 e da Emenda Constitucional de 1969, com sistema presidencialista, o Brasil
prepara uma Constituição com sistema parlamentarista em 1988, a qual depois de
promulgada permite que seja submetido ao povo um plebiscito somente em 1993,
para que fosse decidido o sistema de governo, vencendo o presidencialismo.

Uma alegoria utilizada em comparação ao personagem fictício descrito pela escritora Mary Shelley,
na qual o monstro era composto por diversas partes do corpo humano.
189 PINHEIRO, Luiz Adolfo. A República dos Golpes (de Jânio a Sarney). São Paulo: Nova Cultural,
1993.
188
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A vontade popular criou o sistema presidencialista com uma constituição forjada
para o parlamentarismo, o que não resultou em qualidade do sistema representativo,
nem no fortalecimento das casas legislativas, ainda hoje totalmente submissas as
benesses e as práticas corruptas econômico-políticas do Poder Executivo.
2.2.2. Dos modelos de representação política
Fruto do engenho humano, a Teoria da Representação vem sendo desenvolvida
ao longo dos séculos por diversos pensadores, cada um acrescentando a sua
contribuição em um dado momento histórico. Firmado o conceito de soberania
residente nos cidadãos, no atual estágio de desenvolvimento humano, a maneira mais
utilizada de exercer o poder de forma democrática é através de representantes eleitos.
Como obra humana, a Teoria da Representação é evidentemente imperfeita,
pois não traz solução pronta para todos os problemas resultantes de sua aplicação
prática. Aliás, como há de se observar, nenhuma teoria é capaz de fazê-lo. Mas
também é certo dizer que sofre um constante burilar, numa perene busca de
aperfeiçoamento, onde quer que seja aplicada.
A representação política tem mazelas190 e limitações. O problema maior surge
quando há uma divergência profunda entre os interesses ou preferências do povo e
os de seus representantes eleitos.
No Brasil, essas imperfeições ficam evidenciadas no fosso que atualmente
separa os representantes dos representados. Encerrado o pleito eleitoral e
empossados os eleitos, desaparece qualquer liame entre o político eleito e o cidadão
que o elegeu; não há qualquer forma de controle social sobre o exercício do mandato.
E não se trata apenas do desvio de conduta de alguns políticos no exercício de
mandato eletivo, mas da dissociação entre a vontade da população representada,
aferida por diversos modos, inclusive pesquisas de opinião sobre os temas mais
relevantes e com maior repercussão na mídia, e nas decisões adotadas pelos
representantes do povo. 191

E talvez uma das suas exemplificações mais antigas constante no texto bíblico de Samuel 1, 8, onde
o povo clama para que Deus indique um novo representante.
191 Para não apenas se apresentar o exemplo brasileiro, lembra-se o episódio do envio de tropas pela
Espanha para a invasão do Iraque capitaneada pelos Estados Unidos. Não obstante as pesquisas de
opinião apontassem oitenta por cento dos espanhóis contrários à decisão do governo, o então Primeiro
Ministro Jose Maria Aznar perseverou e enviou as tropas espanholas à guerra. Disponível em:
190
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Qualquer problema que se deseje investigar seriamente pressupõe a adoção de
um referencial teórico e de um paradigma que lhe dê suporte. Isto exige que se analise
não somente o problema em si mesmo, mas também os aspectos metodológicos e
epistemológicos que permeiam o debate em torno dos elementos mais críticos da
investigação192.
Para a filosofia da ciência, a mera descrição do fato não configura conhecimento,
razão pela qual se observa não ser a ciência o mero pleonasmo da experiência, a
repetição dos dados.
A tentativa de compreensão de um fenômeno envolve uma ampla percepção das
conexões entre a realidade em seus aspectos mais gerais, as teorias que tentam dar
conta dela e o problema particular a ser investigado. Por isto, o simples relato da
experiência é incapaz de proporcionar o grau de abstração necessário para teorizar e
problematizar o real. A teoria, com suas categorias e seus instrumentos conceituais,
jamais será capaz, por si mesma, de dar conta da realidade que procura compreender
ou explicar, sobretudo quando se trate das ciências humanas, cuja epistemologia
revela-se mais complexa que a epistemologia das ciências naturais193.
O estudo do desenvolvimento da sociedade humana e suas formas de governo
remonta à Antiguidade Clássica, e dele se ocuparam e se ocupam inúmeros filósofos
e juristas, cada qual dando a sua contribuição para a compreensão desse Poder que
hodiernamente convencionou-se chamar de soberania. Daí a importância dos
clássicos da literatura política, repositórios das ideias, teorias e exemplos mais
expressivos para o estudo da ciência política194.
<ttps://brasil.elpais.com/brasil/2014/10/09/internacional/1412867011_131222.html> Acesso em: 20.
out. 2014.
192 “Toda investigación que se haga hoy sobre los fenómenos fundamentales del Estado, debe
comenzar por fijar los principios metodológicos, partiendo de los resultados de la nueva teoría del
conocimiento y de las investigaciones realizadas en Lógica. De este modo únicamente se poseerá un
instrumento seguro, tanto para orientarse con un punto de vista crítico por entre la maleza que forma
la literatura antigua, como para dar substantividad y hacer fructífera la investigatión.” JELLINEK,
George. Teoría general del Estado. Trad. Fernando de Los Rios. Montevideo-Buenos Aires: Julio
César Faira Editor, 2005.
193 Não é sem razão que Jellinek ressalta a diferença entre os fenômenos naturais e sociais: En los
fenómenos de orden natural el interés que prevalece para el científico es el de los elementos idénticos;
pero en los fenómenos sociales no existe lo idéntico, sino lo análogo. La explicación de la ciencia natural
puede, pues, ignorar en gran parte la existencia de elementos individuales; puede realmente asir lo
idéntico en la variedad de los fenómenos; mas la ciencia social, en cambio, sólo en muy escasos límites
ofrece identidades. JELLINEK, George, 2005.
194 Segundo Bobbio, para ter lugar entre os clássicos um pensador deve ostentar estas três qualidades:
[...] deve ser considerado como um tal intérprete da época em que viveu que não se possa prescindir
da sua obra para conhecer o ‘espírito do tempo’; deve ser sempre atual, no sentido de que cada geração
sinta necessidade de relê-lo e, relendo-o, de dedicar-lhe uma nova interpretação; deve ter elaborado
categorias gerais de compreensão histórica das quais não se possa prescindir para interpretar uma

134

Esse saber acumulado ao longo dos séculos constitui um patrimônio histórico
que pertence ao pensamento e à ação de toda a humanidade, indistintamente, e como
se fosse um organismo vivo continua a se nutrir de novas contribuições e a se
desenvolver ao sabor da natural evolução das sociedades organizadas. Os sofistas
(séc. V a.C) deram enorme contribuição a este debate, desenvolvendo uma forma de
contratualismo a partir da distinção entre physis (natureza) e nomos (lei, norma), a
qual levou Hípias e Antífon a fundarem as bases de um jusnaturalismo igualitarista,
não obstante a tese contrária (direito natural do mais forte), sustentada por Trasímaco
e Cálicles195.
2.2.3. Do Estado Democrático de Direito
Para captar o significado do que seja o Estado Democrático de Direito deve-se,
ainda, levar em conta o desenvolvimento do ideal democrático, iniciado, obviamente,
na Grécia antiga, e tendo alcançado momentos de grande expressão nos pensadores
que forneceram a fundamentação ideológica para as revoluções na América do Norte,
França e União Soviética.
A estruturação dos Estados de direito, através das revoluções americanas e
francesa, não foi suficiente para o surgimento imediato de um Estado democrático de
direito. A ideia de soberania, ora decorrente do poder real, na época do absolutismo,
transforma-se e passa a residir no povo que, agora, é alçado à categoria de titular do
Poder Político, mediante um processo de lutas e ideias.
Os pensamentos de importantes filósofos da época, como John Locke,
Montesquieu, Rousseau e Kant, conduzem e influenciam a transformação do estado
absolutista ao Estado democrático de direito.
As instituições e órgãos políticos, assim como os cargos políticos durante este
processo permanecem os mesmos do antigo regime, porém aos poucos, as
constituições escritas possibilitam a tomada de um processo de institucionalização e
organização do Poder Político, tendo por fundamento princípios técnicos de divisão

realidade mesmo distinta daquela a partir da qual derivou essas categorias e à qual se aplicou.
BOBBIO, Norberto. Teoria geral da política: A filosofia política e as lições dos Clássicos.
Organizado por Michelangelo Bovero. Trad. Daniela Beccaccia Versiani. Rio de Janeiro: Campus, 2000.
195 VASCONCELOS, Arnaldo. Direito, humanismo e democracia. 2ª. ed. São Paulo: Malheiros, 2006.
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de poderes e de funções do Estado e de garantias dos cidadãos em face do poder
público.
O Poder Político passa a ser concebido como expressão da vontade popular,
através do mecanismo de representação política.
Historicamente, poder-se-ia localizar o surgimento do Estado Democrático de
Direito, em seu modelo atual, nas sociedades europeias recém-saídas da catástrofe
da II Guerra, que representou a falência tanto do modelo liberal de Estado de Direito,
como também das fórmulas políticas autoritárias que se apresentaram como
alternativa. Se em um primeiro momento observou-se um prestígio de um modelo
social e, mesmo, socialista de Estado, a fórmula do Estado Democrático se firma a
partir de uma revalorização dos clássicos direitos individuais de liberdade, que se
entende não poderem jamais ser demasiadamente sacrificados, em nome da
realização de direitos sociais.
O Estado Democrático de Direito, então, representa uma forma de superação
dialética da antítese entre os modelos liberal e social ou socialista de Estado.
Em sendo assim, tem-se o compromisso básico do Estado Democrático de
Direito na harmonização de interesses que se situam em três esferas fundamentais:
a esfera pública, ocupada pelo Estado, a esfera privada, em que se situa o indivíduo,
e um segmento intermediário, a esfera coletiva, em que se tem os interesses de
indivíduos enquanto membros de determinados grupos, formados para a consecução
de objetivos econômicos, políticos, culturais ou outros.
Há quem veja na projeção atual desses grupos, no campo político e social, como
um dos traços característicos da pós-modernidade, quando então as ações mais
significativas se deviam a esses novos sujeitos coletivos, e não a sujeitos individuais
ou àqueles integrados na organização política estatal. Indubitavelmente, o problema
básico a ser solucionado por qualquer Constituição política contemporânea não pode
mais ser captado em toda sua extensão por aquela formulação clássica, onde se tinha
um problema de delimitação do poder estatal frente ao cidadão individualmente
considerado. Hoje entidades coletivas demandam igualmente um disciplinamento de
sua atividade política e econômica, de modo que possam satisfazer o interesse
coletivo que as anima, compatibilizando-o com interesses de natureza individual e
pública.
Para solucionar as colisões entre interesses diversos de certas coletividades
entre si e com interesses individuais ou estatais, tão variados e imprevisíveis em sua
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ocorrência, não há como se amparar em uma regulamentação prévia exaustiva, donde
existe dependência incontornável de procedimentos para atingir as soluções
esperadas.
O Estado Democrático de Direito instaura perspectivas de realização social
profunda pela prática dos direitos sociais que ela inscreve e pelos instrumentos que
oferece à cidadania para concretizar as exigências de um estado de Justiça social,
fundado na dignidade da pessoa humana.196
Ao vincular a expressão democrática ao Estado para qualificá-lo, todos os
valores da Democracia – igualdade, liberdade e dignidade da pessoa humana – se
propagam sobre os elementos constitutivos do Estado e também sobre a ordem
jurídica. O direito, então, revestido por esses valores terá que ajustar-se ao interesse
coletivo.197
A Democracia não pode ser entendida, apenas, como uma fórmula política,
restrita, tão só, à escolha de governantes por governados, para mandatos
temporários, com limites e responsabilidades no exercício do poder, mas, antes, há
de conceber-se como uma forma de convívio social.
A Democracia é primeiramente social, moral, espiritual e, secundariamente,
política. É uma filosofia de vida, tanto quanto uma teoria de governo. É inspirada por
um nobre conceito do indivíduo, da dignidade de sua pessoa, da respeitabilidade de
seus direitos, da exigência de suas potencialidades para um desenvolvimento normal.
Como forma de convivência social, compreendem-se as dificuldades do
estabelecimento real da Democracia, da compatibilidade de seu espírito com
princípios normativos. Na indagação do consenso dos valores a inspirarem o traçado
definitivo, para a nossa época, dos caminhos da Democracia, é certo, desde logo, que
não pode haver espaço a concepções ou soluções, com base no obscurantismo, na
opressão e na violência, na injustiça e na insinceridade, na intransigência, porque,
simplesmente, todos esses característicos são desvalores198 no convívio social.
SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 33ª. ed. São Paulo: Malheiros,
2010.
197 É da essência de seu conceito subordinar-se à Constituição e fundar-se na legalidade democrática.
Sujeita-se, como todo Estado de Direito, ao império da lei, mas da lei que realize o princípio da
igualdade e da justiça não pela sua generalidade, mas pela busca da igualização das condições dos
socialmente desiguais (..) A Lei deve influir na realidade social (...). A tarefa fundamental do Estado
Democrático de Direito consiste em superar as desigualdades sociais e instaurar um regime
democrático que realize a justiça social. Idem
198 Valores Humanos são o conjunto de características de uma determinada Pessoa ou Organização,
que determina a forma como a Pessoa ou Organização se comportam e interagem com outros
indivíduos e com o meio ambiente. Os antivalores são contrários à dignidade da natureza humana.
196
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A instauração de uma duradoura ordem de liberdade pressupõe que se
constitua, simultaneamente, uma ordem de justiça, e, na consecução efetiva dessa
finalidade, se desenvolvam os esforços públicos e privados, com resultados
concretos. À ordem democrática, a par das garantias e direitos dos cidadãos, cabe
criar ou consolidar instrumentos eficientes que assegurem a efetiva participação de
todos nos bens e benefícios sociais, estimulando-se, ademais, por mecanismos
adequados, a fé nos valores da solidariedade e da cooperação.
Em linhas gerais, o Estado possui uma dupla acepção na história do direito, de
um lado é considerado como o poder institucionalizado e, de outro, constitui a própria
sociedade ou nação, politicamente organizada. Por outro lado o Estado Democrático
de Direito traduz um modelo no qual se reúne o Estado de Direito a um Estado
Democrático.
O Estado de Direito nos remete à ideia de Kelsen, ou seja, a de um Estado
pautado pelo direito e pela ordem jurídica. Logo, as estruturas estatais devem ser
submetidas aos critérios do Direito, rechaçando os da força, prepotência, arbítrio, etc.
Para Canotilho199, o Estado de Direito caracteriza-se por ser constitucionalmente
conformado, pressupondo, de logo, a existência de um mínimo organizacional e, via
de consequência, de uma Constituição. Já o Estado Democrático significa que o
Uma pessoa que age sob o efeito dos antivalores, por muitas vezes, é uma pessoa fria e sem
escrúpulos que não mede as consequências de seus atos. Os antivalores causam rejeição e são motivo
de evasão nas pessoas. Desvalores equivalem a falta de valor; perda de estima. Ausência de
determinados Valores Humanos. Ou seja, Valores Humanos que não têm expressão numa determinada
Pessoa.Um Ser Humano, durante a sua vida e vivência em Sociedade, poderá integrar em si Valores
Humanos, Antivalores e Desvalores, com diferentes graus de inclusão na sua personalidade e no seu
caráter. O resultado dessa integração constituirá o seu Valor Humano que se repercutirá na interação
em Sociedade, nas mais diversas situações. Só se pode considerar que uma Pessoa possui Valor
Humano quando esse grau de integração for de natureza global positiva. Todas aquelas Pessoas que
apenas integrarem Valores Humanos, sem Antivalores, terão um maior grau de Valor Humano, do que
aquelas que integrarem predominantemente Antivalores. Torna-se evidente que a ausência de
determinados Valores Humanos, facto que por si só não constituirá Antivalor, não contribuirá para
salientar o caráter francamente positivo do Valor Humano. Deve-se ter em linha de conta que a relação
entre Valores Humanos, Antivalores e Desvalores, num ser humano, tem um caráter dinâmico e de
certo modo evolutivo. Ao longo de uma vida e de uma vivência todas estas características vão tomando
forma e ‘moldando’ a Pessoa, os seus comportamentos e as suas atitudes. O seu equilíbrio emocional,
ou inteligência emocional, darão um contributo mais ou menos positivo para este processo de
integração de Valores e/ou Antivalores ou ausência deles. Assim sendo, cada um de nós será um
resultado original deste processo de constituição de Valor Humano. O mesmo se passa com as
diferentes inteligências (racional, emocional e espiritual) que se exprimem em nós. No entanto, mais
inteligência por si só não representará mais Valor Humano, pois poderá estar completamente ‘desviada’
para os Antivalores. Se fosse possível estabelecer uma quantificação do Valor Humano para uma
População Humana de um País, um Continente ou do Planeta, seguramente encontraríamos uma
distribuição Gaussiana, também chamada de distribuição Normal, por estar relacionada com os
fenómenos da Vida.
199 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7ª. ed.
Coimbra: Almedina, 2010.
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governo é formado pelos cidadãos, os quais são escolhidos livremente pelo voto direto
e universal. Assim, os próprios cidadãos são os responsáveis pela formulação e
execução das políticas públicas.200
Nesta senda201, o Estado Democrático de Direito é caracterizado como o modelo
de Estado que consagra os direitos individuais, sociais e políticos de uma nação
devidamente organizada. Em nossa Constituição atual, reservou-se um lugar
privilegiado aos direitos fundamentais, sendo exaltados os princípios da Democracia
econômica, social e cultural.
A leitura do "Preâmbulo" da atual Constituição da República Federativa do Brasil
pode nos revelar um desvio de uma das ideias fundantes do moderno
constitucionalismo ocidental - se me permitem a expressão pleonástica, pois nada
mais "moderno" e "ocidental" do que o constitucionalismo. O modo como se formulou
o exórdio de nossa Constituição dá margem a que se pense num afastamento da
teoria clássica do poder constituinte, devida a Sieyés,202 de acordo com a qual o poder
constituinte originário seria absolutamente incondicionado, não se submetendo a
nenhuma pauta previamente estabelecida, ao produzir o texto constitucional.
No "Preâmbulo" da Constituição brasileira, contudo, os constituintes de 1988
escreveram que se reuniram com a determinação de instituir um Estado Democrático,
destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, etc. E realmente
houve manifestação inequívoca do "titular da soberania", o povo brasileiro, a quem os
constituintes representava, no sentido de que se abandonasse completamente o
Estado ditatorial a que se viu submetido por quase três décadas, e se ingressasse,
então, numa ordem política diametralmente oposta, plenamente democrática.
O primeiro artigo Constituição Brasileira de 1988203 define – utilizada aqui como
exemplo – República Federativa do Brasil como um Estado Democrático de Direito,
e elenca os princípios sob os quais ela se fundamenta. Todo o restante do texto

GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral. 3ª. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2008.
Senda, Sendeiro ou Caminho, é o termo técnico empregado em escolas de religião ou filosofia
esotérica para designar um suposto percurso de progresso espiritual daquele que aspira à iluminação,
à união com o divino ou a alguma espécie de iniciação.
202 SIEYÈS, Emmanuel Joseph. Quést-ce que Le tiers état?. Paris: Boucher, 2002.
203 A Constituição da República Portuguesa também faz este esclarecimento em seu artigo 2º: (...) é
um Estado de direito democrático, baseado na soberania popular, no pluralismo de expressão e
organização política democráticas, no respeito e na garantia de efetivação dos direitos e liberdades
fundamentais e na separação e interdependência de poderes, visando a realização da democracia
económica, social e cultural e o aprofundamento da democracia participativa. Disponível em:
<https://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx> Acesso em:
09 nov. 2018.
200
201
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constitucional pode ser entendido como uma explicitação do conteúdo desse primeiro
artigo, explicitação essa que, por mais extenso que seja o texto de Constitucional,
ainda é e sempre será uma tarefa inconclusa, e além do mais espera-se que perdure
como nenhuma outra antes dela.204
A novidade do Estado Democrático de Direito é a incorporação da questão da
igualdade aos modelos anteriores como um conteúdo próprio a ser buscado, através
de medidas assecuratórias ao cidadão e à comunidade, de condições indispensáveis
à vida, com dignidade. Há um propósito solidário, até então inexistente, que inclui
solucionar os problemas da vida individual e coletiva. Sua principal tarefa, de índole
fundamental, consiste em superar as desigualdades sociais e regionais e instaurar um
regime democrático que realize a justiça social, plasmado num processo de
convivência numa sociedade livre, justa e solidária205.Compreende-se, então, como o
centro de decisões politicamente relevantes, no Estado Democrático contemporâneo,
sofre um sensível deslocamento do legislativo e executivo em direção ao judiciário.
O processo judicial que se instaura mediante a propositura de determinadas
ações, especialmente aquelas de natureza coletiva e/ou de dimensão constitucional ação popular, ação civil pública, mandado de injunção etc. - torna-se um instrumento
privilegiado de participação política e exercício permanente da cidadania. Então, vale
chamar a atenção para o papel central que está reservado, em um Estado
Democrático de Direito, à chamada Corte Constitucional, enquanto órgão diferenciado
da estrutura do judiciário e plenamente independente também frente aos demais
poderes estatais, integrado por membros com as melhores qualificações para exercer
a atribuição, a um só tempo política e jurídica, de velar pela realização do texto
constitucional.
A falta de semelhante órgão judicante pode ser apontado como o maior defeito
de nosso sistema jurídico-político, pois o Supremo Tribunal Federal não corresponde
exatamente a esse perfil. Perdemos, com isso, aquela que se revela, em outros
países, como uma das principais arenas de debate político, responsável maior pela
promoção quotidiana do avanço da Democracia, nos quadros do Estado de Direito.

A atual Constituição Brasileira não prevê a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte.
Costumeiramente, só se elabora e edita uma nova Constituição de determinada sociedade, povo ou
Estado, quando há uma ruptura do ordenamento jurídico/político, de regra ocorrida por revolução,
guerra civil ou grave e insuperável instabilidade no funcionamento dos poderes ou instituições internas.
205 E.g. o Art. 3º, II, da Constituição Brasileira.
204
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A existência do Estado Democrático de Direito depende da existência de
Partidos Políticos que viabilizam a participação popular da sociedade na
administração do Estado. É por intermédio deles que se materializa a representação
popular, ao permitir que as ideologias contidas na sociedade se manifestem de forma
plena, representando o pensamento das maiorias e das minorias dos grupos sociais.
Dessa forma, a legislação que regula o funcionamento partidário possui grande
influência na condução política, econômica e social do governo. Essa legislação pode
conduzir a um sistema bipartidário ou multipartidário. Além disso, as regras que
determinam como serão financiados os Partidos terão influência sobre o surgimento
de lideranças sociais. O Estado Democrático tem como premissa o princípio da
soberania popular, que impõe a participação efetiva do povo na coisa pública. Na
Constituição Federal brasileira de 1988, em seu art. 14206, reafirma enfaticamente a
titularidade do poder ao Povo, bem como, estabelece o seu modo próprio de
realização, qual seja o sufrágio universal. Desta forma, conclui-se que o exercício da
soberania popular tem sua realização por meio do sufrágio universal, sendo esta
soberania pilastra basilar do Estado Democrático de Direito.

“A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com o valor
igual para todos, e nos termos da Lei, mediante: I – Plebiscito; II – Referendo; III – Iniciativa popular.”
206
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3. DO DIREITO COMPARADO
A aproximação das decisões políticas aos interesses sociais fez da teoria da
identidade uma forma de legitimação para a participação popular na vida política. Tal
inserção propiciou que as pessoas se organizassem a fim de pleitear de forma mais
objetiva, concentrada, seus interesses.
Muito embora tal organização, à primeira vista, seja positiva para os fins a que
se busca, causou na verdade a diáspora da vontade una e soberana do povo. As
pessoas passaram a se unir em grupos cuja ideologia apresentava-se similar, a fim
de canalizar suas lutas para pressionar o estado.
Tais organizações de mobilização tomaram a feição de partidos políticos e dos
grupos de pressão, distanciando - se novamente da democracia defendida por
Rousseau207, onde a soberania não poderia ser representada e somente se externava
através da vontade geral manifestada pelo próprio cidadão208.
Tal vontade soberana se decompôs em torno dos grupos de pressão e partidos
políticos, os quais passaram a interferir nas decisões do governo, neste momento
estaria o povo alienando o seu quinhão da soberania, não mais aos representantes,
mas sim aos grupos organizados.
Alteraram-se assim as bases dos sistema representativo tradicional. Da
representação do povo abstrato e simbólico passou-se à representação concreta de
coletividades parciais, representação profissional ou classista, que o sopro ideológico
institucionalizou nos sovietes russos, nos fascios itálicos, nas corporações ibéricas.
Não podendo retrair-se à ação dessas categorias, nem ignorá-las, a democracia
entrou a conhecê-las, em toda a sua desnudez, sem nenhum véu ideológico, com a
fereza que elas apresentam de mera soma ou massa de interesse, tendo por nome
político já vulgarizado a expressão corrente: grupos de pressão. Tais grupos embora
legitimem sua atuação na defesa do bem comum, na prática distanciam-se muito de
sê-lo. Partindo da premissa que todo poder é oligárquico, os grupos de pressão
passaram a defender interesses particulares, privilegiadores de determinadas castas,
longe de representarem o interesse popular soberano.

Rousseau, Jean-Jacques. Do contrato Social: Princípios do direito político. 3ª. ed. São Paulo:
Martins Fontes, 1999.
208 Aqui já se observa a dicotomia dos Direitos políticos.
207
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Desta forma, mais uma vez as classes dominantes usurparam do povo o direito
de participar da vida política, passando a ilusória implantação do mandato imperativo,
quando na verdade o que se vinculava à atuação do eleito eram as determinações da
cúpula privilegiada dos grupos de pressão. Formou-se com o surgimento destes
grupos uma espécie de “atravessador” da vontade popular, uma relação tridimensional
onde estes grupos orbitam entre a vontade soberana do povo e a atuação dos
governantes.
A relação entre os cidadãos e estes grupos muito se assemelha à representação
livre, defendida pela teoria da duplicidade onde os grupos lutam por diversos
interesses, muitas vezes contrários ao da maioria interna, em nome de seus pares.
Por outro lado, a relação entre os grupos de pressão e os governantes tem natureza
vinculativa quanto às determinações daqueles, que muito se aproxima da teoria da
identidade. Quando o político eleito não atende aos interesses do representante dos
grupos, na verdade está divergindo não só com uma pessoa determinada, mas com
milhares. Daí a vinculação dos anseios dos grupos à atuação dos governantes.
Não se pode, porém privar a sociedade da organização de indivíduos em grupos,
pois conforme Aristóteles, o Homem é um animal político e nasceu fadado a viver em
grupos, em sociedade. Ademais, em uma sociedade democrática e pluralista como a
nossa, qualquer privação a manifestações pacíficas de grupos de pressão configura
grave ofensa à liberdade de opinião e ao pluralismo político. Medidas necessárias
para atenuar os problemas advindos dos grupos de pressão seria sua
institucionalização, reconhecimento pelo estado da importância e influência na
política.
A primeira questão que surge, ao se admitir a inexorável vigência nacional da
Convenção Americana sobre Direitos Humanos no Brasil e demais Tratados
Internacionais de Direitos Humanos, é a sua natureza normativa.
Se fixarmos a aplicação através da hierarquia das normas como meio da
resolução de antinomias entre normas centrou a discussão na posição dos Tratados
Internacionais na concepção de Kelsen do Direito como um escalonamento de
normas, cuja validade encontra suporte na norma superior até se chegar à hipotética
grundnorm,209 fecho lógico do sistema engendrado pelo autor. A insuficiência desse

O fato de alguém ordenar seja o que for não é fundamento para considerar o respectivo comando
como válido, quer dizer, para ver a respectiva norma como vinculante em relação aos seus
destinatários. Apenas uma autoridade competente pode estabelecer normas válidas e uma tal
209
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paradigma para tratar os Direitos Humanos encontra firme posicionamento da doutrina
brasileira.
Desta forma, são três as características do novo modelo: a primeira
característica está “no trapézio” com a Constituição e os Tratados Internacionais de
Direitos Humanos no ápice da ordem jurídica (com repúdio a um sistema jurídico
endógeno e autorreferencial); a segunda característica está na “crescente abertura do
Direito – agora “impuro” –, marcado pelo diálogo do ângulo interno com o ângulo
externo (há a permeabilidade do Direito mediante o diálogo entre jurisdições;
empréstimos constitucionais e a interdisciplinariedade, a fomentar o diálogo do Direito
com outros saberes e diversos atores sociais, ressignificando, assim, a experiência
jurídica; a terceira característica o human rights approach (human centered approach),
sob um prisma que abarca como conceitos estruturais e fundantes a soberania
popular e a segurança cidadã no âmbito interno, tendo como fonte inspiradora a “lente
ex parte populi”, radicada na cidadania e nos direitos dos cidadãos, na expressão de
Norberto Bobbio.210
Não obstante a defasagem da pirâmide normativa de Kelsen para a
compreensão dos conflitos entre as ordens nacional e internacional, parte-se dessa
premissa metodológica, ou seja, da necessidade de se apontar a hierarquia para ver
da preponderância da norma de Direitos Humanos no caso de colisão com outras
normas, porque tanto a doutrina como os países se dividiram entre as teses
conhecidas da supraconstitucionalidade, constitucionalidade, supra legalidade e
legalidade desses tratados, a partir da mirada da convivência dessas normas no
ordenamento interno. Para Kelsen, os conflitos entre as ordens plurais resolvem-se
pela primazia do princípio pro homine, melhor dizendo, da preponderância da norma
mais benfazeja ao homem no caso concreto, independentemente à que ordem
pertença. Embora isso não seja tão fácil quanto soe, em casos limites, serve para
apontar uma das razões pelas quais os métodos usuais, como a hierarquia, são
competência somente se pode apoiar sobre uma norma que confira poder para fixar normas. A esta
norma se encontram sujeitos tanto a autoridade dotada de poder legislativo como os indivíduos que
devem obediência às normas por ela fixadas. Contudo, ao se buscar o fundamento de validade de uma
norma, há a necessidade de se estabelecer qual a mais elevada. Para isso, "ela tem de ser
pressuposta, visto que não pode ser posta por uma autoridade, cuja competência teria de se fundar
numa norma ainda mais elevada, o fundamento da sua validade já não pode ser posto em questão.
Uma tal norma, pressuposta como a mais elevada, será aqui designada como norma fundamental
(Grundnorm).
210 PIOVESAN, Flávia. Controle de Convencionalidade Direitos Humanos e Diálogo Entre
Jurisdições. In. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. 4ª. ed. São Paulo: Saraiva,
2013.
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irrelevantes, sendo substituídos, por exemplo, por métodos de compatibilização e
harmonização dessas fontes, como a interpretação conforme. De toda maneira,
assinala-se que a questão da hierarquia dos tratados de Direitos Humanos – diga-se
– é matéria de relevância interna tão somente. No plano internacional, relevante é a
adesão211 do Estado, sendo qualquer descumprimento do tratado visto como violação
ao Direito Internacional. A legislação local, assim, se torna um mero “fato”’ diante do
‘unilateralismo internacional.212
Por exemplo, a Constituição Portuguesa213 assinala que os direitos fundamentais
ali previstos não excluem quaisquer outros constantes das leis e das regras aplicáveis
de direito internacional, para afirmar, ainda, os preceitos constitucionais e legais
relativos aos direitos fundamentais devem ser interpretados e integrados em harmonia
à Declaração Universal dos Direitos do Homem”214. Também a Lei Fundamental
alemã, em seu artigo 25, estabelece a prevalência do direito internacional quando fixa
que as regras gerais do direito internacional público são parte integrante do direito
federal. Sobrepõem-se às leis e constituem fonte direta de direitos e obrigações para
os habitantes do território federal.215 A Constituição espanhola216 foi alterada para

Sendo que para a presente autora, entende-se que quando se tratar de Direitos Políticos e sua
relevância como Direitos Humanos, inexiste a necessidade de ratificação para que estes sejam
assegurados, face sua característica de Direito Natural.
212 Nesse sentido, cita-se os precedentes em Opinião Consultiva de 4 de fevereiro de 1932 (Caso
relativo ao Tratamento de Nacionais Poloneses e Outras Pessoas de Origem Polonesa no Território de
Danzig) e o julgamento ‘Certains German interest in Polish Upper Silesia’, de 25 de maio de 1926,
ambos da Corte Permanente de Justiça Internacional, antecessora da Corte Internacional de Justiça
(ONU).
213 Artigo 16. Âmbito e sentido dos direitos fundamentais 1. Os direitos fundamentais consagrados na
Constituição não excluem quaisquer outros constantes das leis e das regras aplicáveis de direito
internacional. 2. Os preceitos constitucionais e legais relativos aos direitos fundamentais devem ser
interpretados e integrados de harmonia com a Declaração Universal dos Direitos do Homes. Disponível
em: <https://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx> Acesso
em: 09 nov. 2018.
214 Artigo 16 da Constituição Portuguesa.
215Lei
Básica para a República Federal da Alemanha. Disponível em <https://www.btgbestellservice.de/pdf/80208000.pdf> Acesso em: 09 nov. 2018.
216 Artículo 93 Mediante la ley orgánica se podrá autorizar la celebración de tratados por los que se
atribuya a una organización o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la
Constitución. Corresponde a las Cortes Generales o al Gobierno, según los casos, la garantía del
cumplimiento de estos tratados y de las resoluciones emanadas de los organismos internacionales o
supranacionales titulares de la cesión. Artículo 94 1. La prestación del consentimiento del Estado para
obligarse por medio de tratados o convenios requerirá la previa autorización de las Cortes Generales,
en los siguientes casos: a) Tratados de carácter político. b) Tratados o convenios de carácter militar. c)
Tratados o convenios que afecten a la integridad territorial del Estado o a los derechos y deberes
fundamentales establecidos en el Título I. d) Tratados o convenios que impliquen obligaciones
financieras para la Hacienda Pública. e) Tratados o convenios que supongan modificación o derogación
de alguna ley o exijan medidas legislativas para su ejecución. 2. El Congreso y el Senado serán
inmediatamente informados de la conclusión de los restantes tratados o convenios. Artículo 95 1. La
celebración de un tratado internacional que contenga estipulaciones contrarias a la Constitución exigirá
211
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submeter a denúncia dos tratados de Direitos Humanos ao requisito da prévia
autorização ou aprovação do Poder Legislativo. No Chile, a reforma constitucional de
2005 reafirmou que é dever dos órgãos do Estado respeitar e promover tais direitos,
garantidos por esta constituição, assim pelos tratados internacionais ratificados pelo
Chile e que se encontrem vigentes217. No Paraguai,218 a denúncia do tratado deve
atender ao procedimento de alteração da Constituição. No Equador, além da mesma
previsão mencionada, há um dever de adequação da legislação aos Tratados
Internacionais, bem assim expressa determinação de conformação das decisões
judiciais às regras convencionais, sendo, talvez, a Constituição com o tratamento mais

la previa revisión constitucional. 2. El Gobierno o cualquiera de las Cámaras puede requerir al Tribunal
Constitucional para que declare si existe o no esa contradicción. Artículo 96 1. Los tratados
internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte
del ordenamiento interno. Sus disposiciones sólo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en
la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho
internacional. 2. Para la denuncia de los tratados y convenios internacionales se utilizará el mismo
procedimiento previsto para su aprobación en el artículo 94. Disponível em: <https://www.tribunalconsti
tucional.es/es/tribunal/normativa/Normativa/CEportugu%C3%A9s.pdf> Acesso em: 09 nov. 2018.
Tradução livre: Artigo 93 Mediante a lei orgânica poder-se-á autorizar a celebração de tratados pelos
que se atribua a uma organização ou instituição internacional o exercício de competências derivadas
da Constituição. Corresponde às Cortes Gerais ou ao Governo, segundo os casos, a garantia do
cumprimento destes tratados e das resoluções emanadas dos organismos internacionais ou supranacionais titulares da cessão. Artigo 94 1. A prestação do consentimento do Estado para obrigar-se por
meio de tratados ou convénios requererá a prévia autorização das Cortes Gerais, nos seguintes casos:
a) Tratados de carácter político. b) Tratados ou convénios de carácter militar. c) Tratados ou convénios
que afectem à integridade territorial do Estado ou aos direitos e deveres fundamentais estabelecidos
no Título I. d) Tratados ou convénios que impliquem obrigações financeiras para a Fazenda Pública. e)
Tratados ou convénios que suponham modificação ou derrogação de alguma lei ou necessitem de
medidas legislativas para a sua execução. 2. O Congresso e o Senado serão imediatamente informados
da conclusão dos restantes tratados ou convénios. Artigo 95 1. A celebração dum tratado internacional
que contenha estipulações contrárias à Constituição exigirá a prévia revisão constitucional. 2. O
Governo ou qualquer das Câmaras pode requerer ao Tribunal Constitucional para que declare se existe
ou não essa contradição. Artigo 96 1. Os tratados internacionais validamente celebrados, uma vez
publicados oficialmente em Espanha, formarão parte da ordem jurídica interna. As suas disposições só
poderão ser derrogadas, modificadas ou suspensas na forma prevista nos próprios tratados ou de
acordo com as normas gerais do Direito internacional. 2. Para a denúncia dos tratados e convénios
internacionais utilizar-se-á o mesmo procedimento previsto para a sua aprovação no artigo 94.
217 “Artículo 5° (...) El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos
esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y
promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales
ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.” Disponível em: <https://www.oas.org/dil/esp/
Constitucion_Chile.pdf> Acesso em: 09 nov. 2018. Tradução livre: “Artigo 5º (...) O exercício da
soberania reconhece a limitação do respeito aos direitos essenciais que emanam da natureza humana.
É dever dos órgãos do Estado respeitar e promover esses direitos, garantidos por esta Constituição,
bem como tratados internacionais ratificados pelo Chile e vigentes.
218 Artículo 142 - DE LA DENUNCIA DE LOS TRATADOS Los tratados internacionales relativos a los
derechos humanos no podrán ser denunciados sino por los procedimientos que rigen para la enmienda
de esta Constitución. Disponível em: <https://www.oas.org/juridico/mla/sp/pry/sp_pry-int-text-const.
pdf> Acesso em: 09 nov. 2018. Tradução livre: “Artigo 142 - DA DENÚNCIA DOS TRATADOS.
Tratados internacionais relativos a direitos humanos não podem ser denunciados mas pelos
procedimentos que regem a emenda desta Constituição.”
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amplo, pormenorizado e garantidor desta ótica universalista do direito, dentre os
países que integram a Organização dos Estados Americanos
Pode-se afirmar que a majoritária doutrina219 se filia à tese da constitucionalidade
dos Tratados Internacionais de Direitos Humanos e o Supremo Tribunal Federal
pacificou o entendimento, por ocasião do julgamento do RE n. 466.343/SP220, na qual
fora afastada a tese da igualdade entre o tratado internacional e lei federal, afirmada
no RE 80.004221, no que aborda, exclusivamente, aos tratados de Direitos Humanos.
O Plenário da Corte, portanto, ao cuidar da polêmica entre a prisão por dívida cível
(art. 5º, inc. LXVII, da CF/88), fez prevalecer a proibição contida no artigo 7º, parágrafo
7º, da Convenção Americana de Direitos Humanos, após afastar entendimento
vigente desde 1977, uma alteração no entendimento jurisprudencial sobre o tema
Desta forma, isso não deveria servir de desculpa para que os Juízes e Tribunais
ordinários renunciem ao controle de convencionalidade, já que mesmo a hierarquia
supralegal já se revela suficiente, como já se viu quando do julgamento do caso da
prisão civil do depositário infiel, para superar toda e qualquer lei ou ato normativo
interno naquilo que contraria tratado internacional de Direitos Humanos. Cuida-se,
ademais, de autêntico poder-dever cometido ao Poder Judiciário222, seja no âmbito de
um controle difuso, seja pela via de um controle abstrato e concentrado, aspecto que
aqui não temos a intenção de desenvolver.
A hierarquia não é o critério mais adequado para a definição do direito aplicável,
quando se trata sobre o tema dos Direitos Humanos. A rigor, a norma aplicada deve
ser aquela mais benéfica ao Direito posto, a que apresenta a maior proteção, seja ela
do ordenamento interno, seja do sistema internacional de proteção.

Aqui destacam-se as posições do Professor Dr. Antônio Márcio da Cunha Guimarães, Professora
Drª Flávia Piovesan e Professor Dr. André Carvalho Ramos.
220
Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=595444>
Acesso em: 15 jun. 2018.
221
Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=175365>
Acesso em: 15 jun. 2018.
222 Aplicabilidade de Herbert Hart, onde a regulamentação de condutas pelo Direito exercita-se, em
larga medida, através do estabelecimento de regras determinadas, as quais não exigem uma
apreciação nova de caso para caso. O que importa reconhecer é que Hart, expressamente, admite que
os tribunais exerçam uma função criadora do Direito. Ao mesmo tempo, adverte que esta função
criadora muitas vezes é menosprezada, através da afirmação de que o que os tribunais fazem é, na
realidade, buscar a intenção do legislador e o Direito que já existe.
219
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3.1. Sistema representativo das potências bélico econômicas
O sistema representativo tem forte influência na condução dos projetos bélico223
econômicos internos de cada Estado como forte resultado social para cada nação, e
com repercussão internacional dos posicionamentos. Impossível a sobrevivência de
um Estado divorciado da comunidade internacional e uma política bélica, seja de
armamento interno ou produção de material destinado a uso bélico externo, seja pela
produção industrial ou agropecuária sem o total monitorado pelas organizações
internacionais.
As consequências bélico econômicas repercutem em toda comunidade
internacional e o Sistema Representativo passou a ser monitorado pela comunidade
econômica internacional. A garantia de direitos e deveres é preocupação de todas as
organizações internacionais.
No Direito Internacional o direito comparado é instrumento argumentativo para
defesa ou afastamento de teses que sugiram modificação no sistema organizacionais
das atividades internacionais decorrentes de tratados, exigindo a interação ainda que
superficial dos sistemas representativos adotados pelas principais potências bélico
econômicas.
Os sistemas representativos sofreram mutações resultantes da preocupação de
muitos líderes em desenvolverem mecanismos de aproveitamento dos votos, capaz
de resultar em uma melhor representação proporcional dos eleitores por seus
políticos. A colaboração de estudiosos permitiu a elaboração de fórmulas e métodos
que são aplicados até os dias de hoje. Alexander Hamilton, político americano e
primeiro secretário do tesouro dos Estados Unidos elaborou o “Método Hamilton,” o
advogado Belga Victor D’Hondt criador do Método D’Hondt, o matemático André
Sainte-Laguë, o Método Sainte-Laguë, o estatístico Joseph Adna Hill e Edward
Vermilye Huntington, matemático que aperfeiçoou o método de Hill, que é chamado
de método Huntington-Hill e o Político e ex-presidente Thomas Jefferson também
criou sua fórmula, além de muitos outros, mas todos preocupados em elaborar
As maiores potências militares do mundo em 2017, segundo o levantamento anual conduzido pelo
site Global Firepower traz ranking e informações sobre as forças armadas de 125 países: 1º EUA; 2º
Rússia; 3º China; 4º Índia; 5º França; 6º Reino Unido; 7º Japão; 8º Turquia; 9º Alemanha; 10º Itália; 11º
Coréia do Sul; 12º Egito; 13º Paquistão; 14º Indonésia; 15º Israel; 16º Vietnã; 17º Brasil; 18º Polônia;
19º Taiwan; 10º Irã; 21º Tailândia, 22º Austrália, 23º Coréia do Norte; 24º Arábia Saudita; 25º Canadá.
Disponível em: <https://exame.abril.com.br/mundo/as-maiores-potencias-militares-do-mundo-em-2017
/> Acesso em: 01 out. 2018.
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cálculos que permitissem a maior representação dos eleitores entre os políticos
votados.
As fórmulas e métodos desenvolvidos são hoje aplicadas pela quase totalidade
dos países no mundo, na tentativa de demonstração internacional de garantia dos
Direitos Políticos e representatividade do povo. Contudo, os mecanismos de restrição
dos Direitos Políticos passivos, o envolvimento do poder bélico econômico e a
inexistência de meios ou Organizações Internacionais capazes de garantirem tais
direitos são preocupação que justificam o presente Estudo.
A escolha das potências bélico econômicas, para que os sistemas
representativos fosse perfilado, teve preocupação registrar os mecanismos para o
exercício dos Direitos Políticos nas principais forças internacionais pelo ranking da
ONU, nelas incluídas as nações com poder de veto no Conselho de Segurança.
O destaque para os sistemas representativos das principais potências bélico
econômicas permite a compreensão das limitações das capacidades eleitorais
impostas em cada legislação nacional aos titulares do Direitos Políticos ativos e
passivos. O propósito não é a avaliação do que seria a o melhor ou pior sistema
representativos, mas qual seria o mecanismo possível a ser utilizado pelas
comunidades internacionais e as dificuldades para garantir e sancionar a ofensa dos
Direitos Políticos como Direitos Humanos.
3.1.2. Sistema Representativo das Potências nas Américas.
Estados Unidos da América
Atualmente os Estados Unidos são considerados a principal potência do mundo,
mas essa condição alcançada não ocorreu repentinamente, foram necessários vários
fatores para que este se consolidasse como uma das nações mais importantes do
planeta.
As raízes do crescimento econômico norte-americano foram fundamentais para
o seu desenvolvimento. Foram menos de quatro séculos para que os EUA passassem
da condição de colônia para superpotência, um dos motivos para essa transformação
rápida foi a ascensão econômica no sul, que tinha como principal atividade a produção
monocultora, pois o sul possui clima de características tropicais favoráveis ao cultivo,
já no norte as atividades eram distintas, esse apresenta clima temperado, no sul a
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economia era voltada para o comércio, possuía os principais centros urbanos,
surgiram as primeiras indústrias e instituições financeiras.
Os EUA contavam com diversos recursos naturais que eram extremamente
importantes para as indústrias que estavam surgindo no nordeste, isso desencadeou
vários avanços. Esses impulsionaram a aceleração comercial como a expansão do
mercado interno que gerou prosperidade econômica, maciços investimentos em
mineração no século XIX, aumentando ainda mais a produção.
No final do século XIX, a descoberta e a extração do petróleo deram novos rumos
à economia norte-americana, pois esse momento promoveu uma revolução nos
transportes, com a criação do automóvel pelo empresário Henry Ford. Esse criou um
novo modelo de produção na linha de montagem, e uma nova forma de ver o mercado,
para ele a produção deveria ser em massa, assim como o consumo, o trabalhador
deveria ter momentos de descanso para poder consumir os produtos das indústrias.
A previsão do direito ao voto encontra-se estabelecida em diversos dispositivos
da Constituição dos Estados Unidos, que foi promulgada em 1787. Logo no artigo VI,
3, da Carta Magna norte-americana, já se assegura que não poderá haver
discriminação religiosa, ao estabelecer que “nenhum requisito religioso poderá ser
exigido como condição de elegibilidade”. Posteriormente, em 1870, o direito de votar
foi estendido aos negros com a vigência da 15ª Emenda à Constituição dos Estados
Unidos224.
Quando George Washington foi eleito o primeiro presidente em 1789, somente
6% da população americana podia votar. Na maioria dos 13 estados originais,
somente homens proprietários de terra acima de 21 anos tinham direito ao voto. Hoje,
a Constituição dos EUA garante que todos os cidadãos americanos acima de 18 anos
podem votar nas eleições federais (nacionais), estaduais e municipais.
No século XX, em 1913, a Constituição dos Estados Unidos permitiu a eleição
direta para o Senado Federal com a publicação da 17ª Emenda, que dispõe que o
Senado dos Estados Unidos será composto de 02 (dois) Senadores por Estado,
eleitos pelo povo desse Estado, por 06 (seis) anos. Estabelece, ainda, a referida
norma que cada Senador terá um voto e que os eleitores de cada Estado deverão
possuir as mesmas qualificações exigidas dos eleitores do Legislativo Estadual mais

Essa emenda veio a garantir que “o direito de voto dos cidadãos dos Estados Unidos não poderia
ser negado ou cerceado pelos Estados Unidos, nem por qualquer estado da federação, seja por motivo
de raça, cor ou de prévio estado de servidão”.
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numeroso. Além disso, a 17ª Emenda estabelece que quando no Senado ocorrerem
vagas na representação de qualquer Estado, o Poder Executivo desse Estado
convocará eleição para o preenchimento dessas vagas, podendo, porém, a
Legislatura de qualquer Estado autorizar o Poder Executivo a fazer nomeações
provisórias até que o povo preencha as vagas por eleição conforme prescrever a
Legislatura. Cabe, também, salientar que a Constituição dos Estados Unidos somente
veio a estender o direito de voto às mulheres em 1920 com a vigência da 19ª Emenda
à Constituição, ao dispor que “o direito de voto dos cidadãos dos Estados Unidos não
será negado ou cerceado em nenhum Estado em razão do sexo”. Já no que concerne
ao direito de voto dos pobres, que se encontra diretamente relacionado com a
cobrança de qualquer tipo de imposto, emolumento ou taxa para o exercício do direito
ao voto, esse direito somente veio a ser disciplinado na 24ª Emenda à Constituição
dos Estados Unidos, datada de 1964, que estabeleceu que não pode ser negado ou
cerceado pelos Estados Unidos ou qualquer dos estados o direito dos cidadãos de
votar em qualquer eleição primária para Presidente ou Vice-Presidente ou para
Senador ou Representante no Congresso, em razão de não ter pago qualquer
imposto, taxa ou emolumento de natureza eleitoral.
Já no ano de 1965, é importante destacar que houve a publicação de uma
importante Lei pelo Congresso norte-americano, chamada de Voting Rights Act
(1965)225. Trata-se de uma norma federal que buscou dar eficácia à 15ª Emenda à
Constituição dos Estados Unidos, tendo em vista os enormes obstáculos enfrentados
pelos eleitores negros e pobres nos estados da federação para o exercício do direito
ao voto. Essa norma estabeleceu, em síntese, que nenhuma qualificação ou prérequisito para votar baseado na raça ou na cor poderia ser exigido por qualquer
estado, no sentido de negar o direito ao voto. Além disso, a norma determinou que a
exigência do pagamento de taxas como pré-condição para votar (poll tax) acabava
por impedir o direito ao voto de pessoas com recursos limitados, ou impunha a esses
indivíduos uma dificuldade financeira desproporcional e desnecessária.
Ademais, pode-se afirmar que houve avanços significativos, no que tange ao
estabelecimento de uma idade mínima para votar. Com a vigência da 26ª Emenda à
Constituição dos Estados Unidos, em 1971, foi assegurado que o direito de voto dos
cidadãos dos Estados Unidos, de 18 (dezoito) anos de idade ou mais, não poderia ser
ESTADOS UNIDOS. Voting Rights Act (1965). Disponível em: <http://www.ourdocuments.gov/
doc.php?flash=true&doc=100&page=transcript> Acesso em: 20 nov. 2016.
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negado ou cerceado pelos Estados Unidos ou por qualquer dos seus estados, por
motivo de idade. Ou seja, era vedado aos estados da federação estabelecer limite de
idade superior a 18 (dezoito) anos para o exercício do direito ao voto.
Após uma rápida introdução sobre a legislação pertinente ao assunto, é oportuna
a realização de uma breve perspectiva histórica sobre as principais decisões da
Suprema Corte dos Estados Unidos sobre o direito ao voto, entre as quais, uma das
primeiras que se tem notícia é o caso Minor v. Happersett (1875). O caso teve início
quando Virginia Minor, então presidente da associação do direito ao voto do Missouri,
desafiou a constituição estadual que estabelecia que somente os homens poderiam
votar. Minor teve sua candidatura rejeitada por Happersett, por ser mulher, e então
resolveu levar seu caso à Suprema Corte dos Estados Unidos226.
Infelizmente, ao decidir o mérito do caso Minor v. Happersett (1875), a Corte
Suprema norte-americana firmou o entendimento em favor de Happersett, ao afirmar
que não havia nenhuma dúvida de que as mulheres eram cidadãs. No entanto, a
Constituição dos Estados Unidos não definia quais eram os “privilégios e as
imunidades dos cidadãos”. Sendo assim, a 14ª Emenda à Constituição Federal não
impedia que os estados da federação negassem o direito ao voto das mulheres. Tal
decisão da Suprema Corte impediu o direito ao voto das mulheres até 1920, ou seja,
as mulheres tiveram que esperar por 45 (quarenta e cinco) anos para poderem exercer
o direito ao voto.227
Posteriormente, a Suprema Corte dos Estados Unidos deparou-se com a análise
do caso Smith v. Allwright (1944). O caso teve início quando uma resolução do Partido
Democrata do Texas estabeleceu que apenas brancos poderiam participar das
primárias para escolha dos candidatos dos partidos. Posteriormente, Smith foi
impedido de votar por ser negro.228
A grande questão que foi objeto de análise pela Suprema Corte dos Estados
Unidos era se a proibição do direito ao voto dos negros violava a 15ª Emenda à
Constituição Federal. Na ocasião, a Suprema Corte firmou o entendimento de que as

ESTADOS UNIDOS. Suprema Corte. Minor v. Happersett (1875). Disponível
<http://www.law.cornell.edu/supct/html/historics/USSC_CR_0088_0162_ZS.html> Acesso em: 19
2010.
227
ESTADOS UNIDOS. Suprema Corte. Minor v. Happersett (1875). Disponível
<http://www.law.cornell.edu/supct/html/historics/USSC_CR_0088_0162_ZS.html> Acesso em: 19
2016
228
ESTADOS UNIDOS. Suprema Corte. Smith v. Allwright (1944). Disponível
<http://www.oyez.org/cases/1940-1949/1943/1943_51/> Acesso em: 20 nov. 2016.
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restrições contra os negros eram inconstitucionais. Asseverou-se que, apesar de o
Partido Democrata ser uma organização voluntária, ela não tinha autoridade para
impedir que os cidadãos negros votassem nas eleições primárias. Por fim, o Excelso
Tribunal concluiu que “o estado não poderia permitir que uma organização privada
praticasse discriminação racial nas eleições”.229
No mérito do caso South Carolina v. Katzenbach (1966), a Corte Suprema
entendeu que a lei era uma resposta adequada para prevenir a discriminação racial
nas votações. Tratava-se de uma forma de se evitar que ocorresse a discriminação
racial mesmo após a entrada em vigor da 15ª Emenda à Constituição dos Estados
Unidos, o que ocorreu em 1870.230
É oportuno também destacar que, no ano de 1966, houve o julgamento do caso
Harper v. Virginia Board of Elections (1966). Os fatos que deram origem ao caso
tiveram início quando Harper ajuizou uma demanda com a alegação de que a taxa de
votação (poll tax) cobrada pelo estado da Virgínia era inconstitucional. Dessa forma,
questionou-se perante a Suprema Corte dos Estados Unidos se a cobrança de uma
taxa para votar não representava uma violação da equal protection Clause (cláusula
da igual proteção ou direito à igualdade perante as leis, que se encontra prevista na
14ª Emenda à Constituição dos Estados Unidos231). No mérito, em uma decisão por
06 (seis) votos a 03 (três), a Suprema Corte dos Estados Unidos firmou o
posicionamento de que a cobrança de taxas, impostos ou emolumentos para o
exercício do direito ao voto representava, sem dúvida, uma violação da cláusula da
igual proteção prevista na 14ª Emenda à Constituição Federal.232

ESTADOS UNIDOS. Suprema Corte. Smith v. Allwright (1944). Disponível em:
<http://www.oyez.org/cases/1940-1949/1943/1943_51/> Acesso em: 20 nov. 2016.
230 ESTADOS UNIDOS. Suprema Corte. South Carolina v. Katzenbach (1966). Disponível em:
<http://www.law.umkc.edu/faculty/projects/ftrials/conlaw/scvkatz.html> Acesso em: 20 nov. 2016.
231 ESTADOS UNIDOS. Constituição dos Estados Unidos da América. 14ª Emenda: “All persons born
or naturalized in the United States, and subject to the jurisdiction thereof, are citizens of the United
States and of the State wherein they reside. No State shall make or enforce any law which shall abridge
the privileges or immunities of citizens of the United States; nor shall any State deprive any person of
life, liberty, or property, without due process of law; nor deny to any person within its jurisdiction the
equal protection of the laws”. (grifo a parte de maior adesão ao estudo). Tradução Livre: Todas as
pessoas nascidas e naturalizadas nos Estados Unidos e sujeitas à sua jurisdição são cidadãos dos
Estados Unidos e do Estado em que residem. Nenhum Estado fará ou aplicará qualquer lei que seja
privilégio ou imunidade dos cidadãos dos Estados Unidos; nem qualquer Estado deve privar qualquer
pessoa de vida, liberdade ou propriedade, sem dois processos legais; nem negar a qualquer pessoa
dentro da jurisdição das leis. SHAPIRO, Martin. The Constitution of the United States: and Related
Documents. Wheeling: Harlan Davidson, 1973.
232 ESTADOS UNIDOS. Suprema Corte. Harper v. Virginia Board of Elections (1966). Disponível em:
<http://www.law.cornell.edu/supct/html/historics/USSC_CR> Acesso em: 20 nov. 2010.
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No que tange o direito ao voto, é interessante citar o caso Dunn v. Blumstein
(1972). Trata-se de um precedente que teve início quando uma Lei de Tennessee
passou a exigir como requisitos 01 (um) ano de residência no estado e 03 (três) meses
de residência no condado como pré-condição para votar nas eleições estaduais. Em
síntese, discutia-se se a exigência de requisitos como o tempo de moradia não violaria
a 14ª Emenda à Constituição dos Estados Unidos.
Ao decidir a questão, a Suprema Corte norte-americana estabeleceu que a Lei
era inconstitucional por violação do direito de votar (right to vote) e do direito de viajar
(right to travel). Firmou-se o posicionamento de que a Lei não promovia nenhum
interesse estatal relevante, pois não impedia a ocorrência de fraude eleitoral e muito
menos representava uma garantia de que os eleitores tivessem o conhecimento
adequado da política e dos representantes do local em que se pretendia votar.233
Posteriormente, no que concerne ao direito de voto, cabe salientar o julgamento do
caso City of Mobile v. Bolden (1980). Trata-se de um caso em que Bolden, residente
de Mobile, cidade do estado do Alabama, ajuizou uma pretensão em favor de todos
os cidadãos negros de Mobile. Sustentava-se que a distribuição dos votos dos
cidadãos negros pelos condados estaduais diluía a força do voto dos negros e impedia
a eleição de candidatos negros.
Ao se deparar com o presente caso, a Suprema Corte dos Estados Unidos firmou
o entendimento de que a 15ª Emenda à Constituição norte-americana não assegurava
o direito de haver candidatos negros eleitos, mas apenas impedia a discriminação dos
negros ao votar. Por fim, entendeu-se que somente haveria inconstitucionalidade se
os condados fossem separados de forma a se encobrir um ardil de natureza
preconceituosa, ou seja, de maneira à intencionalmente dividir a comunidade negra
com o intuito de prejudicar a eleição de um candidato negro.234
A Constituição dos EUA estabelece os requisitos necessários para se ocupar um
cargo federal eletivo. Para servir como presidente, é preciso ser cidadão nato235 dos
Estados Unidos, ter no mínimo 35 anos de idade e residir no país há pelo menos 14
anos. O vice-presidente precisa atender aos mesmos critérios. De acordo com a 12a

ESTADOS UNIDOS. Suprema Corte. Dunn v. Blumstein (1971). Disponível em:
<http://www.oyez.org/cases/1970-1979/1971/1971_70_13> Acesso em: 20 nov. 2016.
234 ESTADOS UNIDOS. Suprema Corte. City of Mobile v. Bolden (1980). Disponível em:
<http://www.law.cornell.edu/supct/html/historics/USSC_CR_0446_0055_ZS.html> Acesso em: 20 nov.
2016.
235 Cidadão americano de nascimento, sem necessidade de ser naturalizado.
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Emenda da Constituição dos EUA, o vice-presidente não pode ter servido dois
mandatos como presidente.236
Os candidatos à Câmara dos Deputados dos EUA precisam ter no mínimo 25
anos, ser cidadãos americanos há sete anos e residentes legais do estado que
procuram representar no Congresso. Os candidatos ao Senado dos EUA precisam ter
no mínimo 30 anos, ser cidadãos americanos há nove anos e residentes legais do
estado que desejam representar.
Nos EUA o Presidente e o Vice-Presidente da República são escolhidos por meio
de eleição indireta, realizada pelo Colégio Eleitoral, de acordo com o procedimento
fixado pelo artigo 2º da Constituição norte-americana, de 1787. Desde então, esse
dispositivo sofreu apenas três alterações, por meio das seguintes Emendas
constitucionais: Emendas XII (1804), XXII (1951) e XXIII (1961).
Depois que George Washington, o primeiro presidente, recusou-se a concorrer
a um terceiro mandato, muitos americanos acreditaram que dois mandatos no cargo
eram suficientes para qualquer presidente.
Nenhum dos sucessores de Washington buscou um terceiro mandato até 1940,
quando, em uma época marcada pela Grande Depressão e pela Segunda Guerra
Mundial, Franklin D. Roosevelt tentou, e ganhou, um terceiro mandato presidencial.
Ele ganhou um quarto mandato em 1944 e morreu no cargo em 1945. Algumas
pessoas consideraram que foi tempo demais para uma pessoa exercer o poder
presidencial. Assim, em 1951, a 22a Emenda da Constituição dos EUA foi ratificada,
proibindo que alguém seja eleito presidente dos Estados Unidos mais de duas vezes.
Não há limite de mandato para os congressistas. Os limites de mandato, quando
existem, para autoridades estaduais e municipais, são expressos nas Constituições
estaduais e leis municipais. As duas casas do Congresso dos EUA, a Câmara dos
Deputados e o Senado, têm quase os mesmos poderes, mas a forma de eleição para
cada uma é bem diferente. Os fundadores da República Americana pretendiam que
os membros da Câmara dos Deputados estivessem próximos do público, refletindo os
desejos e as ambições do povo. Por isso, conceberam uma Câmara dos Deputados
relativamente grande para acomodar muitos membros de pequenos distritos
legislativos e para ter eleições frequentes (a cada dois anos).

Disponível em: <https://www.archives.gov/federal-register/electoral-college/about.html> Acesso em:
09 nov. 2018.
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O sistema político é federativo, e prevê elevada autonomia para cada um dos 50
Estados. Cada um dos 50 estados tem direito a uma cadeira na Câmara, com cadeiras
adicionais alocadas de acordo com a população. O Alasca, por exemplo, tem uma
população muito pequena e, portanto, apenas um deputado dos EUA. A Califórnia, o
estado mais populoso, tem 55. A cada dez anos realiza-se o Censo dos EUA, e as
cadeiras da Câmara são realocadas entre os estados com base nos novos números
populacionais. Cada estado traça os limites de seus distritos congressionais. Os
estados têm liberdade considerável sobre como fazer isso, desde que o número de
cidadãos de cada distrito seja o mais igual possível. Como é de se esperar, quando
um partido controla o governo estadual, ele tenta traçar os limites em benefício de
seus próprios candidatos ao Congresso. O Senado foi concebido para que seus
membros representassem bases eleitorais maiores – um estado todo − e para
propiciar representação igual a todos os estados, independentemente da população.
Assim, estados pequenos possuem tanta influência no Senado quanto os estados
maiores (dois senadores).
Não há uma totalização nacional dos votos dos eleitores na apuração das
votações: a apuração é feita por Estados. Os partidos políticos escolhem seus
candidatos por meio de eleições primárias, realizadas nos Estados, sagrando-se
vitorioso o candidato que obtiver o maior número de delegados nessas eleições
primárias. Se o presidente disputa um segundo mandato, em geral não se realizam
primárias para escolha do candidato. Normalmente a disputa pela indicação da
candidatura é bastante acirrada e quase tão envolvente quanto a própria corrida
presidencial. A eleição presidencial é sempre realizada na primeira terça-feira depois
da primeira segunda-feira do mês de novembro. Nesse dia, os eleitores votam em
delegados que, por sua vez, integrarão o Colégio Eleitoral e ficarão comprometidos a
votar no candidato de seu partido.
Durante o terceiro trimestre de um ano de eleição presidencial, republicanos e
democratas realizam uma convenção nacional em que adotam uma “plataforma” de
políticas e indicam os candidatos a presidente e vice-presidente de seu partido.
Atualmente, para obter a indicação é necessária a maioria simples dos votos dos
delegados. Antigamente, as convenções eram emocionantes, com resultados incertos
e os candidatos subindo ou caindo a cada voto. Às vezes as negociações eram
realizadas em salas de hotéis “enfumaçadas”, onde dirigentes partidários fumando
cigarro e charuto costuravam acordos para garantir os votos necessários dos
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delegados para seu candidato preferido. Hoje o processo é mais transparente, e nos
últimos 60 anos o candidato de cada partido indicado à Presidência é conhecido antes
do início da convenção. A cada estado – mais o Distrito de Colúmbia e vários territórios
americanos – é designado um número de delegados, normalmente determinado pela
população do estado, mas ajustado por uma fórmula que concede bônus para fatores
como se o estado votou para o candidato do partido na última eleição presidencial. A
maioria dos delegados “compromete-se” a apoiar um determinado candidato, pelo
menos na primeira votação, e há muitos anos nenhuma convenção exige mais de uma
votação para indicar seu candidato a presidente.
O número de delegados por Estado é fixado de acordo com a sua bancada na
Câmara dos Representantes e no Senado. No total são 538 delegados: 435
(equivalente ao número de deputados federais), mais 100 (igual ao número de
senadores), acrescidos de 3 delegados (representantes do Distrito de Colúmbia). O
número de delegados poderá variar de acordo com o censo realizado a cada dez anos,
quando poderá haver uma redefinição da representação na Câmara; o número de
senadores é fixo: dois por Estado.
Nas últimas décadas, um número cada vez maior de eleitores americanos se
considera politicamente “independente” ou não filiado a nenhum partido. No entanto,
as pesquisas de opinião indicam que a maioria dos independentes se inclina ou para
o Partido Republicano ou para o Democrata. Alguns de fato pertencem a partidos
políticos menores. Independentemente da filiação partidária ou da não filiação, todos
os americanos a partir de 18 anos podem votar em eleições municipais, estaduais e
presidenciais. Como o sistema bipartidário representa as convicções dos americanos
não filiados a nenhum dos dois partidos? Às vezes os americanos sentem que nenhum
dos dois grandes partidos faz avançar suas políticas e convicções preferidas. Uma
estratégia que eles podem tentar é formar um novo partido com o propósito de
demonstrar a popularidade de suas ideias.
Um exemplo famoso ocorreu em 1892, quando americanos insatisfeitos criaram
o Partido Populista. Sua plataforma pedia imposto de renda progressivo, eleição direta
para senador e jornada de trabalho de oito horas. Os populistas nunca ganharam a
Presidência, mas os grandes partidos perceberam a popularidade crescente do novo
rival. Democratas e republicanos começaram a adotar muitas das ideias dos
populistas, e com o tempo as ideias se tornaram direito nacional.
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As eleições primárias e os caucuses (assembleias de eleitores) diferem na forma
como são organizados e quem participa. E os índices de participação diferem
enormemente. Nas primárias, os governos estaduais financiam e realizam as eleições
primárias praticamente da mesma forma como fariam qualquer eleição: os eleitores
vão a um local de votação, votam e vão embora. A votação é anônima e realizada
rapidamente. Alguns estados realizam primárias “fechadas”, nas quais somente os
filiados ao partido podem participar. Por exemplo, somente democratas registrados
podem votar em uma primária democrata fechada. Em uma primária aberta, todos os
eleitores podem participar, independentemente de serem filiados ou não ao partido.
Já nas Caucuses, os partidos políticos dos estados organizam caucuses (assembleias
de eleitores), nos quais membros fiéis ao partido falam abertamente em nome do
candidato que apoiam para a indicação do partido. São eventos comunitários nos
quais os participantes votam publicamente. Os caucuses tendem a favorecer os
candidatos que se dedicaram a organizar simpatizantes que podem usar o caucus
para eleger delegados para a convenção comprometidos com seu candidato a
presidente favorito. Os participantes dos caucuses também identificam e priorizam as
questões que querem incluir na plataforma estadual ou nacional do partido. A
participação em um caucus requer um alto nível de engajamento político e tempo
disponível. Consequentemente, os caucuses tendem a atrair menos participantes do
que as primárias.
O candidato a presidente com mais votos sempre ganha? Nem sempre. Na
verdade, já houve quatro eleições presidenciais em que o vencedor não recebeu a
maioria dos votos populares. A primeira delas foi a eleição de John Quincy Adams em
1824, e a mais recente ocorreu em 2000 na disputa presidencial entre George W.
Bush e Al Gore237. Isso foi possível pela forma estabelecida como Colégio Eleitoral,

Para melhor visualização do ocorrido, faz-se a sugestão do filme “Recontagem” Direção:Jay Roach
Duração: 116 min. Ano: 2008, onde se apresentam as Eleições presidenciais de 2000 nos Estados
Unidos. O Partido Republicano tem George W. Bush como candidato, enquanto que o Partido
Democrata aposta suas fichas em Al Gore, vice-presidente nos mandatos de Bill Clinton. A acirrada
disputa faz com que tudo se defina no estado de Flórida, cuja vitória é inicialmente anunciada para Al
Gore mas, depois, confirmada para George W. Bush. Entretanto, irregularidades na confecção da
cédula de votação, que teriam confundido eleitores mais idosos, deflagra uma crise no sistema de
apuração. O Partido Democrata passa a investigar o caso e luta para conseguir a recontagem de votos
no estado, na esperança de que, com os votos não contabilizados, Al Gore consiga ultrapassar Bush e
ser eleito presidente dos Estados Unidos. O Partido Republicano não deixa por menos e também se
prepara para a batalha jurídica, escolhendo James Baker para liderar sua equipe. Do outro lado Ron
Klain, que fora preterido por Al Gore no passado, luta para reconquistar seu espaço e provar a
existência de erros que impediram que vários cidadãos votassem nas eleições.
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onde os redatores da Constituição dos EUA procuraram criar um sistema que
equilibrasse os interesses dos (então) 13 estados e do povo americano. Os eleitores
escolhiam os membros da Câmara dos Deputados, mas os legislativos estaduais –
também eleitos pelo povo – elegiam os senadores dos EUA. E os estados enviavam
delegados para um órgão, denominado como Colégio Eleitoral, que escolhia o
presidente e o vice-presidente.
Os americanos depois emendaram a Constituição para tornar o sistema mais
democrático. A partir de 1913, os senadores dos EUA passaram a ser eleitos
diretamente pelo povo. E, embora o Colégio Eleitoral ainda eleja oficialmente o
presidente, o povo escolhe os membros do Colégio Eleitoral. Veja como funciona.
Depois que a eleição presidencial nacional é realizada em novembro, o Colégio
Eleitoral se reúne em dezembro.
Na maioria dos estados, os eleitores do Colégio Eleitoral votam com base no
voto da maioria dos eleitores do estado. Os eleitores do Colégio Eleitoral votam em
seus estados em 15 de dezembro, e o Congresso faz a contagem oficial dos
resultados em janeiro. Cada estado tem um número de eleitores do Colégio Eleitoral
igual ao de seus membros na Câmara dos Deputados dos EUA – o que é determinado
pela população do estado, aferida pelo Censo dos EUA a cada dez anos – mais seus
dois senadores.
O Distrito de Colúmbia, que não é um estado e não tem representação no
Congresso, tem três votos do Colégio Eleitoral. Há 538 eleitores no Colégio Eleitoral,
e são necessários 270 votos para vencer a eleição presidencial.
A maioria dos estados concede os votos no Colégio Eleitoral na base de o
vencedor leva tudo. A chapa presidencial que obtiver o maior número de votos dos
cidadãos recebe todos os votos do Colégio Eleitoral naquele estado.
Sem ter a menor pretensão de se esgotar o tema, verifica-se que a Constituição
dos Estados Unidos e a própria jurisprudência da Suprema Corte norte-americana
lentamente evoluíram, no sentido de garantir o direito ao voto dos negros e das
mulheres, bem como o direito ao votar dos pobres, ao se afastar por completo a
cobrança de taxas, impostos ou emolumentos para o exercício do direito ao voto. Além
disso, a Constituição dos Estados Unidos, desde seu texto original, garantiu que
nenhum requisito religioso poderia ser exigido como condição de elegibilidade, o que
permitiu o voto dos judeus e dos mulçumanos, assim como de outras minorias
religiosas.
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Brasil
O sistema político brasileiro, desde a sua formação no período colonial, sempre
foi marcado por profunda influência do Poder Econômico em sua condução. Na
verdade, essa influência, durante muitos séculos foi institucionalizada, passando a
configurar um traço característico da política nacional.
A legislação brasileira é fruto de um longo processo, iniciado desde a
colonização, quando a legislação utilizada eram as ordenações portuguesas, e
visavam não consolidar as instituições nacionais, mas sim, criar um sistema
administrativo mais coerente e fácil de ser controlado pelos colonizadores.
As mudanças pelas quais passaram o sistema eleitoral brasileiro ao longo da
História contribuíram substancialmente para a consolidação do regime democrático
no País. Como, por exemplo, a substituição do voto censitário pelo sufrágio universal,
o direito de voto às mulheres e a instituição do voto direto.
O voto censitário, previsto nas Constituições de 1891 e 1934, impunha restrições
relativas à capacidade econômica do eleitor; as referidas Constituições vedavam os
votos dos mendigos. A Constituição de 1967 restringia o direito de votar conforme o
nível de escolaridade do eleitor, assim, vedava o voto dos analfabetos. A atual
Constituição, de 1988, garante o sufrágio universal, sem discriminações de nenhuma
natureza e o voto de todos os brasileiros tem o mesmo valor; e aos analfabetos, o voto
é facultativo.
Até meados dos anos 30, as mulheres eram privadas do direito de votar, mas no
Governo de Getúlio Vargas, uma ditadura populista, o Brasil experimentou uma
evolução significativa na área dos direitos sociais e um desses avanços foi o voto
feminino. Nos anos 60, mais precisamente em 1964, com o golpe militar, começa uma
fase obscura da História do Brasil, na qual os Direitos Políticos sofreram uma série de
limitações que representaram um retrocesso dos avanços democráticos conquistados
até então. O voto indireto e a censura atroz aos que declaravam suas ideias
divergentes, com a prática da tortura aos dissidentes do regime foram características
desta época, conhecida como “os anos de chumbo”.
No final da década de 70, o conservadorismo, típico de regimes de extrema
direita, começa a perder sua força. É concedida a anistia àqueles que subverteram o
regime, portanto, os presos políticos foram libertados e os exilados puderam regressar
ao país. E em 1988, é promulgada a nova Constituição, denominada de Cidadã, cujo
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texto estabelece eleições diretas em dois turnos além de avanços significativos no que
se refere à garantia dos Direitos Humanos, transformando-se em um dos símbolos do
desejo dos brasileiros por dias melhores.
Com esta promulgação, o Brasil iniciou um trabalho no sentido de melhorar a
Administração Pública, onde visa a persecução do interesse público, no respeito pelos
direitos e interesses legalmente protegidos dos cidadãos.
A Constituição Federal de 1988 traz em seu contexto como elementos inerentes
aos Direitos Políticos o exercício da soberania popular pelo sufrágio e pelo voto,
alistabilidade eleitoral, elegibilidade, iniciativa popular de lei, a ação popular, a
impugnação de mandado eletivo, bem como, a organização e participação de partidos
políticos.
Essa variedade temática fornece os elementos para uma compreensão do que
são os Direitos Políticos ou Direitos de Cidadania. Traz-nos o conjunto dos direitos
atribuídos ao cidadão, que lhe permite, através do voto, do exercício de cargos
públicos ou da utilização de outros instrumentos constitucionais e legais, ter efetiva
participação e influência nas atividades de governo.
A atual Constituição, além do sufrágio universal e do voto direto, garante a
liberdade de expressão, a liberdade ideológica e um vasto rol de direitos individuais e
fundamentais, assegura Direitos Políticos, como o voto secreto e o pluripartidarismo.
O atual Processo Eleitoral, regido por normas que visam à proteção do Estado
Democrático de Direito, é um agente transformador da sociedade, pois possibilita aos
seus membros o direito à participação política, ao exercício de seus direitos de
cidadãos.
A Democracia brasileira é, sobretudo, representativa. Embora haja previsão
constitucional de instrumentos de participação direta, a soberania popular é exercida
primordialmente através do voto. Os representantes eleitos não guardam relação
direta com seus eleitores e deles não recebem instruções precisas para o
cumprimento de sua tarefa – os limites extremos para o exercício do mandato estão
na Constituição e nas leis. Não há instrumentos ao alcance do eleitor para o
afastamento no decorrer do mandato - apenas outros representantes podem afastálo, por meio de impeachment.
O significado de Democracia adotado pela Constituição Brasileira coaduna-se
com o modelo praticado hodiernamente pela maior parte dos países ocidentais que
se caracterizam por uma segregação formal entre autoridade política e Poder
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Econômico. Traz em sua essência a busca em não permitir ao cidadão barganhar
seus privilégios políticos por maiores direitos econômicos ou vice-versa, portanto, quer
impedir que ninguém possa legalmente comprar ou vender votos por dinheiro, mesmo
porque se fosse permitido a comercialização dos votos, o vencedor das eleições
sempre seria os representantes do poder de capital. Nessa realidade hipotética a
cidadania política seria refém dos detentores do Poder Econômico.
O grande momento de exteriorização da soberania popular é a escolha dos
representantes e assim se realiza a Democracia formal brasileira. Para que seja
legítima, é necessário que a eleição ocorra de maneira limpa, com respeito à
igualdade entre os eleitores e entre os candidatos.
O processo de redemocratização do Brasil consolidou-se com a Constituição de
1988, pois esta exige superação das desigualdades sociais e regionais, tornando-se
o pilar da nova ordem constitucional. A Carta Constitucional previu plebiscito para que
a sociedade pudesse definir a forma de governo entre República e Monarquia e o
sistema de governo, entre presidencialista ou parlamentarista; alargou o direito de
voto facultativamente para os maiores de 16 e menores de 18 e para os analfabetos;
e, concedeu liberdade de criação de partidos políticos, pessoas jurídicas de direito
privado, dotadas de autonomia.
O atual período pode ser considerado como um dos mais longos em termos de
normalidade eleitoral, além da estabilidade política alcançada com a Constituição
vigente.
A Constituição de 1988 manteve a inelegibilidade por abuso do Poder
Econômico238 e avançou, definindo o procedimento para a impugnação de mandato
eletivo nos casos de abuso comprovado.239
Foi incluído um Capítulo destinado aos Partidos Políticos, no qual se assegura a
livre criação e funcionamento dos partidos políticos, bem como sua autonomia para
definir sua organização interna. Os partidos deixaram de ser concebidos como órgãos

art. 14,(...) § 9° - Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua
cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para exercício de mandato
considerada vida pregressa do candidato, e a normalidade e legitimidade das eleições contra a
influência do poder econômico ou o abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração
direta ou indireta. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao
compilado.htm> Acesso em: 09 nov. 2018.
239art. 14,§ 10º - O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de quinze
dias contados da diplomação, instruída a ação com provas de abuso do poder econômico, corrupção
ou fraude. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado
.htm> Acesso em: 09 nov. 2018.
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públicos. A Constituição passou a assegurar aos Partidos o direito a recursos do fundo
partidário.240
O Brasil é um Estado Democrático de Direito, um modelo de Democracia
Representativa, em que a participação popular é indireta, ou seja, o povo delega por
meio do voto seu poder aos seus representantes. É a eleição: o povo, por meio do
voto, outorgando poder representativo e, por via de consequência, legitimando esse
poder.
O atual sistema eleitoral brasileiro foi definido pela Constituição Federal de 1988
e antes pelo Código Eleitoral, instituído pela Lei 4.737/1965, além de ser regulado pelo
Tribunal Superior Eleitoral no que lhe for delegado pela lei. É o único da história do
país não revisto após a promulgação de uma nova Constituição: vigora há mais de
quatro décadas e sofreu um natural envelhecimento, tanto pela promulgação da nova
Constituição de 1988 quanto pela modernização que a tecnologia impôs às eleições,
à votação e à apuração.
Na Constituição, são definidos três sistemas eleitorais distintos, que são
detalhados no Código Eleitoral. São eles: eleições proporcionais para a Câmara dos
Deputados, espelhado nos legislativos das esferas estadual e municipal, eleições
majoritárias com 1 (um) ou 2 (dois) eleitos para o Senado Federal e eleições
majoritárias em dois turnos para a Presidência da República e demais chefes dos
Executivos nas outras esferas. A Carta Magna define ainda que o a escolha dar-se-á
através do sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos,
princípio que pauta os sistemas eleitorais presentes no país.
O sistema eleitoral majoritário é usado, no Brasil, para eleger os chefes do
Executivo de todas as esferas (presidente, governador e prefeito), e também para as
eleições ao Senado Federal. De acordo com a Constituição Federal, nas eleições
presidenciais o sistema empregado é de maioria absoluta, onde o eleito precisa obter

240art.17,

§3° - Somente terão direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à
televisão, na forma da lei, os partidos políticos que alternativamente. I - obtiverem, nas eleições para a
Câmara dos Deputados, no mínimo, 3% (três por cento) dos votos válidos, distribuídos em pelo menos
um terço das unidades da Federação, com um mínimo de 2% (dois por cento) dos votos válidos em
cada uma delas; ou II - tiverem elegido pelo menos quinze Deputados Federais distribuídos em pelo
menos um terço das unidades da Federação. § 4º É vedada a utilização pelos partidos políticos de
organização paramilitar. § 5º Ao eleito por partido que não preencher os requisitos previstos no § 3º
deste artigo é assegurado o mandato e facultada a filiação, sem perda do mandato, a outro partido que
os tenha atingido, não sendo essa filiação considerada para fins de distribuição dos recursos do fundo
partidário e de acesso gratuito ao tempo de rádio e de televisão. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm> Acesso em: 09 nov.
2018.
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mais de 50%(cinquenta por cento) dos votos válidos, desconsiderados os brancos e
nulos, para ser eleito.
Para garantir a obtenção dessa maioria num sistema pluripartidário, a eleição
pode se realizar em dois turnos. O primeiro disputado pela totalidade dos candidatos,
e o segundo disputado apenas pelos dois candidatos mais bem votados no primeiro
pleito. O segundo turno só se realiza caso nenhum candidato atinja a maioria absoluta
no primeiro turno da eleição. Este sistema é utilizado também nas eleições para
governadores dos estados e prefeitos das cidades com mais de 200 (duzentos) mil
habitantes.
Como o Senado Federal é renovado a cada quatro anos nas proporções de 1/3
(um terço) numa eleição e 2/3 (dois terços) na seguinte, cada estado elege, por
conseguinte, 1 (um) ou 2 (dois) senadores a cada quatro anos. Por esse motivo, a
eleição para o Senado se dá de forma majoritária dentro de cada estado, para escolher
os senadores que representarão aquele estado.
Quando apenas um candidato deve ser escolhido, usa-se a maioria relativa dos
votos com eleições separadas para cada estado. Neste sistema, cada eleitor vota em
apenas um candidato e, vence a eleição aquele que obtiver o maior número de votos,
sem necessidade de segundo turno caso não obtenha maioria absoluta.
Nas eleições ao Senado onde dois senadores serão eleitos para cada estado,
usa-se o sistema majoritário plurinominal241. Os eleitores votam nos dois nomes de
sua preferência e os dois candidatos com maior votação são eleitos.
Outra característica dos sistemas majoritários no Brasil é a formação de chapas.
Os candidatos ao cargo de vice-presidente, vice-governador e vice-prefeito, bem
como os dois suplentes de cada senador devem registrar sua candidatura junto com
a candidatura do titular da chapa. Quando o eleitor vota, ele escolhe apenas o titular,
sendo que o vice ou suplente é eleito automaticamente. Este sistema, apesar de
amplamente empregado para o Poder Executivo em todo o mundo, é criticado no caso
do Senado, pois alguns suplentes "usam" a imagem do titular para eventualmente
assumir o cargo em seu lugar. Desta forma existe o quem manda, por que manda,
como manda, o princípio que orienta o sistema majoritário é simples — "quem tem

No voto majoritário plurinominal as circunscrições são divididas em distritos que elegem, pelo voto
majoritário, seus representantes. A proposta conhecida como “distritão”, que prevê a transformação
das Unidades da Federação em distritos e a eleição de todos os seus representantes pelo voto
majoritário encontra-se nessa categoria.
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mais votos, ganha", no entanto, na prática, há diversas complicações envolvidas. Uma
das complicações é a cassação de mandado, anulação e realização de novas
eleições, como é possível perceber, com a aplicação da Lei Complementar 64/90 e
sua alteração denominada como “Lei da Ficha Limpa” nas eleições.
Nas eleições para a Câmara dos Deputados e para os órgãos legislativos
estaduais e municipais, a Constituição Federal preconiza o uso de um sistema
proporcional. Na esfera federal, a eleição deve ser realizada, de forma separada, em
cada um dos estados e territórios. Candidatos à Câmara só poderão ser votados no
estado em que se lançam candidatos, e concorrerão apenas às cadeiras reservadas
àquele estado. Além dessas restrições, a Constituição Federal impõe ainda o limite
mínimo de 8 (oito) e máximo de 70 (setenta) deputados para cada estado, definidos
de forma proporcional à população de cada um.
O Código Eleitoral determina que o sistema proporcional utilizado seja um
sistema de lista aberta, onde os votos são nominais aos candidatos e as listas
partidárias são compostas pelos membros mais votados de cada partido. Nos
sistemas desse tipo, cada partido obtém um número de vagas proporcionais à soma
dos votos em todos os seus candidatos, e estas vagas são distribuídas, pela ordem,
aos candidatos mais votados daquele partido. O Código permite também a formação
de coligações entre partidos para eleições proporcionais como forma de conseguir um
maior número de cadeiras, especialmente no caso de partidos pequenos que não as
obteriam sozinhos. No entanto, o grande problema das eleições proporcionais é o
cálculo exato das proporções devidas a cada partido. Como o número de votos quase
nunca é um múltiplo exato da proporção entre cadeiras e eleitores, um sistema de
arredondamento e redistribuição das vagas não preenchidas deve ser utilizado.
3.1.3. Sistema representativo das Potências na Europa
Alemanha
Base legal está na Lei Fundamental da República Federal da Alemanha
(Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland242), no Regulamento Eleitoral, na

Lei Básica para a República Federal da Alemanha. Disponível em: <https://www.btgbestellservice.de/pdf/80208000.pdf> Acesso em: 09 nov. 2018
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versão publicada em 02.05.1994 (BGB1. IS. 957), alterado pelo artigo1 em 12.12.2003
(BGB1. IS. 2551)243.
A capacidade eleitoral ativa, ou direito de voto, é garantido a todos os cidadãos
alemães (como estipulado no art. 116 Secção 1 da Lei Eleitoral) a partir dos 18 anos
de idade e que residam na Alemanha, num Estado Membro da UE, ou em qualquer
outro Estado do Conselho da Europa ou em qualquer outro país, desde que aí resida
há pelo menos 25 anos e esteja recenseado na Alemanha.
A capacidade eleitoral passiva (elegibilidade) é determinada para qualquer
indivíduo que no dia da eleição seja considerado cidadão alemão, ao abrigo do art.
116 Secção 1 da Lei Básica, há pelo menos um ano e que tenha idade igual ou
superior a 18 anos. Na Bundewahlgesetz – BGW, ou Lei Federal Eleitoral, de 07 de
maio de 1956, nos termos do art. 15, são inelegíveis os não alemães, os menores de
18 anos, e os desqualificados para votar descritos no art. 13, que são aqueles
atingidos por decisão judicial, que estejam sob curatela ou internados em hospital
psiquiátrico244.
Na Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, ou Lei Fundamental da
República Federal da Alemanha245 não há vedação limitação ou proibição de acesso
a cargos eletivos, ou capacidade eleitoral passiva, em função do analfabetismo do
cidadão, pelo contrário, pois o art. 33 trata da ―Igualdade dos direitos cívicos dos
alemães ao afirmar no item 1 que ―Todos os alemães têm, em qualquer Estado, os
mesmos direitos e deveres cívicos e, no item 2, ―Todos os alemães têm igual acesso
a qualquer cargo público, de acordo com sua aptidão, capacidade e desempenho
profissional.
Reino Unido da Grã Bretanha e Irlanda do Norte
O Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte é integrado pela Inglaterra,
Escócia, Irlanda do Norte e País de Gales, mas que se transformou da forma de

PORTUGAL. Comissão Nacional de Eleições. Legislação Eleitoral da Zona do Euro. Disponível em:
<http://www.cne.pt/sites/default/files/dl/apoio_pe2004_alemanha.pdf> Acesso em: 10 jan. 2013.
244 ALEMANHA. Bundewahlgesetz – BGW (Lei Federal Eleitoral de 07 de maio de 1956). Versão
traduzida para o inglês. Disponível em: <http://www.iuscomp.org/gla/statutes/ BWG.htm#ToC17>
Acesso em: 10 jan. 2013.
245 ALEMANHA. Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (Lei Fundamental da República
Federal da Alemanha). Versão Traduzida Disponível em: <http://www.brasil.diplo.de/contentblob/
3254212/Daten/1330556/ConstituicaoPortugues_PDF> Acesso em: 10 jan. 2013.
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governo monarquia para uma monarquia parlamentarista, com um sistema
representativo que merece destaque, não só pela importância bélico econômico, mas
pelos fatos que levaram o reino a construir as características atuais.
A Rainha Eleizabeth II é a monarca em exercício no Reino Unido246 e Chefe de
Estado do Commonwealth realms,247 integrado por 16 países que adotam seu reinado
e de todos os países over seas, ilhas britânicas248, apenas a República da Irlanda não
faz parte do Reino Unido. Não há contudo, interferência da Rainha nas
administrações, que estão a cargo dos seus Primeiro Ministros. A Rainha ainda, no
Commonwealth of nations249 formado por 53 países independentes com propósitos
comerciais e de paz, sem submissão a coroa, está mantida como Chefe de Estado,
mas ocorrendo o falecimento da Rainha, não haverá sucessão automática.
Integram o Commonwealth realms países com o Canadá, Austrália, Nova
Zelândia que adotam a monarquia parlamentarista, ou constitucional, entre outras
ilhas.
A monarquia parlamentarista ou constitucional inglesa tem características
singulares decorrentes de fatos históricos relevantes que se iniciam com a Magna
Carta, passando pelo Tratado de União e avançando ao Ato de União de 1800, com
previsão nos dois documentos de que a Escócia passou a ter 16 acentos na Câmara
do Lordes e 45 na Câmara dos Comuns do Parlamento do Reino Unido o que perdurou
até 1997, quando um referendo Escocês aprovou a criação de um parlamento próprio.
A condição de monarca da Rainha Elizabeth II foi ao longo do tempo sendo
transformado e o Parlamento do Reino Unidos foi fortalecendo seu comando embora
ainda seja a Monarca que assina a posse do Primeiro Ministro.
O Reino Unido é integrado pela Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda do
Norte, embora respeitem o reinado da Rainha Elizabeth II e os recepcionem em
reuniões não há interferência direta na administração. A Escócia tem seu Primeiro
Ministro indicado pelo Partido mais votado e após a declaração de lealdade a Coroa
a Rainha nomeio o Chefe de Governo. A eleição para a Câmara dos Deputados ocorre

Disponível em: <http://www.royal.uk> Acesso em: 09 nov. 2018.
Disponível em: <http://www.royal.uk/commonwealth-and-overseas> Acesso em: 09 nov. 2018.
248 Quando se refere às ilhas britânicas, está-se referindo ao Reino Unido e a República da Irlanda. O
Reino Unido é formado por: Inglaterra, Escócia, País de Gales, Irlanda do Norte (Ulster). Inglaterra,
Escócia e país de Gales formam a Grã Bretanha.
249 ADAMS, Randolph Greenfield. Political ideas of the American revolutions: Britannic-American
contributions to the problem of imperial organization. 1765 to 1775. Durham: Trinity College, 1922. e
outros dados importantes Disponível em: <http://thecommonwealth.org> Acesso em: 09 nov. 2018.
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por votação direta, secreta e universal assim como ocorre no País de Gales e na
Irlanda do Norte, embora haja diferenças, como a aplicação de leis aprovadas pelo
Parlamento Inglês que obrigam o País de Gales, mas não a Escócia.
Para o foco do Estudo a evolução de uma monarquia absolutista para um
comando de vários países com história de lutas pela independência, a exemplo da
Escócia, é que mantém a esperança de construção de uma nova Ordem Jurídica
Mundial capaz de garantir e facultada a qualquer cidadão o direito de submeter seu
nome a escolha popular e, politicamente, formar grupos de apoiadores que poderão,
recebendo votos em maioria, indicar a Primeiro Ministro e participar dos destinos de
um Reino, como ocorre no Reino Unido de hoje.
Do ponto de vista político, a Monarca não tem poderes de governo, isto é, apesar
de ser chefe de estado, ela não é chefe de governo. Além disso, a maioria das
prerrogativas da monarca são feitas mediante recomendação do parlamento, de forma
que o poder político de fato esteja concentrado no Parlamento do Reino Unido.
O chefe de governo na Inglaterra é o Primeiro-Ministro, assim como no países
do reino. O Primeiro-Ministro é eleito de forma indireta e pelo Parlamento, mas com
representatividade de maioria e que tenha a confiança da Câmara dos Comuns, o que
preferencialmente ocorrerá pela indicação do partido que obteve a maioria dos
assentos na casa dos comuns, a principal casa legislativa do parlamento britânico.
Embora as eleições possuam prazo definido de cinco anos, elas podem ocorrer
antes do previsto, como foi o caso deste ano. Isso ocorre em duas hipóteses. Na
primeira, o partido do governo pode sofrer um “voto de não confiança”, normalmente
iniciado pela oposição, e ser obrigado a dissolver o parlamento e convocar eleições.
O voto de desconfiança250, também chamado de moção de censura, é um instrumento
político à disposição do parlamento, utilizado quando as forças de oposição entendem
que o primeiro-ministro está em uma posição de fragilidade e não tem condições de
governar, coloca-se na pauta de votação uma moção para expressar a desconfiança
ou confiança do parlamento no chefe de governo. Se o voto de desconfiança vencer,
significa que o parlamento está expressamente dizendo ao primeiro-ministro que o
mesmo não tem condições de governar. Apesar de o voto de desconfiança não
implicar na perda do cargo do chefe de governo, é uma forma de constranger o
primeiro-ministro a renunciar, e de fato, é isto que acontece.
Disponível em: <http://parliamient.uk/about/how/elections-and-voting/general/> Acesso em: 09 nov.
2018.
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O voto de desconfiança mais famoso na Inglaterra foi o votado em 1979, que
levou à renúncia do então primeiro-ministro James Callaghan e à eleição de Margaret
Thatcher251.
O próprio governo, mediante apoio de dois terços do parlamento, pode convocar
eleições antecipadas, de modo a obter ou aumentar a sua maioria. Foi o caso desta
última eleição, na qual os conservadores miraram aumentar a sua maioria no
parlamento. Existe ainda a possibilidade da monarca britânica, Rainha Elizabeth II,
dissolver o parlamento por iniciativa própria, caso julgar que o país está sendo mal
governado. No entanto, isso nunca ocorreu e, na prática, o Rei ou a Rainha dissolvem
o parlamento apenas após conselho de seus respectivos primeiros-ministros. A
governabilidade é um ponto-chave no parlamentarismo britânico e a obtenção de
maioria congressual é crucial para eleger o primeiro-ministro. Quando não há
governabilidade, o primeiro-ministro pode entregar o cargo e convocar eleições. Ao
contrário do longo e acalorado processo de impeachment das repúblicas
presidencialistas, na monarquia parlamentar existe o voto de desconfiança.
Instrumento político que permite a troca do chefe de governo de maneira a garantir a
governabilidade.
O parlamento britânico é formado por duas casas legislativas e a principal delas
é a Câmara dos Comuns, onde 650 parlamentares são eleitos pelo voto direto da
população britânica, dividida em distritos eleitorais. Os parlamentares da casa dos
comuns são responsáveis por eleger o primeiro-ministro, por meio do bloco político
que obtiver a maioria dos assentos da casa. É a câmara que cria e modifica as leis do
país e que detém o poder político de fato. A Câmara dos Lordes, também conhecida
como Câmara Alta, tem papel de revisora dos projetos da Câmara dos Comuns, seus
membros não são eleitos pelo voto direto e obtém o cargo por hereditariedade ou por
nomeação da monarca.
O sistema eleitoral no Reino Unido é do tipo distrital. As circunscrição eleitoral
terão seus candidatos e neles que o eleitores podem votar podendo escolher somente
Margaret Thatcher foi a ministra conservadora mais emblemática desde a segunda guerra mundial,
tendo representado, ao lado do norteamericano Ronald Reagan, a principal voz pelas políticas de
mercado e conservadoras nas décadas de 80 e 90. O estadista Winston Churchill também foi outro
eminente político do partido conservador. Tony Blair e Gordon Brown foram os dois últimos primeirosministro trabalhistas, tendo exercido o comando da política britânica por mais de dez anos até a entrada
de David Cameron em 2010. Recomenda-se, a título de ilustração, o filme A Dama de Ferro (em inglês
The Iron Lady) é um filme franco-britânico de 2011, do gênero drama biográfico, dirigido por Phyllida
Lloyd, baseado na vida de Margaret Thatcher (1925-2013), a premiê do Reino Unido do século 20 com
mais tempo no cargo.
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um candidato de sua preferência, portanto distrital puro e sistema majoritário,
elegendo apenas um Member of Parliament, ou MP252, como são chamados os
parlamentares britânicos.
O Reino Unido adota o pluripartidarismo político,253 e o Partido conservador é o
atual partido de maioria no parlamento britânico, contudo, o conservadorismo não
economizou esforços para apoiar o Brexit, na esperança de que conseguirão erguer
barreiras semelhantes as americanas que impeçam a migração dos povos exilados
de suas comunidades.
Somente mecanismos que permitam sujeitar todos os Estados e Soberanias a
adotarem providências reais de combate à pobreza e a fome, com punição exemplar
e internacional de todos os que pratiquem os atos mais odiosos e silenciosos, como a
corrupção, a improbidade administrativa e o enriquecimento sem causa capazes de
provocar danos e mortes por gerações, será possível evitar a invasão de imigrantes e
exilados famintos e subnutridos.
França
Sede de Império, reinado e palco da Revolução Francesa marco do fim da Idade
Moderna e início da contemporaneidade, a hoje República Francesa está entre as seis
maiores e mais importantes potências bélico econômicas do mundo, sendo um dos
cinco países com poder de veto no Conselho de Segurança da ONU. Sua constituição
atual editada em 1958,254 foi referendada pelo povo francês, marca o início da quinta
república, põe fim a instabilidade política e devolve o Poder a Charles de Gaulle.255

No Reino Unido, um candidato a deputado não precisa ser filiado a um partido político, podendo
concorrer como independente. No entanto, isto é uma ocorrência rara, a maioria dos candidatos
pertencem a um partido político.
253 Quanto aos partidos, o Reino Unido possui mais de um partido, igual no Brasil, embora no
parlamento eles se dividam obrigatoriamente em dois blocos, o da situação (ou governo) e da oposição.
Os dois principais partidos políticos são os conservadores (“Tories”), cuja líder, Theresa May, é a atual
primeira ministra, e os trabalhistas (“Labour”), cujo líder, Jeremy Corbyn, é o atual líder da oposição.
Entre os outros partidos, curioso notar os partidos regionais da Escócia e da Irlanda do Norte, cujos
membros eleitos tradicionalmente se abstêm de participar do parlamento, como forma de protesto à
existência do Reino Unido. Em outras palavras, se o eleitor for irlandês ou escocês, é possível que este
vote em um MP que, se eleito, nunca participará de uma sessão do parlamento.
254
Disponível em: <https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000
571356> Acesso em: 19 nov. 2018.
255 Charles André Joseph Marie de Gaulle, foi Lider da França livre (1940-1944), Presidente Governo
Provisórios (1944-1948), Primeiro Ministro (1958-1959) e Presidente (1959-1969).
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O sistema representativo francês passou por muitas modificações ao longo dos
séculos, com forte influência nacionalista e líderes que ocuparam e dominaram terras
por todo o mundo. A constituição de 1946 que vigorou após a segunda guerra e
passou por duas assembleias constituintes não resistiu a instabilidade política e
influenciado pelo De Gaulle um Comitê Consultivo composto por 39 membros redigiu
o texto da nova constituição.
A República Francesa alterou o seu texto constitucional256 em 2008 em razão da
entrada em vigor do Tratado de Lisboa que reformou o Tratado da União Europeia e
o Tratado que institui a Comunidade Europeia. O Estado unitário francês em 2018
está dividido em 18 regiões, subdivididas em departamentos e cidades como o
Departamento de Rhône e a cidade de Lyon com status de departamento, eleições e
administrações independentes. Os mais de 100 departamentos, cujo número tem se
alterado em razão das mudanças administrativas de regiões ultramarina e cidades
desde 1958 até 2018, eram divididos em 336 “arrondissements”, similares a distritos
e suas capitais como subprefeituras.
A constituição atual designa como “collectivité territoriale”257 da República as
comunas, os departamentos, as regiões, as comunidades de status especial e as
coletividades ultramarinas.
Os representantes de cada uma das “collectivité territoriale” são eleitos para
mandatos de seis anos, assim como os Senadores e Deputados da Assembleia
Nacional, todos por sufrágio universal e direto.258 O sistema do parlamento nacional é
bicameral.
O limite de Deputados à Assembleia Nacional não pode exceder quinhentos e
setenta e sete e de Senadores ao Senado não pode exceder trezentos e quarenta e
oito.
No sistema representativo merece destaque o Conselho Constitucional
composto com 9 membros, três indicados pelo Presidente da República, Três pelo
Presidente da Assembleia Nacional e Três indicado pelo Presidente do Senado para
mandatos únicos de 9 anos, vedada a reeleição. O conselho é renovável em dois
terços a cada três anos.
Disponível em: <https://www.conseil-constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/portugais/
constitution_portugais.pdf> Acesso em: 09 nov. 2018.
257 Unidades territoriais.
258Disponível
em: <https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Les-elections-en-France/Les-differenteselections> Acesso em: 19 nov. 2018.
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Compete ao Conselho Constitucional assegurar a regularidade da eleição do
Presidente da República, examinar as reivindicações e proclama os resultados da
votação, decidir em caso de litígio sobre a regularidade da eleição de deputados e
senadores, assegurar a regularidade das operações do referendo, apreciar lei que
dependam de referendo antes da promulgação pelo Presidente da República, pelo
Primeiro Ministro, pelo Presidente da Assembleia Nacional, pelo Presidente do
Senado ou por sessenta deputados ou sessenta senadores e apreciar questões
vinculadas a declaração de inconstitucionalidade, não estão sujeitas a quaisquer
recursos as suas decisões, sendo elas vinculativas para as autoridades públicas e
para todas as autoridades administrativas e jurisdicionais.
O Estado unitário francês adota o semipresidencialista e os nacionais franceses
de ambos os sexos e no gozo de seus direitos civis e políticos, por voto direito e
universal, elege o Chefe de Estado para um mandato de cinco anos, exigindo-se a
maioria absoluta dos votos, o que não ocorrendo implicará em um segundo turno. A
reeleição259 é admitida, mas ninguém poderá exercer o mandato por mais de duas
vezes consecutivas. O Presidente eleito nomeia o Primeiro Ministro como chefe de
Governo.
A candidatura chamada avulsa ou independente é admitida nas eleições
presidenciais e a legislação eleitoral impõe regras de apoiamento aos não filiados a
Partido Político.260 Para ser candidato a presidente é preciso obter um número mínimo
de 500 patrocinadores entre os políticos eleitos e em ao menos 30 entre os
departamentos, comunidades de status especial ou departamentos ultramarinas
departamentos, com no mínimo dez por cento em um deles.
O processo de voto no sistema eleitoral francês segue o padrão das maiores
potências bélico econômicas e exercitado depositando os votos em urnas que serão
apuradas ao final, diferentemente do Brasil.261
O eleitor exercita o direito de voto pelas cédulas contendo os nomes de todos
os candidatos262 e este deve levar cédulas de no mínimo dois candidatos à urna de
Em 2017, o presidente François Hollande decidiu não tentar se reeleger, após amargar baixa
popularidade ao longo de seu mandato.
260 São os denominados sans étiquette –sem etiqueta, como são chamados os independentes – são
mais comuns em eleições municipais na França
261 No Brasil são utilizadas urnas eletrônicas, as quais sofrem muitas criticas por diversos especialistas.
Recomenda-se o vídeo que inclui a entrevista do advogado especialista em Direito Eleitoral, Dr.
Everson Tobaruela sobre o tema. Disponível em: <https://www.youtube.com/ watch?v=NMNiM_X7lec>
Acesso em: 20 nov. 2016.
262 No primeiro turno de 2017, haviam 11 candidatos.
259
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votação, para que os mesários não saibam qual será seu voto. Na urna, o eleitor
coloca a cédula do candidato escolhido em um envelope, deposita o voto e descarta
as demais cédulas. Na saída, assina o termo que confirma que sua participação na
eleição.
O presidente exerce o comando da república e é Chefe de Estado, mas acaba
definindo políticas de governo similar ao sistema presidencialista puro, embora o chefe
de governo é o primeiro-ministro, típico de regimes parlamentaristas. O presidente por
indicação do primeiro ministro nomeia os demais membros do governo263, encerrando
na teoria suas funções de governo.
O presidente264 é o encarregado de garantir a independência e o respeito aos
Tratados Internacionais O Presidente da República é o chefe das Forças Armadas e
o comandante do arsenal nuclear, mas deve informação ao Parlamento em no máximo
três dias. O Primeiro Ministro dirige a ação do governo e é responsável "pela defesa
nacional", mas o Presidente da República preside os conselhos e comitês seniores de
defesa nacional e a constituição estabelece que a declaração de guerra é autorizada
pelo Parlamento sem qualquer outro registro ou disposição.
O primeiro-ministro pode governar com minoria parlamentar, porque não precisa
renunciar se perder uma eleição ordinária no Parlamento. Mas leis consideradas vitais
pelo governo são atreladas a um voto de confiança. Se isso acontece, a oposição
deve ou aceitar a lei ou votar uma moção de desconfiança dentro de 24 horas.
O presidente pode adotar "medidas exigidas pelas circunstâncias" se as
instituições, a independência da França ou a possibilidade de o país não cumprir
compromissos internacionais foram "ameaçadas de forma séria e imediata", podendo
convocar referendos e dissolver o Parlamento para convocar novas eleições, mas
apenas uma vez por ano
Essa configuração não ocorreu desde uma reforma eleitoral em 2000, que trouxe
as eleições presidenciais para o mesmo ano das parlamentares, evitando a mudança
de primeiro-ministro no meio do mandato do presidente. Mesmo que o primeiroministro execute e coordene as ações do governo, na prática as diretrizes são
estabelecidas pelo próprio presidente. É ele que acumula mais poderes, entre os quais

Disponível em: <https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000
571356> Acesso em: 20 nov. 2018.
264 O presidente comanda todas as reuniões do gabinete. Um novo governo não precisa de voto de
confiança no Parlamento.
263
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dissolver o parlamento, algo que já aconteceu cinco vezes durante a 5ª república,
fundada em 1958. O primeiro-ministro acaba sendo um elo fraco do sistema político,
já que precisa refletir a vontade conjunta do parlamento e do presidente. Quando isso
não acontece mais, ele corre o risco de cair, por meio de um voto de não confiança
dos parlamentares.
Essa concentração de poderes no presidente surgiu após um longo período de
instabilidade política no país, com sucessivas trocas de governos. Isso aconteceu em
um sistema em que o parlamento era mais forte do que hoje.
As eleições presidenciais ocorrem no mesmo ano das parlamentares. Mas
acontecem em datas diferentes
O legislativo Elas ocorrem também em dois turnos, por conta do sistema distrital
com maioria absoluta – os candidatos precisam alcançar mais de 50% dos votos em
seus distritos –. A Assembleia francesa é composta de 577 membros, que, como
vimos, aprovarão a escolha de um novo primeiro-ministro.
União Europeia
Enquanto cidadão da União Europeia, poderá votar nas mesmas condições que
os nacionais do país onde reside. Se, para poderem votar, os nacionais do seu país
de acolhimento tiverem de provar que residem no país há algum tempo, esta
obrigação aplicar-se-á também a si.
A diretiva265 define as condições que um nacional de outro país da União
Europeia deve satisfazer para votar ou candidatar-se no seu país de residência. Essa
pessoa deve ser cidadão da União Europeia; residir no país da União Europeia do
local de voto ou de candidatura; satisfazer as disposições desse país da União
Europeia relativas ao direito de voto e de elegibilidade aplicáveis aos nacionais266.
A diretiva foi alterada em 2013 para simplificar os procedimentos de
apresentação de candidaturas de cidadãos residentes num país da União Europeia
de que não tenham a nacionalidade.

Para maiores informações consultar a DIRECTIVA 93/109/CE DO CONSELHO de 6 de Dezembro
de 1993, que estabelece o sistema de exercício do direito de voto e de elegibilidade nas eleições para
o Parlamento Europeu dos cidadãos da União residentes num Estado-membro de que não tenham a
nacionalidade. Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:31
993L0109&from=PT> Acesso em: 11 jan. 2018.
266 Princípio da igualdade entre eleitores nacionais e não nacionais.
265
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Anteriormente, os cidadãos da União Europeia nesta situação tinham de
apresentar um certificado do seu país de origem que comprovasse que eram elegíveis
nas eleições para o Parlamento Europeu nesse país.
Desde 2014, quando apresentam a sua candidatura às eleições, os cidadãos da
União Europeia podem apresentar uma declaração em vez do certificado. As
autoridades do país da União Europeia de residência devem estabelecer contato com
o país da nacionalidade dos candidatos a fim de verificar a validade da declaração.
De modo a garantir uma comunicação eficiente, cada país da UE deve designar um
ponto de contato que será responsável pela notificação das informações relativas aos
candidatos.
Os cidadãos da União Europeia podem exercer o seu direito de voto e de
elegibilidade quer no seu país da União Europeia de residência, quer no seu país de
origem. Ninguém pode votar mais de uma vez, nem ser candidato em mais do que um
país da União Europeia no mesmo ato eleitoral. Os eleitores só podem ser inscritos
nos cadernos eleitorais do seu país de residência se manifestarem a sua vontade
nesse sentido num prazo útil. Nos países da União Europeia onde o voto é obrigatório
por lei267, essa obrigação é também aplicável aos eleitores não nacionais que peçam
para ser inscritos nos cadernos eleitorais.
Para serem inscritos nos cadernos eleitorais, os eleitores não nacionais devem
apresentar os mesmos documentos que os eleitores nacionais. Além disso, devem
fornecer informações suplementares através de uma declaração formal.
Os recursos jurídicos à disposição dos nacionais devem também estar à
disposição dos não nacionais que vejam recusada a sua inscrição nos cadernos
eleitorais ou cuja candidatura seja rejeitada. Nenhuma disposição da Diretiva
93/109/CE pode afetar as regras de cada país da União Europeia sobre o direito de
voto ou de elegibilidade dos seus nacionais que residam fora do seu território eleitoral.
Porém, devem ser tidos em conta os períodos passados noutros países da União
Europeia, ou seja, países diferentes do seu país de origem.
Podem existir regras especiais em países da União Europeia onde mais de 20
% do total de eleitores não são nacionais do país. Nesses casos, o país de
acolhimento pode exigir um período adicional de residência para lhe permitir participar
nas eleições europeias. Atualmente, o único país nesta situação é o Luxemburgo. Se
O voto é obrigatório nos seguintes países da UE: Bélgica, Chipre, Grécia e Luxemburgo. Pois, assim
como o Brasil, tratam o sufrágio como um Direito do Cidadão, e é dever do Estado protege-lo.
267
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o voto nas eleições europeias for obrigatório no seu país de acolhimento e se estiver
inscrito nas listas eleitorais desse país, é obrigado a votar como os cidadãos desse
país.
Para se apresentar como candidato às eleições europeias, terá de fornecer uma
declaração que comprove que reúne as condições necessárias e que não se
apresentou como candidato noutro país da União Europeia. Nas eleições europeias,
só pode votar e apresentar-se como candidato num único país. Se escolher votar ou
apresentar-se como candidato no país onde reside, deixa de o poder fazer no seu país
de origem. Enquanto cidadão da UE, pode apresentar-se como candidato nas
mesmas condições aplicáveis aos cidadãos do país onde reside. Se, para poderem
apresentar-se como candidatos, os nacionais do seu país de acolhimento tiverem de
provar que residem no país há algum tempo, esta obrigação aplicar-se-á também a si.
3.1.4. Sistema Representativo das Potencias na Ásia
China
Assim como Cuba, Vietnã e Laos, a República Popular da China é um dos quatro
países remanescentes do socialismo que ainda existem no mundo, sendo o mais
populoso de todos, além de ser o país mais populoso do mundo.
No entanto, o que mais chama a atenção da maior parte da população mundial
que observa a China à distância é o seu sistema político, já que o tipo de “socialismo
de mercado” propagado pelo país é dos mais controversos que existe. Socialismo de
mercado é um sistema político-econômico que mescla características socialistas na
área política com princípios da economia de mercado. China, Vietnã e Laos são,
atualmente, os únicos países a seguirem o socialismo de mercado.
Suas características são o controle político através de partido único; controle
social realizado pelo governo, através da censura e repressão aos opositores; controle
de preços, salários e sindicatos; estímulos voltados para a instalação de
multinacionais no país268. Destaca-se também a ausência de democracia269; estímulos

Os incentivos fiscais e manutenção de mão de obra barata são exemplos destes estímulos.
Aqui compreendida tanto como liberdade na participação do processo de escolha (direitos políticos
ativos) quanto na possibilidade de participação (direitos políticos passivos), o que consequentemente
impede a alternância de poder em eleições regulares.
268
269
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públicos voltados para o desenvolvimento econômico e política cambial voltada para
a desvalorização da moeda nacional, objetivando o aumento das exportações.
Com fortes restrições à internet, à imprensa, à liberdade de expressão, aos
direitos reprodutivos e à liberdade de religião, a China é facilmente colocada como
sendo uma das nações mais autoritárias do mundo.
Governada pelo PCC (Partido Comunista da China),270 o país se notabiliza pela
ausência de oposição ao governo, já que o poder do partido hegemônico está
consagrado pela constituição chinesa. Há outros partidos políticos chineses, que são
chamados de partidos democráticos, que apenas fazem figuração na Assembleia
Popular Nacional, bem como na Conferência Consultiva Política do Povo Chinês
(CPPCC).
Altamente hierárquico, o sistema eleitoral chinês apresenta o seguinte modelo:
os Congressos Populares locais têm seus membros eleitos diretamente, sendo que
todos os outros níveis mais elevados da esfera política chinesa passam a ter seus
membros eleitos de modo indireto, por meio dos membros dos Congressos Populares.
O cargo de presidente na China é preenchido seguindo o modelo descrito
anteriormente, sendo que após eleito, o presidente passa a ocupar também o cargo
de secretário-geral do Partido Comunista da China, além de presidente da Comissão
Militar Central e líder político do país. O poder executivo chinês é supervisionado por
um órgão colegiado dotado de importantes poderes, o Conselho para os Assuntos do
Estado (CAE), ao qual as comissões de Estado, os ministérios e alguns organismos
com status de ministério estão submetidos.
De acordo com a Constituição271, o CAE é o "Órgão Administrativo Supremo" do
Estado chinês, mesmo se a maioria das medidas importantes são adotadas pelo
Bureau Político do Partido Comunista Chinês. O CAE tem um importante papel na
área econômica. O seu chefe, o primeiro-ministro, controla a ação governamental,
auxiliado por 4 vice-primeiros-ministros. O CAE integra ainda 5 conselheiros de
Estado que, como os vice-primeiros-ministros, têm a supervisão de vários ministérios
ou comissões de status ministerial. O Secretário geral do governo também faz parte
do CAE.

A título de informação e curiosidade, se indica o vídeo sobre a propaganda do PCC, Disponível em:
<https://www.youtube.com/watch?v=MfgXYBSknrk> Acesso em: 09 nov. 2018.
271
Texto Constitucional. Disponível em: <http://www.dhnet.org.br/direitos/anthist/marcos/hdh_
constituicao_chinesa_1982.pdf> Acesso em: 09 nov. 2018.
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O poder legislativo é unicameral, constituído por uma Assembleia Nacional
Popular (ANP), sendo um órgão de poder supremo do Estado, na verdade, é composto
por aproximadamente 3000 deputados designados, a cada cinco anos, por sufrágio
indireto pelas instâncias locais, e se reunindo apenas uma vez por ano em sessão
plenária, a assembleia tornou-se, nos anos 1980, uma simples caixa de ressonância
dos interesses locais ou setoriais. Os deputados são, com efeito, os representantes
das 23 províncias, das 5 regiões e dos 4 municípios autônomos. A APN comporta uma
delegação do Exército Popular de Libertação.
O Comitê Permanente da Assembleia Popular Nacional (CPAPN) é nomeado
pelo Bureau Político do Comitê Central do Partido. Ele assume o lugar da APN durante
seu recesso e dispõe de todos os seus poderes. É composto por um presidente, 15
vice-presidentes e 176 membros permanentes. O CPAPN reúne-se regularmente,
mas é o Escritório da APN que exerce, no dia a dia, as funções da APN.
A elegibilidade é controlada pelo PCC que também tem o direito de supervisionar a
nomeação dos quadros e altos funcionários das diferentes circunscrições
administrativas, sendo este o único partido político272 na China.
República Popular Democrática da Coreia
O marxismo não esquematiza formas políticas para se alcançar o socialismo,
que é um sistema econômico e não um modelo político. Por isso o fato do estado norte
coreano ser "produto de uma revolução comunista" não traduz o seu sistema político
e suas peculiaridades.
Estudando a estrutura política norte-coreana e os textos de seus dirigentes, notase uma preocupação fundamental com a unidade, existindo um organicismo
provavelmente maior do que das outras experiências socialistas. A sociedade é um
todo único que caminha numa só direção. É uma concepção orgânica em oposição a
concepção pluralista liberal, um ser político corpóreo no lugar da divisão de grupos de
interesses. Essa concepção tem fortes influências de Confúcio.

272Existem

oito partidos menores, denominados de partidos democráticos, também participam do
sistema político sujeitando-se à liderança do partido dominante: Comitê Revolucionário do Partido
Komingtang da China, Liga Democrática da China, Associação da Construção Democrática da China,
Associação de Fomento da Democracia da China, Partido Democrático Camponês e Operário da
China, Partido Zhi Gong, Sociedade de Três de Setembro da China e a Liga para Democracia e
Autonomia de Taiwan. Estes partidos existem desde antes da Revolução de 1949 na China.
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O sistema norte-coreano coloca a coletividade em primeiro plano, que no lugar
das facções em contradição temos organizações de massa "cuidando do que é seu".
Basicamente rejeita o conceito de liberal de "democracia para o indivíduo", tendo para
isso respaldo teórico do marxismo e sua crítica a democracia liberal-burguesa.
Apesar de existir o ato do sufrágio (que é essencialmente individual), este
constitui um ato de legitimação e não de conflito - até porque os candidatos para
chegarem a essa condição precisam já de alguma coletividade que os apoie. Os
conselhos locais criam uma mentalidade coletiva, esta que é reforçada pelo processos
de crítica e autocrítica - a participação acaba por gerar essa consciência de grupo e
consequentemente os pontos abordados dizem respeito a questões coletivas,
praticamente não envolvendo pontos pessoais. Os indivíduos que se vão de encontro
com o todo acabam por ser reprimidos pelo mesmo. Esta unidade é diretamente
sustentada não na violência mas sim num igualitarismo radical (tanto em ideia quanto
em condições - não existem proprietários) e na liderança carismática que,
"encarnando a nação", dá coesão às massas caóticas permitindo que estas, no
espírito da Ideia Juche273, sejam "donas do mundo" e realizem a "transformação
socialista".
Esta transformação deve ser algo vindo da própria nação, algo vindo do próprio
povo para que se realize sua emancipação através da incessante luta contra o
imperialismo. O dever de todo revolucionário é harmonizar-se com as massas, que
são as verdadeiras construtoras e desenvolvedoras da revolução.
Muitos líderes da Coreia, na década de 20, ao invés de organizar e harmonizar
as massas populares para assim lança-las a luta revolucionária, acabaram se
isolando, e ao invés de introduzir as ideias revolucionárias na mente das massas,
dividiram as mesmas com disputas sectárias. Então o grande líder Kim Il Sung
percebeu isso e escolheu outro caminho, a verdadeira trilha para a revolução, que é
ter como premissa que as massas e somente elas podem fazer a revolução triunfar
em uma nação, basta que haja harmonia e organização entre elas, para assim
resolver os problemas encontrados durante o processo revolucionário.
O Juche é uma ideologia centrada no homem, ela explica o papel e a função que o mesmo exerce
no mundo. Segundo essa ideologia, as massas são donas de tudo e forjam seu próprio destino, a
construção e o progresso do socialismo só pode surgir delas. A ideologia fala essencialmente que o
homem é que domina o mundo, com seu espirito criador, sua independência e sua consciência. Um
dos pontos principais do Juche é as massas populares como donas da revolução. Para o Juche, a
revolução em determinada nação não pode ter forçada por uma nação exterior, não pode ser algo sem
a vontade popular daquela nação e sem a própria luta dos proletários.
273
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Outro ponto é seu espirito de independência, onde se parte da premissa de que
a revolução deve ser feita de forma independente e criadora. A revolução coreana
foi muito difícil devido ao poderoso imperialismo japonês, portanto foi uma revolução
muito complexa. Naquela época, os movimentos comunistas norte coreanos tinham
uma grande tendência ao servilismo, que é basicamente a nação se apoiar em forças
estrangeiras em vez de se organizar por conta própria e fazer a revolução de forma
independente, com a força de suas próprias bases. Esses revisionistas causavam
muitas lutas sectárias, que antecedentemente levou o país á ruina, por consequência
dessa ideia de servilismo. Além de tudo, eles não analisavam as condições históricas
e materiais da própria nação e queriam fazer a revolução baseando-se nas
experiências socialistas alheias, eles basicamente queriam imitar o modo mecânico
das teorias existentes em outros países, em vez de desenvolverem suas próprias
ideias revolucionárias. Por consequência disso tudo, do servilismo e do dogmatismo,
a revolução fracassou miseravelmente.
Isso demonstra o quão sem sentido são afirmações como "a Coréia é
monarquista e não socialista", não somente devido a questionabilidade da alcunha de
"monarquista" mas principalmente pela confusão entre sistemas econômicos e formas
políticas. Visto que o marxismo não fornece orientações neste campo, é falacioso
afirmar que houve um "desvio" em relação ao mesmo.
O centralismo democrático constitui o princípio básico que rege as atividades do
Estado socialista, e o centralismo está organicamente relacionado com a democracia.
Se há um elemento que o sistema norte-coreano herdou do comunismo internacional
este é o chamado Centralismo Democrático e pode ser considerado o princípio de que
uma direção se legitima e se guia através de suas bases, de que estas podem opinar
porém sem quebrar a unidade. Os órgãos do Estado se estruturam pelo princípio do
centralismo democrático, onde os órgãos menores se submetem aos maiores. Estes
são eleitos por eleições diretas e com sufrágio universal (todo cidadão adulto tem
direito ao voto), e os eleitos devem prestar contas com os eleitores, estes que por sua
vez possuem o direito de revogar os mandatos.
O regime norte coreano tem um ênfase especial na chamada "linha de massas",
ideia segundo a qual os dirigentes tem que se manter sintonizados em relação as
massas populares. Kim Il Sung fazia visitas frequentes ao interior e as fábricas, que
além de criar um vínculo "líder-povo", permitia o dirigente "ver as coisas de perto". O
engajamento do exército em atividades produtivas, o envio de quadros para níveis
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locais afim de implementar políticas e solicitar opiniões, as reuniões de crítica e
autocrítica, grupos de estudo de política e as grandes mobilizações para diversos fins
(produção ou educação) são alguns meios utilizados pelo regime norte-coreano para
manter a "linha de massas". É interessante observar que nos textos de Kim Jong Il e
nas cartilhas de educação de quadros existe uma ênfase especial no "combate ao
burocratismo", de forma que vemos uma preocupação dos dirigentes em não criar
uma contradição povo versus administração ou a estagnação burocrática do sistema.
A República Popular Democrática da Coreia (Coreia do Norte) é amplamente
considerada como o país mais fechado do mundo, governado por uma ditadura
extremamente repressiva, com um dos piores registros de Direitos Humanos.
Qualquer norte-coreano suspeito de aderir a um conjunto de crenças diferentes, sejam
elas religiosas ou políticas, ou suspeito de mostrar algo que não seja a adoração total
pela família no poder, enfrenta graves consequências. Os que se envolvem em
atividades religiosas se arriscam a ser detidos, encarcerados, torturados e, por vezes,
executados.
O regime também pratica um sistema de “culpa por associação”, punindo
familiares por “crimes” de membros da sua família, e um sistema de classificação
social hereditária conhecido como songbun274, que categoriza as pessoas de acordo
com níveis de lealdade ao regime. O estatuto songbun de uma pessoa determina a
necessidade diária e as oportunidades, incluindo o acesso a alimentos, educação e
cuidados de saúde. Há em termos gerais três tipos de classes com cinquenta e uma
subcategorias: o “núcleo” ou classe leal, a classe “vacilante” e a classe “hostil”. O
estatuto songbun é determinado pelos antecedentes da família, e os que são cristãos,
ou que têm gerações anteriores de familiares que foram cristãos, estão normalmente
na classe “hostil”.
A Coreia do Norte tem um famoso sistema de campos de prisioneiros, onde se
acredita que estão detidos entre 100 mil a 200 mil presos. Um número desconhecido
destes presos inclui cristãos encarcerados por possuírem uma Bíblia, por realizarem

Songbun é um sistema de categorias usado na Coreia do Norte para classificar os seus cidadãos.
Este sistema é baseado no contexto político, social e econômico dos antepassados diretos bem como
no comportamento dos parentes, sendo usado para determinar se uma pessoa pode ser confiável,
dado-lhe oportunidades dentro da Coreia do Norte ou mesmo para receber alimentação adequada.
Songbun afeta o acesso às oportunidades educacionais e de emprego e, particularmente, se uma
pessoa é elegível para participar do partido do governo da Coreia do Norte.
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encontros de oração nas suas casas ou por se envolverem em outras atividades
religiosas.
Em 2014, a Comissão de Inquérito da ONU para a Coreia do Norte, que tinha
sido criada no ano anterior pelo Conselho de Direitos Humanos da ONU, publicou um
relatório que concluía que a Coreia do Norte estava cometendo crimes contra a
humanidade.275 O inquérito da ONU alegava que “a gravidade, escala e natureza” das
violações de Direitos Humanos na Coreia do Norte “revelam um Estado que não tem
qualquer paralelo no mundo contemporâneo” e recomendou que um catálogo de
crimes contra a humanidade, incluindo “extermínio, assassinato, escravidão, tortura,
encarceramento, violação, abortos forçados” e graves perseguições religiosas,
desaparecimentos forçados e fome, deveriam ser reencaminhados para o Tribunal
Penal Internacional (TPI).
O sistema político276 norte coreano se caracteriza pela unidade e organicismo
em contraposição ao pluralismo liberal que divide a sociedade em grupos de interesse
(classes, partidos) e o estado entre níveis independentes (ex: governos municipal,
estadual e federal). Isso automaticamente nos remete ao igualitarismo econômico que
suprime as diferenças de classe e ao centralismo democrático criador um uno-político
que supera contradições e localismos. Essa unidade que tem bases ideológicas na
figura do "Grande Líder" que acaba por encarnar a coletividade e esse esquema
ascendente-unitário de "massas para o líder" se cria através do centralismo
democrático. O regime se legitima através de contato e interação com as massas e
permite não só que ele sobreviva como status quo como também possibilita a
realização de suas tarefas de "transformação social". Este, naturalmente, também
constitui um dos pilares da unidade.

O relatório de 400 páginas da ONU conclui que estas violações sistemáticas e generalizadas,
descritas como “atrocidades indescritíveis”, continuam “porque as políticas, instituições e padrões de
impunidade que estão no seu cerne se mantêm em vigor”. De acordo com o inquérito, estes são “crimes
contra a humanidade perante a lei internacional” e “merecem claramente uma investigação criminal”.
O inquérito também conclui que “há uma negação quase total do direito à liberdade de pensamento,
consciência e religião, bem como dos direitos à liberdade de opinião. A comissão considera que o
conjunto de testemunhos e outra informação que recebeu estabelece que foram cometidos crimes
contra a humanidade na República Popular Democrática da Coreia, em conformidade com as políticas
definidas ao mais alto nível do Estado.
276 Disponível em: <https://www.docdroid.net/AiN7WIQ/constituicao-coreia.pdf> Acesso em: 09 nov.
2018.
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República da Coreia
O governo sul-coreano é definido como uma democracia presidencialista na qual
o presidente da República é o chefe de governo e o chefe de Estado. As primeiras
eleições diretas tiveram lugar em 1948, ainda que a Coreia do Sul tenha sido
governada por várias ditaduras militares entre 1960 e 1980, o que significa que a
democracia na Coreia do Sul é relativamente recente.
Os poderes na Coreia277 seguem a linha de muitos países democráticos, sendo
divididos em três sectores: o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. O Poder Executivo
é investido no governo a nível nacional em grande parte, podendo alguns ministérios
representar funções a nível local. O chefe de estado é o presidente, com um mandato
de 5 anos precedido de voto direto popular. É também comandante das forças
armadas e nomeia o primeiro-ministro (com aprovação do parlamento) e preside o
Conselho de Estado. O primeiro-ministro é o chefe de governo e é o principal ator do
poder executivo.
O poder Judiciário é independente do poder Executivo e do Legislativo e é
composto por um Supremo Tribunal (a instância mais elevada), cujos juízes são
nomeados pelo presidente e com consentimento do Parlamento, tribunais de apelação
e um Tribunal Constitucional.
A Constituição Coreana, promulgada pela primeira vez a 17 de Abril de 1948, foi
revista 5 vezes, cada uma dessas vezes representando uma nova república. A última
revisão geral da Constituição teve lugar em 1986, dando início à Sexta República. O
poder legislativo recai tanto sobre o governo como sobre a Assembleia Nacional. A
Assembleia Nacional, a Gukhoe, é monocameral e os seus 299 exercem um mandato
de 4 anos, eleitos por voto regional e por representação proporcional.
A Coréia do Sul é uma República, e apesar de ser uma democracia constitucional
desde o início (1948), foi governada pelo seu primeiro presidente Dr. Syngman Rhee
de forma autocrática. Entende-se por democracia um regime político que se
fundamenta na soberania popular, na liberdade de expressão eleitoral, na repartição
de poderes e no controle da autoridade. O presidente Roh Moo-hyun, assumiu o
Governo em 2002, é tanto chefe de estado quanto chefe de governo, por isso o
sistema político coreano é considerado como uma forma de governo mista. Sob os
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Disponível em: <http://naenara.com.kp/ko/politics/?rule> Acesso em: 09 nov. 2018.
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termos da constituição atual, o presidente é eleito por voto direto nacional e secreto
para um mandato de cinco anos não podendo ser reeleito (Artigo 70 da Constituição
sul-coreana). O presidente nomeia o Primeiro-Ministro e o Gabinete (ou Conselho de
Estado) e sua própria secretaria cobre a maioria das áreas políticas. Nela incluem-se
a Junta de Auditoria e Inspeção, o Serviço Nacional de Inteligência, a Comissão de
Serviço Público e a Comissão Independente da Coréia contra a Corrupção. O
primeiro-ministro assiste ao presidente, durante seu governo. Militares não podem ser
indicados ao cargo ao menos que larguem a carreira militar para assumir a posição.
Para ser eleitor e ser eleito o cidadão deve ter completado 17 anos278,
independentemente de sexo, raça, ocupação, tempo de residência, status de
propriedade, educação, afiliação partidária, opiniões políticas ou crença religiosa. Não
há distinção aos cidadãos que servem nas forças armadas, a única distinção
encontrada, é que se o cidadão tenha sido condenado como “marginal” por uma
decisão judicial e ou ser declaradamente insano não tem o direito de votar ou ser
eleito.
A Assembleia Nacional é a única câmara legislativa cujos membros têm mandato
de quatro anos. Atualmente, a Assembleia Nacional tem 299 membros, dos quais 243
são eleitos por maioria simples. O restante das cadeiras é distribuído aos partidos com
base em seu percentual nos votos nacionais.
O gabinete é responsável perante o Presidente, não perante a Assembleia
Nacional. Os membros do gabinete podem ser membros da Assembleia. O serviço
público é um setor bastante respeitado e tem muito poder em razão das frequentes
mudanças de ministros. Os funcionários públicos de carreira não ocupam cargos
políticos nem estão sujeitos à interferência política de partidos
Os principais partidos políticos são o Saneuri (NFP), o “Nova Aliança Política
pela Democracia” (NPAD), o “Partido Progressista Unificado (UPP) e o “Partido da
Justiça” (nomes traduzidos do inglês), sendo que o partido Saneuri e o NPAD
constituem as forças dominantes da política do país.

Article 66 - All citizens who have reached the age of 17 have the right to elect and to be elected,
irrespective of sex, race, occupation, length of residence, property status, education, party affiliation,
political views or religious belief. Citizens serving in the armed forces also have the right to elect and to
be elected. A person who has been disenfranchised by a Court decision and a person legally certified
insane do not have the right to elect or to be elected. Disponível em: <http://naenara.com.kp/
ko/politics/?rule+6> Acesso em: 09 nov. 2018.
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Índia
O sistema político indiano, tal como idealizado pela Assembleia Constituinte da
Índia na Constituição279 adotada em 26 de janeiro de 1949, é o federalismo
parlamentarista. Porém, a Constituição descreveu a nova sociedade política não como
uma federação, mas como uma união de Estados. As palavras foram escolhidas com
cuidado, depois de um longo e intenso debate, que justificou a escolha da palavra
“união” porque uma união é indestrutível; o temor das forças centrífugas que surgiram
da divisão da Índia em 15 de agosto de 1947 estava muito claro durante os trabalhos
da Assembleia Constituinte.
Naturalmente, o texto constitucional fortaleceu o “centro”280 para manter unida
uma nação jovem e muito diversificada. A Constituição criou originalmente duas
esferas de governo – a união e os estados. O governo local, que ficou na esfera dos
Estados, foi acrescentado depois, em 1993, por meio das 73ª. (rural) e 74ª. (urbana)
emendas constitucionais.
A Constituição estipula a divisão dos poderes entre os três níveis (o 7º anexo da
Constituição detalha a divisão entre a união e os Estados por meio de três listas –
união, Estados e cooperantes) e a separação dos poderes (somente nos níveis da
união e dos estados) entre os três ramos – legislativo, executivo e judiciário.
A Índia é quase federação, porque o governo da união tem o poder de dissolver
um governo estadual eleito em caso de falência da máquina constitucional nos
estados, e a aplicação dessa medida de emergência dissolve a assembleia legislativa,
ou a coloca em recesso e a administração é levada a cabo pelo governador do Estado,
que é alguém designado pelo Presidente – seguindo recomendação do Conselho de
Ministros.
Nenhuma pessoa será elegível para eleição para Presidente281 a menos que seja
um cidadão da Índia, tenha completado a idade de trinta e cinco anos, e que seja
elegível para a eleição como membro da Lok Sabha. Uma pessoa não será elegível
Disponível em: <https://www.india.gov.in/sites/upload_files/npi/files/coi_part_full.pdf> Acesso em:
09 nov. 2018.
280 Adotando termos nem de maior nem de menor intervenção do Estado em sua composição.
281 58 .No person shall be eligible for election as President unless he— (a) is a citizen of India, (b) has
completed the age of thirty-five years, and (c) is qualified for election as a member of the House of the
People. (2) A person shall not be eligible for election as President if he holds any office of profit under
the Government of India or the Government of any State or under any local or other authority subject to
the control of any of the said Governments. Disponível em: <https://www.india.gov.in/
sites/upload_files/npi/files/coi_part_full.pdf> Acesso em: 08 nov 2018.
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para eleição como Presidente se ele ocupar qualquer cargo de lucro sob a Governo
da Índia ou o Governo de qualquer Estado ou sob qualquer autoridade local ou outra
autoridade sujeita ao controle de qualquer um dos governos mencionados.
O parlamento indiano consiste do presidente do país, da Lok Sabha (Câmara do
Povo) e do Rajya Sabha (Conselho dos Estados). Na tradição de Westminster, o
presidente, eleito indiretamente para um mandato de cinco anos pelos membros de
ambas as casas do Parlamento e pelas assembleias legislativas estaduais mediante
representação proporcional e voto transferível individual (artigos 54 e 55), é o chefe
cerimonial de Estado e funciona constitucionalmente apenas com a ajuda e a
recomendação do conselho de ministros chefiado pelo primeiro-ministro. A Lok Sabha
é eleita para cinco anos diretamente pelos cidadãos da Índia com mais de 18 anos de
idade, em 555 distritos que elegem um único representante, em um sistema de maioria
simples. O Rajya Sabha consiste de 238 membros eleitos indiretamente (para seis
anos) de estados e territórios da União (são sete, administrados pelo governo central,
dos quais dois – Puducherry e Delhi – possuem assembleias legislativas como os
estados) e doze pessoas eminentes designadas pelo presidente da Índia (para seis
anos) dos campos da arte, da cultura, da ciência, da vida pública e assim por diante.
O Rajya Sabha é um organismo permanente; dois terços de seus membros se
retiram a cada dois anos e ocorrem eleições bienais para essas cadeiras. Conforme
a tradição de Westminster, o líder do partido majoritário (na era da política de coalizão,
o líder da coalizão majoritária), isto é, o partido ou aliança que tenha 50% mais um
dos assentos na Lok Sabha, é convidado pelo presidente a formar o governo.
O presidente nomeia o líder para o posto de primeiro-ministro e, seguindo suas
recomendações, os membros do Conselho de Ministros, e esse Conselho, que pode
ter membros de ambas as casas do Parlamento, não pode ter mais de 15% do número
total de membros da Lok Sabha, auxilia e aconselha (o que é obrigatório) o presidente
da Índia. Porém, o Gabinete, um comitê menor do Conselho de Ministros criado para
a conveniente administração dos assuntos governamentais (artigo 77), é o verdadeiro
órgão das decisões governamentais, pois o grande Conselho de Ministros, composto
por ministros do Gabinete e vários ministros secundários (de Estado e adjuntos) quase
nunca se reúne.
A Índia tem um sistema eleitoral de maioria simples que funciona com um
sistema multipartidário. Seis partidos são atualmente reconhecidos pela Comissão
Eleitoral da Índia (CEI) como partidos nacionais; o resto (centenas) são partidos
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estaduais. Dentro desse sistema e cenário, o candidato que obtém a maioria dos votos
de um distrito eleitoral, geralmente em disputas multipartidárias, é eleito.
A Constituição do país garantiu o sufrágio universal adulto desde o primeiro dia.
Não há restrições formais de qualquer tipo ou a qualquer grupo social para votar. O
sistema eleitoral indiano tem elementos de consociacionalismo.
Os grupos oficialmente chamados de “scheduled castes” (SCs), que são os
antigos intocáveis do sistema de casta hindu, que Mahatma Gandhi chamou de
Harijan (Filhos de Deus) e agora preferem o epíteto de “dalit” (oprimidos), e as
“schedules tribes” (STs) – uma variedade de comunidades, algumas poderiam figurar
como aborígines, outras são conhecidas também como “adivasi” (indígenas) – que
foram exploradas ou permaneceram com índices de desenvolvimento baixos,
ganharam distritos eleitorais reservados.
A ação afirmativa incluída na Constituição atribuiu-lhes também cotas no serviço
público – as SCs têm uma cota de 15% e as STs, 7,5%. Embora a participação desses
grupos tenha sido acolhida por todos os principais partidos nacionais e regionais,
assim como a coalizão social que eles tentam montar para obter sucesso eleitoral,
criaram-se partidos políticos para representá-los nas duas últimas décadas.
O Partido Bahujan Samaj é o mais notável que surgiu para representar as SCs
ou dalits. Outro desses partidos é o Lok Jan Shakti. Porém, eles também começaram
a atrair outros grupos sociais e comunidades, porque o apoio dos intocáveis não é
suficiente para obter poder.
Os principais partidos políticos são:- Partido Bharatiya Janata (BJP): direita, próHindu, ideologia nacionalista; lidera a coalizão Aliança Democrática Nacional (NDA);
mais do que dobrou seu número de assentos nas eleições de 2014, garantindo sua
primeira vitória de maioria, Congresso Nacional Indiano (INC): centro-esquerda; um
dos principais partidos envolvidos no movimento pela independência; lidera a coalizão
de oposição United Progressive Alliance (UPA); sofreu recentemente com inúmeros
escândalos de corrupção e acusações de ingerência econômica; seu número de
assentos foi reduzido de 206 a 44 nas eleições de 2014, All India Anna Dravida
Munnetra Kazhagam (AIADMK): centro, All India Trinamool Congress (AITC): centroesquerda, Biju Janata Dal (BJD): centro-esquerda, Shiv Sena (SS): extrema direita,
Telugu Desam Party (TDP), Telegana Rashtra Samithi (TRS).
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Japão
O Japão tem um sistema político democrático e pluripartidário. O Estado japonês
atualmente é uma monarquia parlamentarista. Todos os cidadãos adultos têm o direito
ao voto282 e a concorrer nas eleições nacionais e locais. Há seis grandes partidos
políticos. O mais forte deles, o Partido Liberal Democrata, está no poder desde 1955.
O Japão também tem um imperador283 e acordo com a constituição japonesa, o
imperador é o símbolo do Estado e da unidade do povo. Ele não possui poderes
relacionados ao Governo.
A monarquia japonesa data de muitos séculos. É a mais antiga monarquia
ininterrupta do mundo. O atual imperador, Akihito, subiu ao trono em 1989. Ele e sua
esposa, a imperatriz Michiko, têm três filhos. O imperador e demais membros da
família imperial vivem no Palácio Imperial de Tóquio.
O primeiro-ministro, chefe de governo japonês é escolhido pelo parlamento
japonês, a Dieta. O primeiro-ministro é o líder do partido majoritário ou de um dos

Artigo 44. As qualificações dos membros de ambas as Casas e seus eleitores deverão ser fixados
por lei. Entretanto, não haverá discriminação devido à raça, credo, gênero, status social, origem familiar,
educação, patrimônio ou renda. Artigo 45. A duração dos mandatos dos membros da Casa dos
Representantes deverá ser de quatro anos. Entretanto, o mandato será encerrado antes do previsto
caso a Casa dos Representantes for dissolvida. Artigo 46. A duração do mandato dos membros da
Casa dos Conselheiros deverá ser de seis anos, e uma nova eleição para a metade das vagas deve
acontecer a cada três anos. Disponível em: <https://www.br.emb-japan.go.jp/cultura/constituicao.html>
Acesso em: 09 nov. 2018.
283 “Artigo 1. O Imperador deverá ser o símbolo do Estado e a unidade do seu povo, derivando a sua
posição a partir da vontade do povo no qual reside a soberania do poder.
Artigo 2. O trono imperial deverá ser dinástico e a sua sucessão será de acordo com a Lei da Casa
Imperial aprovada pela Dieta. Artigo 3. O conselho e aprovação do gabinete deverão ser requeridos
em todas as ações do imperador em questões de Estado, e o gabinete deverá ser responsável por
elas. Artigo 4. O imperador deverá desempenhar apenas os atos de matéria do Estado como previsto
na Constituição e ele não deverá ter poderes relacionados ao governo. O imperador deve delegar a
execução de seus atos em matérias de Estado segundo previsto por lei. Artigo 5. Quando, de acordo
com a Lei da Casa Imperial, uma Regência for estabelecida, o Regente deverá executar seus atos em
matérias de Estado em nome do imperador. Neste caso, o parágrafo um do artigo anterior será
aplicado. Artigo 6. O imperador deve apontar o primeiro-ministro como designado pela Dieta. O
imperador deverá apontar o ministro presidente da Suprema Corte como designado pelo gabinete.
Artigo 7. O imperador, sob o conselho e aprovação do gabinete, deverá executar os seguintes atos em
matéria de Estado em nome do povo: Promulgação de emendas constitucionais, leis, ordens do
gabinete e tratados. Convocação da Dieta. Dissolução da Casa dos Representantes. Proclamação das
eleições gerais dos membros da Dieta. Atestação da indicação e demissão dos ministros de Estado e
de outros oficiais conforme estabelecido por lei, a nomeação e o credenciamento de embaixadores e
ministros. Atestação da anistia geral e especial, comutação da punição, prorrogação e restauração dos
direitos. Outorga de honrarias. Atestação dos instrumentos de ratificação e outros documentos
diplomáticos conforme estabelecido por lei. Recebimento de embaixadores e ministros estrangeiros.
Execução de funções cerimoniais. Artigo 8. Nenhuma propriedade poderá ser concedida ou recebida
da Casa Imperial nem presentes poderão ser trocados sem a autorização da Dieta.” Disponível em:
<https://www.br.emb-japan.go.jp/cultura/constituicao.html> Acesso em: 09 nov. 2018.
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partidos coligados ao partido majoritário. O primeiro-ministro nomeia o seu Gabinete,
e cada ministro membro do Gabinete dirige um dos ministérios do governo. O
Gabinete, presidido pelo primeiro-ministro, é responsável pelo Poder Executivo.
Após a derrota do Japão na Segunda Guerra Mundial, um dos objetivos das
tropas aliadas de ocupação foi assentar as bases de um governo democrático. O
passo decisivo foi a constituição de 1947, que privou o imperador do poder absoluto.
O parlamento japonês (Dieta284) é bicameral: a Câmara dos Representantes,
com 511 membros, sendo 200 eleitos pelo povo, seus membros são eleitos
quadrienalmente por sufrágio universal, e a Câmara dos Conselheiros, com 252
membros todos eleitos pelo povo, seus membros são eleitos cada seis anos por
sufrágio universal, sendo a metade renovada cada três anos. O poder Judiciário285

Artigo 41. A Dieta será o mais alto órgão de poder do Estado, e será o único órgão legislativo do
Estado.Artigo 42. A Dieta consistirá de duas Casas, chamadas de Casa dos Representantes e a Casa
dos Conselheiros. Artigo 43. Ambas as Casas deverão consistir de membros eleitos e representantes
do povo. O número de membros de cada Casa deverá ser fixado por lei. Artigo 44. As qualificações
dos membros de ambas as Casas e seus eleitores deverão ser fixados por lei. Entretanto, não haverá
discriminação devido à raça, credo, gênero, status social, origem familiar, educação, patrimônio ou
renda.Artigo 45. A duração dos mandatos dos membros da Casa dos Representantes deverá ser de
quatro anos. Entretanto, o mandato será encerrado antes do previsto caso a Casa dos Representantes
for dissolvida. Artigo 46. A duração do mandato dos membros da Casa dos Conselheiros deverá ser
de seis anos, e uma nova eleição para a metade das vagas deve acontecer a cada três anos.”
Disponível em: <https://www.br.emb-japan.go.jp/cultura/constituicao.html> Acesso em: 09 nov. 2018.
285 Artigo 76. Todo o poder judiciário está investido na Suprema Corte e nas cortes inferiores conforme
estabelecido por lei. Nenhum tribunal extraordinário deverá ser estabelecido, nem qualquer outro órgão
ou agência do executivo deverá ter poder judiciário final.Todos os juízes deverão ser independentes no
exercício de sua consciência e deverão estar atados apenas à Constituição e ás leis.Artigo 77. A
Suprema Corte é investida com o poder legislatório sob o qual determina as regras de procedimentos
e práticas, os assuntos relacionados ao exercício da advocacia, a disciplina interna das cortes e a
administração dos assuntos judiciários. Os procuradores públicos deverão ser submetidos ao poder
legislatório da Suprema Corte. A Suprema Corte pode delegar o poder de legislar às cortes inferiores.
Artigo 78. Os juízes não deverão ser destituídos de suas funções exceto por meio de impeachment
público ou se eles forem declarados judicialmente como portadores de problemas físicos ou mentais
que os impeça de exercer suas funções oficiais. Nenhuma ação disciplinar contra juízes deverá ser
administrada por qualquer órgãos ou agência do poder executivo. Artigo 79. A Suprema Corte deverá
consistir de juiz presidente e uma quantidade de outros juízes conforme determinado por lei; todos
esses juízes, exceto o juiz presidente, deverão ser indicados pelo gabinete. A indicação de juízes da
Suprema Corte deverá ser aprovada pelo povo por meio de uma eleição geral feita pelos membros da
Casa dos Representantes logo em seguida à indicação, e outra deverá acontecer na primeira eleição
dos membros da casa dos Representantes após dez anos e assim sucessivamente. Nos casos
mencionados no parágrafo anterior, quando a maioria dos votos for pela remoção de um juiz, então ele
deverá ser demitido. Assuntos concernentes às eleições deverão ser prescritos por lei. Os juízes da
Suprema Corte deverão se aposentar após completarem a idade determinada por lei. Todos esses
juízes deverão receber, em intervalos regulares, compensação adequada que não deverá ser reduzida
enquanto exercer seu mandato. Artigo 80. Os juízes das cortes inferiores deverão ser indicados pelo
gabinete a partir de uma lista de pessoas indicadas pela Suprema Corte. Todos os juízes deverão
exercer seus cargos por um período de dez anos com direito a prorrogação do cargo, contanto que seja
aposentado após completarem a idade determinada por lei. Os juízes das cortes inferiores deverão
receber, em intervalos regulares, compensação adequada que não deverá ser reduzida enquanto
exercer seu mandato. Artigo 81. A Suprema Corte é a corte de último recurso com poder de determinar
a constitucionalidade de qualquer lei, ordem, regulamentação ou ato oficial. Artigo 82. Quando uma
284
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consiste num poder independente e compõe-se de uma rede de tribunais de hierarquia
gradativa.
São os principais partidos políticos no Japão: Partido Liberal Democrata,
Komeito, Partido Comunista Japonês, Partido Social Democrata.
Russia
Desde a queda da URSS em 1991, a Rússia superou o sistema de partido único
e tornou-se uma República Federativa. Em 12 de dezembro de 1993 a população da
Rússia aprovou através de referendo a nova Constituição, que declarou a Rússia
como o Estado democrático de Direito, com tipo de Governo republicano. A
democracia russa, assim como qualquer democracia moderna, defende a separação
de poderes entre Executivo, Legislativo e Judiciário. A Constituição do país ressalva
direitos e liberdades democráticas essenciais como, por exemplo, a liberdade de
associação, pensamento e de imprensa. A lei286 principal do país proclama os direitos
e liberdades do Homem como os valores supremos. Os direitos humanos e as
liberdades civis estão reconhecidos e garantidos pela Constituição em conformidade
total com os princípios e normas do Direito Internacional. A dignidade da pessoa
humana é protegida pelo Estado. Qualquer cidadão da Federação tem direito à
liberdade, são invioláveis a intimidade, a vida privada das pessoas e das suas famílias,
honra e a imagem das pessoas. É inviolável a liberdade de consciência e de crença.
É assegurado a todos o acesso à informação e a sua livre divulgação. São proibidas
quaisquer formas de censura.
A Federação Russa é uma república federal que tem o Presidente como chefe
de Estado e o Primeiro-Ministro como chefe de Governo. O Legislativo é bicameral,
isto é, a Assembleia Russa possui duas casas para representar o povo287: a Dumat–

corte em unanimidade determina que um assunto seja de violação da ordem pública, o julgamento
poderá ser em secreto, mas os casos de ofensa política, ofensas envolvendo a imprensa, ou casos
onde os direitos das pessoas, conforme garantido pelo Capítulo III desta Constituição, estão em
questão, então esses casos deverão ser julgados publicamente. Disponível em: <https://www.br.embjapan.go.jp/cultura/constituicao.html> Acesso em: 09 nov. 2018.
286 Disponível em: < http://constitution.kremlin.ru/> Acesso em: 09 nov. 2018.
287 Artigo 32 1. Os cidadãos da Federação da Rússia têm o direito de participar na gestão dos assuntos
de Estado, tanto diretamente como através dos seus representantes. 2. Os cidadãos da Federação
Russa têm o direito de eleger e ser eleitos para órgãos governamentais estaduais e locais, bem como
para participar de um referendo. 3.Não tem o direito de eleger e ser eleito cidadãos, reconhecido pelo
tribunal como incapaz, bem como aqueles detidos em locais de detenção por uma sentença judicial. 4.
Os cidadãos da Federação Russa têm acesso igual ao serviço público. 5. Os cidadãos da Federação
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a câmara baixa – e o Conselho de Federação – câmara alta do parlamento russo. A
Dumat equivale à Câmara dos Deputados no Brasil e o Conselho de Federação ao
Senado.
A Dumat, que em russo significa “pensar”, é composta por 450 deputados eleitos
para um mandato de 5 anos – uma proposta de emenda à Constituição aumentou em
1 ano o tempo de mandato dos deputados da Duma. Qualquer lei, inclusive os projetos
de lei da câmara alta (Conselho de Federação), devem ser submetidos primeiramente
à Duma, antes de qualquer mudança ou aprovação da câmara alta ou do Executivo.
O Conselho de Federação foi criado pela Constituição Russa de 1993 e possui
166 membros que atuam como a voz das entidades regionais. Ao contrário da Duma,
o Conselho não é eleito diretamente pelo povo. Diferente do Brasil, a federação russa
se organiza em 83 distritos.
As duas casas do parlamento russo funcionam juntas para rever vetos – isto é,
as leis que o presidente vetou – ou votar projetos de lei. Todavia, o Conselho de
Federação tem atribuições próprias, como afastar o presidente por meio de processo
de impeachment semelhante ao do Brasil, e permitir ou não o uso das Forças Armadas
fora do território russo.
A Constituição Russa implementou profunda mudança na vida política do país.
Introduziu eleições competitivas, livres e, principalmente, a substituição do sistema de
partido único para o pluripartidarismo. Atualmente, existem quatro partidos que
compõem a Duma: o Partido Comunista com 42 assentos, o Partido Liberal
Democrata com 39 cadeiras ocupadas, o Partido Rússia Justa com 23 cadeiras no
parlamento federal russo. Já o partido governista Rússia Unida é o partido que possui
a maioria das vagas da Duma, no total são 342 assentos.
O partido Rússia Unida, do qual participa o presidente Putin, descreve-se como
centrista e conservador, defendendo um papel preponderante do Estado na economia,
a defesa dos valores tradicionais e da identidade nacional russa. E, por fim, o retorno
da Rússia como superpotência.
Após as reformas glasnot (transparência) e perestroika (reestruturação) na
década de 1990, havia mais de 100 partidos registrados na Rússia. Desde 2000,
durante a presidência de Vladimir Putin, o número de partidos diminuiu rapidamente.

Russa têm o direito de participar na administração
<http://constitution.kremlin.ru/> Acesso em: 09 nov. 2018.
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Para opositores, a queda do número de partidos se deu porque Vladimir Putin
teme a ascensão de novas lideranças políticas da oposição. De 2008 a 2012, houve
apenas sete partidos na Rússia. Todas as tentativas de se registrar em novos partidos
independentes foram dificultadas por processos judiciais contra os membros desses
partidos.
Em setembro de 2016, os russos votaram nas eleições parlamentares para a
Duma, mas essas foram as eleições legislativas menos disputadas em 25 anos de
história. São os principais partidos políticos na Rússia: Rússia Unida, Partido
Comunista da Federação Russa, Rússia Justa, Partido Liberal Democrata da Rússia
e Partido Social Democrata Russo.
Turquia
Após a guerra da independência e o fim do Império Otomano é proclamada a
República da Turquia em 29 de outubro de 1923 com reconhecimento internacional,
reflexo do Tratado de Paz da Cilicia288 e o posterior Tratado de Ancara289 assinados
no mesmo ano. O sistema representativo atual evolui de regimes como o sultanato290
o califado291, golpes militares e evolui para um parlamentarismo. O Primeiro Ministro
elege-se Presidente em 2014 e chega ao referendo constitucional de 2017, promovido
pelo Presidente Recep Tayyip Erdogan.
Para a mídia292 de oposição o referendo foi fraudulento, acaba com a democracia
parlamentar e permite a concentração de poder nas mãos do Presidente.
A Turquia viveu por períodos sob democracia parlamentar até o golpe militar
repressivo de 1980, evoluindo do sistema unipartidário para o multipartidário. Com a
nova Constituição 1982 o governo civil é restabelecido em 1983 e se instaura um
regime parlamentar até que o Primeiro Ministro se elege Presidente em 2014. Em
2016 houve nova tentativa frustrado de golpe, provocando novas alterações
Tratado de Paz assinado em março de 1921 propondo o fim à Guerra Franco-Turca ou Guerra da
Cilicia.
289 Acordo de Ancara assinado em outubro de 1921 entre a França e a Grande Assembleia Nacional
Turca na cidade de Ancara, com o propósito bélico francês de manter bases na Turquia e econômico
turco de receber concessões econômicas, pondo fim a Guerra Franco-Turca ou Guerra da Cilicia.
290 Sultanato é um regime absolutista exercido pelo Sultão e seu poder advém da força militar, da
administração política ou da transmissão direita entre familiares a exemplo da monarquia.
291 Califado é um poder religioso divino e supremo de governo para o mundo Islâmico e é exercido
pelo Califa que tem ligação de sangue ancestral com o profeta Maomé.
292
Disponível em: <https://www.independent.co.uk/voices/turkish-referendum-erdogan-prey-forenemies-a7687246.html> Acesso em: 21 ago. 2018.
288
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constitucionais. As mudanças no texto constitucional voltam a concentrar poder para
o Presidente em 2017, extinguindo o gabinete do Primeiro Ministro e o alterando o
mandato do Presidente da República que reeleito será o chefe do Estado até 2023.
O separatismo curdo, a crise dos refugiados sírios, a ameaça terrorista, a
desvalorização da moeda, a instabilidade econômico-financeira são apenas alguns
dos problemas que o Estado turco tem enfrentado.
O referendo de 2017 emenda e revoga textos da Constituição Turca293 e se
denomina República e afirma a democracia liberal, embora artigos e trechos do texto
sejam claramente conflitantes o a denominação.
No presente estudo o foco é o sistema representativo, os mecanismos para
eleição dos representantes e como são eleitos. A Constituição Turca estabelece,
expressamente, o entendimento de que os Partidos Políticos são elementos
indispensáveis da vida política democrática.294
A escolha do Presidente da República está previsto no artigo 101, e poderá ser
candidato o cidadão com mais de 40 anos de idade, ter completado a educação e ser
elegível como deputado. O candidato a Presidente deverá ser indicado por Partidos
Políticos ou grupos de Partidos Políticos que receberam pelo menos 5% dos votos
válidos individual ou coletivamente295 nas últimas eleições parlamentares, ou ser
indicado por pelo menos 100.000 eleitores apoiadores. A escola será por voto direto
e seu mandato será de cinco anos.
As eleições para membro do Parlamento previsto no artigo 76,296 estabelece as
condições de elegibilidade e inelegibilidade limitando a possibilidade de se
Disponível em: <http://www.anayasa.gov.tr/icsayfalar/mevzuat/1982anayasas%C4%B1.html
> Acesso em: 12 set. 2018.
294 ARTICLE 68- (As amended on July 23, 1995; Act No. 4121) Citizens have the right to form political
parties and duly join and withdraw from them. One must be over eighteen years of age to become a
member of a party. Political parties are indispensable elements of democratic political life. Political
parties shall be formed without prior permission, and shall pursue their activities in accordance with the
provisions set forth in the Constitution and laws.
295 Coligação Partidária.
296 B. Eligibility to be a deputy - ARTICLE 76- (As amended on October 13, 2006; Act No.5551, April 16,
2017; Act No.6771) Every Turk over the age of eighteen is eligible to be a deputy. (As amended on
December 27, 2002; Act No. 4777, April 16, 2017; Act No.6771) Persons who have not completed
primary education, who have been deprived of legal capacity, who are neither exempt nor deferred from
military service, who are banned from public service, who have been sentenced to a prison term totalling
one year or more excluding involuntary offences, or to a heavy imprisonment; those who have been
convicted for dishonourable offences such as embezzlement, corruption, bribery, theft, fraud, forgery,
breach of trust, fraudulent bankruptcy; and persons convicted of smuggling, conspiracy in official bidding
or purchasing, of offences related to the disclosure of state secrets, of involvement in acts of terrorism,
or incitement and encouragement of such activities, shall not be elected as a deputy, even if they have
been granted amnesty. Judges and prosecutors, members of the higher judicial organs, lecturers at
institutions of higher education, members of the Council of Higher Education, employees of public
293
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candidatarem os maiores de dezoito anos, que completaram o ensino primário, não
foram privados de capacidade legal, cumprirem com as obrigações do serviço militar,
que não forem banidos do serviço público ou condenados à pena de prisão superior a
um ano ou mais, salvo crimes de ofensa involuntária. Não poderão candidatar-se os
condenados por atos de desonrosos, como peculato, corrupção, suborno, roubo,
fraude, falsificação, quebra de confiança, falência fraudulenta; e condenadas por
contrabando, conspiração em licitação oficial ou aquisições, infracções relacionadas
com a revelação de segredos de Estado, envolvimento em atos de terrorismo, ou
incitamento e encorajamento de tais atividades, aplicando-se as regras aos suplentes,
e as restrições se aplicam ainda que o pretendente tenham recebido anistia. Juízes e
promotores, membros dos órgãos judiciais superiores, conferencistas em instituições
ensino superior, membros do Conselho Superior de Educação, funcionários de
instituições públicas ou agências cujo os funcionários sejam albergados pelo estatuto
do funcionalismo público e outros funcionários públicos não considerados
trabalhadores devido às funções que desempenham e membros das forças armadas
não poderão candidatar-se à eleição, ser um deputado ou suplente, a menos que
renuncie ao cargo.
As regras de inelegibilidade dos candidatos ao cargo de Deputado se aplicam
aos candidatos ao cargo de Presidente da República.
A Grande Assembleia Nacional da Turquia é composta por 600 Deputados
eleitos por sufrágio universal.
O Tribunal Constitucional é composto por 15 membros eleitos por um único
mandato de 12 anos, escolhidos em listas tríplices. Dos candidatos se exige mais de
45 anos, título e exercício de no mínimo 20 anos como professor, ou advogado, ou
funcionário público ou executivo com curso superior e somente poderão exercer as
funções até os 65 anos de idade. O mandato do Presidente e do Vice Presidente do
Tribunal será de 4 anos.
A Constituição Turca com as alterações aprovadas pelo referendo de abril de
2017, formal e expressamente, tratam na parte II297, dos Direitos Fundamentais e
institutions and agencies who have the status of civil servants, other public employees not regarded as
labourers on account of the duties they perform, and members of the armed forces shall not stand for
election or be eligible to be a deputy unless they resign from Office.
297 PART TWO - Fundamental Rights and Duties - CHAPTER ONE - General Provisions - I. Nature of
fundamental rights and freedoms - ARTICLE 12- Everyone possesses inherent fundamental rights and
freedoms, which are inviolable and inalienable. The fundamental rights and freedoms also comprise the
duties and responsibilities of the individual to the society, his/her family, and other individuals. II.
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deveres, anotando no capítulo um, a natureza dos Direitos Fundamentais e
Liberdades.
As disposições constitucionais, emendadas por textos de 2001, 2004 e 2017,
retrocedem para o estabelecendo de possibilidades restritivas destes Direitos
Fundamentais, inclusive dos estrangeiros, ainda que nestes casos se restrinjam à
compatibilidade com o Direito Internacional, artigo 16 da referida Constituição.
A Turquia anota em seu texto constitucional que não extradita nacional298 salvo
se para cumprimento de decisão do Tribunal Penal Internacional. A disposição
expressamente se compromete as obrigações internacionais de direitos humanos e
as reconhece nos casos específicos da competência do TPI. Estabelece ainda, a
competência da Grande Assembleia Nacional da Turquia, para com quórum
qualificado aprovar e ratificar os Tratados Internacionais299.
A demonstração das constantes reformas no sistema representativo e o instável
compromisso com a defesa dos Direitos Humanos, permitem concluir afirmando a
Restriction of fundamental rights and freedoms - ARTICLE 13- (As amended on October 3, 2001; Act
No. 4709) Fundamental rights and freedoms may be restricted only by law and in conformity with the
reasons mentioned in the relevant articles of the Constitution without infringing upon their essence.
These restrictions shall not be contrary to the letter and spirit of the Constitution and the requirements
of the democratic order of the society and the secular republic and the principle of proportionality. - III.
Prohibition of abuse of fundamental rights and freedoms - ARTICLE 14- (As amended on October 3,
2001; Act No.4709) None of the rights and freedoms embodied in the Constitution shall be exercised in
the form of activities aiming to violate the indivisible integrity of the State with its territory and nation, and
to endanger the existence of the democratic and secular order of the Republic based on human rights.
No provision of this Constitution shall be interpreted in a manner that enables the State or individuals to
destroy the fundamental rights and freedoms recognized by the Constitution or to stage an activity with
the aim of restricting them more extensively than stated in the Constitution. The sanctions to be applied
against those who perpetrate activities contrary to these provisions shall be determined by law. - IV.
Suspension of the exercise of fundamental rights and freedoms - ARTICLE 15- (As amended on April
16, 2017; Act No. 6771) In times of war, mobilization, a state of emergency, the exercise of fundamental
rights and freedoms may be partially or entirely suspended, or measures derogating the guarantees
embodied in the Constitution may be taken to the extent required by the exigencies of the situation, as
long as obligations under international law are not violated. (As amended on May 7, 2004; Act No. 5170)
Even under the circumstances indicated in the first paragraph, the individual’s right to life, the integrity
of his/her corporeal and spiritual existence shall be inviolable except where death occurs through acts
in conformity with law of war; no one shall be compelled to reveal his/her religion, conscience, thought
or opinion, nor be accused on account of them; offences and penalties shall not be made retroactive;
nor shall anyone be held guilty until so proven by a court ruling. - V. Status of aliens - ARTICLE 16- The
fundamental rights and freedoms in respect to aliens may be restricted by law compatible with
international law.
298 ARTICLE 38- No citizen shall be extradited to a foreign country because of an offence, except under
obligations resulting from being a party to the International Criminal Court.
299 ARTICLE 87- (As amended on October 3, 2001; Act No. 4709, and on May 7, 2004; Act No. 5170,
and on April 16, 2017; Act No. 6771) The duties and powers of the Grand National Assembly of Turkey
are to enact, amend, and repeal laws; to debate and adopt the budget bills and final accounts bills; to
decide to issue currency and declare war; to approve the ratification of international treaties, to decide
with the majority of three-fifths of the Grand National Assembly of Turkey to proclaim amnesty and
pardon; and to exercise the powers and carry out the duties envisaged in the other articles of the
Constitution.
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necessidade de garantia dos Direitos Políticos passivos. E estes, sendo transgredidos,
a responsabilização internacional de quem os ofende seja por membros do Poder
Executivo, do Parlamento ou do Judiciários onde os magistrados são eleitos ou onde
exercem como profissionais de carreira, com sanção pessoal civil aplicável pelas
Organizações Internacionais independentes, até que se restabelece a proteção das
garantias dos Direitos Fundamentais de primeira dimensão constantes dos Tratados
Internacionais.
3.2. Os sistemas representativos autoritários decorrentes de etnia, religião e
força
Autoritarismo300 tem seu alicerce em dois elementos fundamentais: a ordem e a
hierarquia, ou seja, para que haja efetiva coesão social e o estabelecimento de uma
sociedade devidamente consistente, é necessário que haja ordem301. E o instrumento
principal para a ordenação efetiva da sociedade encontra-se em um sólido princípio
de hierarquia. Caracteriza-se, principalmente pela obediência cega em total
contradição a liberdade302 do indivíduo.
Dentro da percepção da ciência política, o autoritarismo tem como
características principais a concentração e a exclusividade do exercício do poder por
parte de uma só pessoa303, ou de um grupo, em detrimento de instituições
representativas, sendo que a distorção direta deste sistema levaria à tirania304.
O filósofo Thomas Hobbes305 aborda questões relativas a uma obediência
incondicional por parte dos indivíduos para com seu soberano, permitindo que assim
se pudesse garantir a ordem social e a segurança dos indivíduos que compõem a
300É

um comportamento relacionado a pessoas autoritárias ou de um modelo de governo que concentra
o poder nas mãos de uma ou poucas pessoas, na contramão ao modelo de democracia participativa,
por exemplo. Segundo Bobbio, o termo pode ser utilizado para retratar vários contextos diferentes,
sejam eles a respeito da estrutura de um sistema político específico, de determinados comportamentos
psicológicos ou então de ideologias políticas.
301 Ou seja, para que haja efetiva coesão social e o estabelecimento de uma sociedade devidamente
consistente, é necessário que haja ordem. E o instrumento principal para a ordenação efetiva da
sociedade encontra-se em um sólido princípio de hierarquia.
302 Aqui a Liberdade de escolha e ser escolhido, ou seja de direitos políticos ativos e passivos
303 Aristóteles define a monarquia como um dos “grandes governos” nos quais o poder é exercido por
um só indivíduo. ARISTOTELES. A política. São Paulo: Ícone, 2007.
304 Assemelha-se o termo autoritarismo a tirania, pois juntamente com os conceitos de totalitarismo e
ditadura, a noção que se tem de autoritarismo geralmente é de sistemas políticos que se contraponham
ao sistema democrático.
305 HOBBES, Thomas. Leviatã ou matéria, forma e poder de um Estado eclesiástico e civil. São
Paulo: Nova Cultural, 2004.
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sociedade, evitando o cenário brutal e abstrato da guerra de todos contra todos. Essa
obediência incondicional se daria de maneira racional e em sua concepção mais
moderna, por outro lado, o autoritarismo busca diminuir a racionalidade entre os
indivíduos que compõem a sociedade, na tentativa de levá-los a um quadro de
alienação e submissão cegas aos ditames do Estado.
Nesse sentido, é muito comum regimes autoritários negarem concepções
políticas associadas a valores como a igualdade306 entre os homens307. Pelo contrário,
geralmente se percebe a desigualdade como algo orgânico, de modo que a
concepção radical de hierarquia é justificada como sendo um resultado natural da vida
em sociedade.
Para que se obtenha sucesso no emprego destes princípios, muitas vezes apelase para a supressão da participação popular na vida pública, a imposição de uma
obediência incondicional e a utilização de medidas coercitivas, com o objetivo de
instaurar um ambiente de medo e de controle ordenado. Afastar as pessoas da vida
política308 e acreditar nos instrumentos de coerção do Estado são extremamente
comuns em regimes autoritários.
O Poder Político nas Democracias é essencialmente a vontade da maioria
através do governante. Não existe Poder Político nas ditaduras, visto que a força em
si é apenas uma das condições e não a causa essencial, portanto num governo
totalitário, o ato de coação é aplicado sem visar o bem público, se esquecendo da
sociedade.
Antes de impor a ordem, o Poder Político tem como razão principal, formular
essa ordem. Nesse sentido, a denominada classe política deveria ser a primeira

A delimitação formal da cidadania e o estabelecimento da igualdade civil e política acentuaram, pois,
a distinção entre cidadãos e estrangeiros. Os direitos políticos eram apenas reconhecidos aos
cidadãos, podendo o estrangeiro gozá-los apenas excecionalmente. Assim afirmava também um dos
nossos jusinternacionalistas do séc. XIX, onde o estrangeiro, que reside no território de outra nação,
em quanto não for naturalizado, não é reputado cidadão dela. E por isso não goza dos direitos políticos,
de que gozam os cidadãos indígenas.
307 No Brasil em 1932, foi adotado um novo código eleitoral que modernizou o processo de votação no
país, sendo o primeiro passo para a consolidação de uma democracia eleitoral: as mulheres passaram
a ter o direito do voto, foi criada a Justiça Eleitoral, que ficou com a responsabilidade de organizar o
alistamento, as eleições, a apuração dos votos e a proclamação dos eleitos, foram tomadas medidas
para garantir o sigilo do voto.
308 O sistema representativo consolidado na Inglaterra durante o século XVIII significava uma
expressiva ampliação da elite com ingerência no poder. Ainda assim, estava longe de corresponder a
um sistema democrático, na medida em que a elite proprietária disponha do monopólio da
representação, embora se tratasse de mecanismo governamental contraposto ao absolutismo
monárquico. Deste modo, naquela fase histórica, o ideal democrático acabaria associado à Revolução
Francesa.
306
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interessada na contenção do abuso do poder e aumentar a participação cidadã - fatos
estes viabilizadores da vida democrática – através da possibilidade de atuação no
cenário jurídico que ordena a escolha do povo. A chamada liberdade democrática é
matéria-prima do direito eleitoral e constitui a um só tempo, sua meta e seu
fundamento.
Então não se deve conceber que a fonte do Poder Político é unicamente o
Estado, pois existem relações de poder em qualquer relação de interesses entre dois
ou mais sujeitos, sejam eles animais, pessoas ou entidades. Da mesma forma, poder,
não deve ser visto como imposição de vontade, manipulação ou dominação, pois
pode, e frequentemente é, se delegado voluntariamente por interesse de ambas as
partes, dependendo da interferência realizada na natureza humana do indivíduo.
O Poder institucionalizado existe quando há uma estrutura organizada para
cumprir a função social do poder, sendo que essa obedecerá a regras
preestabelecidas e independentes da vontade exclusiva do governante. A partir desse
ponto há uma criação do direito e se conclui que o poder é de todo o povo, mas com
uma pessoa representando-o.
O regime totalitário pode ser dividido entre ditaduras autoritárias e ditaduras
totalitárias e a sua distinção foi criada por Hannah Arendt309 onde há características
comuns a ambos os tipos de regimes, quais sejam a subordinação dos poderes
judiciário e legislativo ao poder executivo e a repressão a toda e qualquer oposição
política e ideológica ao governo.
A diferença básica é que o autoritarismo tenta forçar o povo à apatia, à
obediência passiva e à despolitização, enquanto o totalitarismo busca mobilizar a
sociedade civil de cima para baixo, para moldá-la e impor ao povo uma obediência
ativa e militante ao status quo, condicionada pela adesão à ideologia oficial do
Estado310.

Origens do totalitarismo. São Paulo: Companhia das Letras, 1989.
Arendt aponta, entre as diferenças, a prática autoritária da abolição de todos os partidos políticos,
sindicatos, etc., em contraste com a prática totalitária de um sistema de partido único e sindicato
corporativista, comandado por um chefe carismático. Os exemplos reais de regimes totalitários
identificados por Hanna Arendt são a Itália fascista, a Alemanha nazista e a Era Stálin na União
Soviética.
309
310
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Há destaque para a ideologia racista311, eugênia312 e colonialista313 da ditadura
nazista, em contraste com as instituições do Estado multinacional da União Soviética.
Outro contraste importante é a defesa da propriedade privada capitalista pelos
nazistas314 e fascistas, em contraste com o socialismo oficial do Estado soviético.
No que se trata do sistema representativo cultural e religioso, tem-se alguns
elementos que fazem parte da linguagem com a qual o ser humano, enquanto ser
religioso, consegue se exprimir e se comunicar. De um modo geral esses elementos
são essencialmente simbólicos, ou seja, conseguem unir realidades diferentes que,
em princípio parecem distantes e separadas. Por meio do símbolo, a cultura – e no
nosso caso a cultura religiosa – consegue se exprimir de modo transparente, de
maneira tal que também quem não é daquela cultura consegue perceber a
comunicação, mesmo que ela seja recebida com sentidos diferentes.
Tem-se como exemplo do sistema representativo cultural a figura do Islã, onde
não prescreve uma sociedade totalitária, ou seja, os valores democráticos da
cidadania, da participação política e das liberdades individuais fazem parte do estado
A utilização por ideologias racistas de um mito fundador onde este que não cessa de encontrar
novos meios para exprimir-se, novas linguagens, novos valores e ideias, de tal modo que, quanto mais
parece ser outra coisa, tanto mais é a repetição de si mesmo. Neste sentido, é possível afirmar que
democracia racial e pacifismo formam o arcabouço do “mito fundador”. Ou seja, o racismo é uma
ideologia que atravessa o tempo e acompanha o desenvolvimento e transformações históricas da
sociedade.
312 Durante toda a história da humanidade, diversos povos eliminavam pessoas que nasciam com
deficiência, com má-formação e também pessoas doentes. Em 1883 nasceu o termo eugenia, criado
por Francis Galton e o definiu como o estudo dos agentes sob o controle social que podem melhorar
ou empobrecer as qualidades raciais das futuras gerações seja física ou mentalmente. Ou seja deveria
ser aplicado o melhoramento genético na população humana. Há uma grande preocupação de que as
técnicas usadas no melhoramento genético de plantas e animais sejam usadas nos homens.
313 Colonialismo é a política de exercer o controle ou a autoridade sobre um território ocupado e
administrado por um grupo de indivíduos com poder militar, ou por representantes do governo de um
país ao qual esse território não pertencia, contra a vontade dos seus habitantes que, muitas vezes, são
desapossados de parte dos seus bens (como terra arável ou de pastagem) e de eventuais direitos
políticos que detinham.
314 Praticamente ninguém pensa na Alemanha Nazista como um estado socialista. É muito mais comum
se acreditar que ela representou uma forma de capitalismo, aquilo que comunistas e marxistas em geral
têm alegado. A base do argumento de que a Alemanha Nazista era capitalista é o fato de que a maioria
das indústrias foi aparentemente deixada em mãos privadas. Há a identificação de que a propriedade
privada dos meios de produção existia apenas nominalmente sob o regime Nazista, e que o verdadeiro
conteúdo da propriedade dos meios de produção residia no governo alemão. Pois era o governo alemão
e não o proprietário privado nominal quem decidia o que deveria ser produzido, em qual quantidade,
por quais métodos, e a quem seria distribuído, bem como quais preços seriam cobrados e quais salários
seriam pagos, e quais dividendos ou outras rendas seria permitido ao proprietário privado nominal
receber. A posição do que se alega terem sido proprietários privados era reduzida essencialmente à
função de pensionistas do governo. A propriedade governamental "de fato" dos meios de produção e
era uma consequência lógica de princípios coletivistas fundamentais adotados pelos nazistas como o
de que o bem comum vem antes do bem privado e de que o indivíduo existe como meio para os fins
do estado. Se o indivíduo é um meio para os fins do estado, então, é claro, também o é sua propriedade.
Do mesmo modo em que ele pertence ao estado, sua propriedade também pertence.
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Islâmico, porém, esses valores estão presentes de modo diverso da concepção que a
democracia ocidental moderna tem sobre esses valores.
É possível compreender esta diferença através da origem da Democracia
ocidental Moderna. Essa ideologia surgiu como um movimento laico que preconizava
a separação do Estado e da religião. A democracia moderna, portanto, não reconhece
a autoridade da religião e nem dá a esta a posição de fonte da Lei autêntica. Ela afirma
que a vontade da maioria, através de um sistema representativo deve dar origem a
Lei e a ordem social.
Quanto a concepção de liberdade, a democracia moderna a elege como um
princípio consagrado onde o indivíduo só tem limites nas leis que o estado adote. O
Islam por sua vez declara que o Estado e a Lei devem se fundamentar na Religião e
esta é a única fonte autêntica tanto de um como de outro.
3.2.1. Observações sobre a aplicação do Direito Comparado nos diversos
sistemas representativos
O termo direito comparado refere-se simultaneamente a uma disciplina jurídica
que estuda as diferenças e as semelhanças entre os direitos de diferentes jurisdições
(incluindo suas legislações, jurisprudências e doutrinas), e a um método de trabalho
ou pesquisa que permite comparar elementos do direito de diferentes jurisdições, com
finalidades variadas. Em ambos os casos, a importância do direito comparado
aumentou enormemente na atualidade, marcada pela internacionalização e pela
globalização.
O Estudo do Direito Comparado surgiu como doutrina em 1900315, e a sua
importância tem sido destacada não só pelos juscomparativistas como, também, pelos
estudiosos do Direito em geral, pois constitui o seu estudo um dos planos mais
significativos da Ciência Jurídica na atualidade. A pesquisa jurídica comparativista
contribui de forma marcante para a evolução e o alargamento das fronteiras do
conhecimento jurídico. Especialmente na época atual, que oferece grande facilidade
de comunicações, verifica-se um incessante relacionamento entre os diferentes
países, quer no plano político, econômico, comercial e pessoal. Mesmo separados,
muitas vezes, por diferenças de natureza ideológica, os países tendem a estreitar os
ZWEIGERT, Konrad; Kötz, Hein. Introductión al Derecho Comparado. México. D.F.: OXFORD,
2002.
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laços no terreno político, em decorrência do pragmatismo imperante nas relações
internacionais.316
Utilizando o direito comparado, o conceito de representação não constitui, desde
há muito, um foco de especial interesse e esta indiferença se apoia no fato de que o
século XX assistiu a uma expansão extraordinária de regimes que comum e
consensualmente se designam por Democracias317, a ciência política olha com
desconfiança para o conceito de representação, considerando-o de significado vago
e, nessa medida, com dificuldade ou nenhuma possibilidade de operacionalização,
sendo seu sentido desvirtuado. A ciência política não deixou de abordar o fenômeno
da expansão das ditas Democracias,318 o faz geralmente com base numa definição
estritamente procedimental de Democracia – consubstanciada apenas e tão somente
em alternância de poder – que não problematiza o aspecto da proteção dos Direitos
Políticos. Por outro lado, para a filosofia política contemporânea, preocupada com
questões de natureza eminentemente ética – da teoria da justiça de Rawls319 ao agir
comunicacional de Habermas320 –, a representação e o exercício dos Direitos Políticos
é uma temática pouco abordada. A reflexão filosófico-política passa, num quadro que
pressupõe a igualdade e a autonomia individual, por levar o contratualismo liberal até
aos limites da abstração (Rawls) ou por estabelecer os parâmetros da discussão
racional entre indivíduos (Habermas), pouco sentido faz abordar o fenómeno da
representação, que se destina a legitimar uma supremacia, apesar da igualdade, de
quem legisla sobre quem tem de obedecer.
Apesar de avanços em alguns países em relação à igualdade de gênero ou aos
direitos de certas minorias mais organizadas, é certo que as garantias dos direitos

Disponível em: <htpp://www.revistas.usp.br/rfdusp/article/viewFile/67009/69619> Acesso em: 09
nov. 2018.
317 E.g República Democrática do Congo
318 A título de ilustração, destaca-se a Democracia liberal é um sistema de governo democrático no
qual os direitos e liberdades individuais são oficialmente reconhecidos e protegidos, e o exercício do
poder político é limitado pelo estado de direito. Diverge do conceito de Democracia iliberal adotado
na Hungria, defendido pelo Primeiro Ministro Victor Orban, onde esta é um sistema governamental no
qual, embora as eleições aconteçam, os cidadãos não conhecem as atividades daqueles que estão no
poder por conta da falta de liberdades civis. Não é uma "sociedade aberta". Isso pode acontecer porque
existe uma constituição que limita os poderes do governo, mas as liberdades individuais básicas como
liberdade de expressão ou pensamento, típicas das democracia liberais, são ignoradas. É uma forma
de governo conhecida por ser um "meio-termo" nem livre, nem ditatorial
319 RAWLS, John. Uma teoria da Justiça. São Paulo: Martins Fontes, 2000.
320 HABERMAS, Jurgen. Consciência moral e agir comunicativo. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro,
1989.
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individuais, especialmente na manifestação de vontade do ser, não são as mesmas
para todos, ou não o são explicitados nos textos normativos.
Diante das explicações neste capítulo com a apresentação do sistema
representativo das potências bélico econômicas chega-se a demonstração de que em
nenhum dos textos existe a preocupação em explicitar os Direitos Políticos passivo,
protegendo a manifestação intrínseca do ser em poder submeter seu nome à escolha
e, consequentemente, participar das decisões da polis.
3.2.2. Da relação entre o Direito Internacional e o Direito Interno
Ao longo da segunda metade do século XX, a grande maioria dos países aderiu
aos instrumentos internacionais do sistema global de proteção dos Direitos Humanos,
além de celebrarem pactos e convenções regionais – Europa, África, Américas – com
o mesmo propósito. Quase a todos os países do mundo incorporaram em seus textos
constitucionais normas na mesma direção, porém a relação entre Direito Internacional
e Direito Interno sempre foi um problema de caráter teórico e que instigava os
estudiosos do Direito em debates puramente doutrinários. Atualmente se transformou
em um problema prático pois, em face da crescente adoção Cartas, Acordos,
Declarações, Pactos e Tratados Internacionais, cujo escopo é não mais a somente
entre a relação Estados e Soberanias, tornou-se uma relação de Estados e
Soberanias com seus próprios cidadãos.
O grande questionamento que versa a hierarquia dos documentos internacionais
em relação ao sistema jurídico interno dos Estados e Soberanias, especificamente os
que tratam de Direitos Civis e Políticos, qual o como sua aplicação é interpretada para
que atinjam os cidadãos dos Estados e Soberanias protegendo-os como Direitos
Humanos Fundamentais.
Para os defensores da teoria monista321, o direito é unitário, quer se apresente
nas relações de um estado, quer nas relações internacionais, sendo assim, as normas
internacionais e internas são partes integrantes de um mesmo ordenamento. Os
Monistas entendem os dois direitos como sendo dois ramos de um mesmo sistema
jurídico, não havendo de se mencionar na existência de dois direitos, mas em um só

Esta defende que em princípio o direito é um só, quer se apresente nas relações de um Estado quer
se apresente nas relações internacionais: GUIMARÃES, Antônio Marcio da Cunha. Tratados
Internacionais. São Paulo: Aduaneiras, 2009.
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direito que regula todas as situações, seja entre os Estados e Soberanias, seja entre
os Estados e seus cidadãos322.Dentro do monismo, mesmo existindo consenso na
ideia fundamental de que o direito é um só, existe uma divisão entre aqueles que
entendem que em caso de conflitos entre normas de direito internacional e de direito
interno deve prevalecer o direito interno323. A adoção do modelo monista permite que
um ato normativo do direito internacional seja aplicado automaticamente no âmbito
interno estatal, o que faz surgir a possibilidade de existência de conflitos entre normas
internas e normas internacionais. Além disso, o Estado que adota a teoria monista
acaba por ficar sujeito a sanções do ordenamento internacional caso venha a violar
disposições normativas dele advindas.
A teoria dualista, para doutrinadores que seguem esta corrente, o que existe são
dois ordenamentos jurídicos distintos, independentes que não se confundem, sendo
que no Direito Internacional trata-se das relações entre Estados e Soberanias, sendo
que no Direito interno das relações entre indivíduos dentro de um mesmo Estado. Esta
doutrina advoga pela independência dos ordenamentos jurídicos nacionais e
internacionais, assim, para uma regra de Direito Internacional ter força normativa
dentro de um país deve passar por um processo de internalização. Os dualistas,
defendem que o direito internacional e o direito interno são ordens jurídicas distintas
e independentes entre si, e que para ter validade internamente o direito internacional
precisa passar por um processo de incorporação ao direito interno de cada País.
Consequentemente, o direito internacional não criaria obrigações para o indivíduo,
salvo se suas normas fossem transformadas em direito interno, conforme as regras
adotadas por cada País para essa transformação.
Também entre os dualistas existe uma divisão,324 segundo a forma como as
normas de direito internacional devem ser incorporadas ao ordenamento jurídico
interno. Assim, o dualismo se divide em radical ou extremado e moderado ou mitigado.
O dualismo radical prega que a internalização dos Tratados Internacionais deve
ocorrer por meio de lei; já o dualismo moderado considera que a internalização de
uma norma internacional pode ocorrer por meio de ato infra legal, como um decreto
presidencial. Essa corrente pressupõe a existência de dois ordenamentos jurídicos
GUIMARÃES, Antônio Marcio da Cunha. Direito Internacional: In: Coleção OAB - Doutrina. Rio de
Janeiro: Elsevier, 2009.
323 Tese defendida dentre outros por Hegel, e outros que defendem que nos casos de conflitos entre
essas normas deve prevalecer o direito internacional, posição defendida por Kelsen.
324 HUSEK, Carlos Roberto. Curso de Direito Internacional Público. 12ª. ed. São Paulo: LTr, 2014.
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completamente distintos, que tem origens em fontes diversas e âmbito de aplicação
que são diferenciados. Dessa maneira, o direito internacional e o direito interno
coexistem e representam dois sistemas independentes e diferentes. Todavia, existe
ainda a chamada corrente dualista moderada ou mitigada, que defende ser
desnecessário a edição de lei interna para que o tratado internacional passe a ter
validade dentro do ordenamento interno, sendo necessário apenas um decreto ou
regulamento.325
O desconforto entre a linguagem pouco precisa, enfática e obrigacional, mas
educadamente polida e diplomática sempre, ao longo dos tempos, permitiu a
construção das Cartas, Acordos, Declarações, Pactos e Tratados Internacionais de
Direitos

Humanos

e

Políticos,

certamente,

com

presumível

eficácia.

Os

internacionalistas, nos quais poderia me incluir, em razão da atividade profissional,
obriga de certa forma, a defesa do sistema monista. Na orientação, o respeitabilíssimo
Professor Doutor Antônio Marcio da Cunha Guimarães326 entende a aplicação Kelsen
da Hierarquia de leis, pelo uso da tradicional Pirâmide.
A tensão entre a linguagem própria dos diplomatas na formalização de textos
que possam ser aceitos pelos Estados sem o comprometimento efetivo, como envidar
esforços e fomentar a criação de mecanismo, com o antagonismo do positivismo
jurídico, a aplicação da hierarquia Kelsen e o sistema monista, com a exigência do
formalismo, põe em cheque os compromissos com a defesa intransigente dos direitos
fundamentos entendidos como Direitos Humanos. A conceituação prática e evidente
de que o não contratante não se obriga, implica na reiterada geração de lideranças
cuja defesa dos interesses pessoais impõe comportamentos políticos, econômicos e
bélicos descompromissados com a defesa dos Direitos Humanos formalizados nos
documentos mais importantes da história.
O Brasil adota um dualismo mitigado327 ou moderado para incorporar ao seu
ordenamento interno as normas de direito internacional decorrentes de tratados ou
convenções internacionais, porquanto somente depois de incorporadas ao
ordenamento jurídico interno, podem as normas de origem internacional criar direitos
e deveres para os particulares, ainda que antes disso tenha o estado em relação aos

GUIMARÃES, Antônio Marcio da Cunha. Tratados Internacionais. São Paulo: Aduaneiras, 2009.
Idem
327 Que se dá através da celebração pela Presidência da República e referendo pelo Congresso
Nacional via decreto legislativo.
325
326
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seus contratantes assumido suas obrigações no plano internacional, por ratificação e
depósito do instrumento próprio328.
Mais contundente é a inserção, nos documentos, de afirmações conflitantes com
o próprio momento sócio político econômico em que foram assinados329. Novamente
se põe em xeque a validade e a eficácia da defesa dos Direitos Políticos cuja
diplomacia dos texto, a exigência do formalismo, a hierarquia apresentada por Kelsen
aplicada pelo Estado segundo a capacidade do intelectual330 que interpreta a
internação no seu sistema jurídico, tornando uma norma supra constitucional ou infra
constitucional pelo cuidado com o documento que formaliza o tratado.
Os mecanismo frágeis utilizados pelos diplomatas e os encontros de líderes dos
Estados que buscam apenas a gestão lobista de grandes empresas para firmarem
acordos comerciais que tenham impacto da atividade econômica desconhecida das
pessoas, e as estratégicas sessões de fotos com os chefes de Estado assinando
textos diplomaticamente elaborados, onde conste que cada uma das partes
promoveram a defesa dos diretos políticos, apenas inicia o esticamento do elástico331
que pela impropriedade não resistirá.

É interessante transcrever o trecho do voto do Ministro Gilmar Mendes no Recurso Extraordinário
466.343: “É preciso ponderar, no entanto, se, no contexto atual, em que se pode observar a abertura
cada vez maior do Estado Constitucional a ordens jurídicas supranacionais de proteção de direitos
humanos, essa jurisprudência não teria se tornado completamente defasada. Não se pode perder de
vista que hoje, vivemos em um Estado Constitucional Cooperativo, identificado pelo Professor Peter
Häberle como aquele que não mais se apresenta como um Estado Constitucional voltado para si
mesmo, mas que se disponibiliza como referência para os outros Estados Constitucionais membros de
uma comunidade, e no qual ganha relevo o papel dos direitos humanos e fundamentais. Para Häberle,
ainda que, numa perspectiva internacional, muitas vezes a cooperação entre os Estados ocupe o lugar
de mera coordenação e de simples ordenamento para a coexistência pacífica (ou seja, de mera
delimitação dos âmbitos das soberanias nacionais), no campo do direito constitucional nacional, tal
fenômeno, por si só, pode induzir ao menos a tendenciais que apontem para um enfraquecimento dos
limites entre o interno e externo, gerando uma concepção que faz prevalecer o direito comunitário sobre
o direito interno. Nesse contexto, mesmo conscientes de que os motivos que conduzem à concepção
de um Estado Constitucional Cooperativo são complexos, é preciso reconhecer o aspecto sociológicoeconômico e ideal-moral como os mais evidentes. E no que se refere ao aspecto ideal-moral, não se
pode deixar de considerar a proteção aos direitos humanos como a formula mais concreta de que
dispõe o sistema constitucional, a exigir dos atores da vida sócio-política do Estado uma contribuição
positiva para a máxima eficácia das normas das Constituições modernas que protegem a cooperação
internacional amistosa como princípio vetor das relações entre os Estados Nacionais e a proteção dos
direitos humanos como corolário da própria garantia da dignidade da pessoa humana. (Voto do Min.
Gilmar Mendes no RE 466.343, Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 05.06.09).
329 Caso da Virginia e declaração dos direitos do homem.
330 HART, Herbet Lionel Adolphus. O conceito de direito. 2ª. ed. Lisboa: Calouste Gulbenkian, 1994.
331 A utilização do termo “elástico” pode ser substituída pela interpretação pela proporcionalidade de
aplicação dos direitos, proporcionalidade se encaixa como peça fundamental no ordenamento jurídico
de um Estado Democrático de direito, sendo ele um instrumento de tutela dos direitos constitucionais.
O reconhecimento do princípio da proporcionalidade pela doutrina e pela jurisprudência nacionais
propõe uma reflexão sobre a qualidade desse instrumento e o alcance que, hoje, ele conhece, e as
potencialidades que nele podemos identificar, especialmente no âmbito da aplicação dos direitos
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A própria Corte Internacional de Justiça também segue esta posição,
estabelecendo a tese monista, ou seja o Direito Internacional sobrepõe o interno. Em
se tratando de Direitos Políticos, por serem Direitos Humanos de primeira
dimensão,332 aplicando a Convenção de Viena, não é possível a negação do Estado
em aplica-los face seu caráter fundamental. Desta forma, tem-se a prevalência dos
Tratados Internacionais de Direitos Humanos, no que tange a Direitos Políticos, em
face do direito interno dos países.
A dificuldade esbarra na maneira de realizar a internação destes Tratados
Internacionais de Direitos Humanos, aqui compreendidos os de Direitos Políticos,
porém exigência de formalidade não retira a interpretação e o entendimento sobre o
positivismo jurídico. Aqui se entende que os documentos constitucionais dos Estados
e Soberanias devem ser compreendidos no mesmo nível em planificação que os
documentos internacionais de proteção dos Direitos Fundamentais, que são enfim
Direitos Humanos. A defesa da constitucionalidade dos documentos internacionais
deve estar vinculado ao reconhecimento do direito como fundamental e político como
Direitos Humanos, no mesmo nível de planificação com a constituição dos Estados e
Soberanias, não entre eles e a vontade individual de cada texto constitucional. Os
diplomatas, os representantes das nações e os membros indicados para integrarem
as organizações e tribunais internacionais devem assumir responsabilidade nos
debates, nas reuniões de trabalho para discussão e formalização de documentos e na
subscrição de tratados, denunciando ou ajuizando medidas nos Tribunais
Internacionais para discussão sobre a validação de normas que cada Estado ou
Soberania estará sujeito.
O entendimento de que os Tratados de Direitos Humanos que tratam dos Direitos
Fundamentais são autoaplicáveis é amparado na defesa da própria dignidade da

fundamentais, há que se ter em conta a forma como dele se tem feito uso. As premissas da
proporcionalidade estão contidas no binômio meio e fim, na qual se busca controlar os excessos e
deixar que os direitos fundamentais alcancem a todos os cidadãos.
332 Faz-se necessário relembrar quais foram as gerações de direitos e suas conquistas: 1ª dimensão:
liberdade, direitos negativos, direitos civis e políticos: liberdade política, de expressão, religiosa,
comercial, direitos individuais e Estado Liberal, onde a propriedade foi inserida; 2ª dimensão: igualdade,
direitos a prestações, direitos sociais, econômicos e culturais, direitos de uma coletividade, Estado
Social, onde a função social da propriedade foi efetivada; 3ª dimensão: fraternidade, direito ao
desenvolvimento, ao meio ambiente sadio, direito à paz, direitos de toda a humanidade, no Estado
Democrático de Direito. A crítica que a doutrina faz ao uso do termo gerações é no sentido de que pode
dar a falsa impressão de substituição gradativa de uma geração por outra, assim a moderna doutrina
entende mais adequado o uso do termo dimensões, não havendo qualquer hierarquia pois elas fazem
parte de uma mesma realidade dinâmica.
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pessoa humana e no reconhecimento de que sua negação ofende e contraria a própria
natureza do ser, o que tem previsão, tanto do reconhecimento dos documentos
internacionais como de defesa dos Direitos Humanos.
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4. DAS ORGANIZAÇÕES DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS
A partir do século XIX, a proteção dos Direitos Humanos começa a adquirir um
alcance internacional através da proliferação de intervenções humanitárias,
entendendo-se que a proteção dos Direitos Humanos e das liberdades fundamentais,
considerados “condições mínimas da dignidade humana” não é uma tarefa que deve
ser incumbida apenas a um Estado ou Soberania, mas a toda a comunidade
internacional.
A partir de 1950, depois de estabelecida uma unidade conceitual de Direitos
Humanos, sua proteção internacional ascendeu caracterizado pela multiplicidade e
diversidade de documentos e mecanismos assecuratórios, estes últimos aplicados em
tese. Assiste-se nos últimos tempos a um alargamento do âmbito do direito
internacional que passa a tutelar, não só as relações entre Estados, mas também as
relações entre o Estado e a pessoa humana.
Os Tratados de Direitos Humanos possuem maior relevância no sistema de
proteção internacional, vez que decorrente da própria natureza dos direitos
protegidos. Direitos assegurados à pessoa humana independem de fronteiras
territoriais ou da nacionalidade dos indivíduos e sua proteção se baseia
exclusivamente na sua condição humana, de proteção do ser. O Homem em relação
as Cartas, Acordos, Declarações, Pactos e Tratados Internacionais e aos
Organizações Internacionais criadas para protege-los, não são retratados pelas
figuras do Estado ou Soberania na qual está inserido, está inserido como cidadão do
mundo – ampliando o conceito de polis –, animal político que o é, e tornou-se um
sujeito de Direito Internacional
Os indivíduos humanos passam a tomar conhecimento do Direito Natural que
lhe é atribuído por sua condição de estar inserido no mundo, de poder manifestar suas
vontades intrínsecas e inerentes ao ser exigindo-se o reconhecimento dos seus
direitos e a afirmação da sua dignidade e liberdade como valores fundamentais.
O sistema de proteção não deriva do Estado ou Soberania ou limitado pelas
relações diplomáticas – de cunho discricionário e pouco efetivas –, deve-se
estabelecer um novo sistema para que os Direitos Humanos, especialmente os
Direitos Políticos passivo, possam ser protegidos pois são inerentes à natureza
humana. Assim sendo a crescente relevância dada àqueles direitos e ao
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reconhecimento da dignidade humana como valor universal, surge a necessidade de
tutela e proteção desse mesmo valor.
As violações aos Direitos Humanos têm sido uma constante no mundo, sem que
estas já não são exclusivamente praticados pelos países com sistemas políticos
repressivos, começa também a ser praticado pelos países que fazem dos Direitos
Humanos a bandeira da sua política – aqui entendida como promessa – e da sua luta.
Esta questão é alarmante e significa que a humanidade está retrocedendo nos
valores essenciais para se supostamente poder viver em segurança e com
segurança.333 Os Direitos Humanos são inspiradores e práticos e os seus princípios
sustentam a visão de um mundo livre, justo e pacífico.
Para além dos pactos da DUDH, as Nações Unidas adoptaram mais de 20
tratados principais relativos aos Direitos Humanos.334 Estes incluem convenções para
prevenir e proibir abusos específicos como a tortura (Convenção Contra a Tortura e
Outros Tratamentos ou Punições Cruéis, Desumanos e Degradantes, 1984) e o
genocídio (Convenção sobre a Prevenção e Punição do Crime de Genocídio, 1948) e
para

proteger

populações especialmente vulneráveis,

como os refugiados

(Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados, 1950), as mulheres (Convenção
Sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Contra as Mulheres, 1979)
e as crianças (Convenção Sobre os Direitos da Criança, 1989.
Os Estados devem ratificar e implementar os instrumentos internacionais sobre
os Direitos Humanos e aceitar a competência dos órgãos nacionais e internacionais
os que regulam, inclusive aqueles encarregados de controlar todos os lugares onde
pessoas sofrem privação da sua liberdade. Peritos em Direitos Humanos no plano
internacional continuam a expressar a sua preocupação em relação às constantes
violações dos Direitos Humanos e liberdades fundamentais nas medidas tomadas.
A Comunidade Internacional não pode esquecer que o respeito pelos Direitos
Humanos é uma condição para podermos viver em sociedade e dar continuidade à
humanidade. Não se pode cair no erro de tomar medidas que estão a proteger os
Direitos Humanos de uns, desrespeitando os Direitos Humanos de outros.335

Parafraseando Nietzsche, “o mundo vive constantemente ameaçado por duas forças: ordem e
desordem”. O homem quer a paz, mas não vive sem a guerra. Para se evitar a violência do terrorismo,
é necessária outra, que atenta contra a liberdade e privacidade – bem mais precioso do cidadão.
Porquanto, não adianta estar vivo e saudável se não for plenamente livre.
334 REZEK, José Francisco. Direito internacional público. 11ª. ed. São Paulo: Saraiva, 2008.
335 DOUZINAS, Costas. O FIM dos Direitos Humanos. São Leopoldo: Unisinos, 2009.
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Os Direitos Humanos foram uma vitória das sociedades como um todo, sendo a
DUDH um apelo à liberdade e à justiça para as pessoas do mundo, mas todos os dias
os Direitos Humanos são violados tanto pela comunidade como pelos próprios
governos que estão constantemente a ser desafiados a cumprir o seu dever de
proteção dos Direitos Humanos. O respeito pelos Direitos Humanos é uma luta diária
e desgastante, mas tem de ser encarada com optimismo pela humanidade e pelo
futuro.
4.1. Organizações Internacionais e competência para aplicação de sanções
Até a metade do século XX, a proteção dos Direitos Humanos em âmbito
internacional era incipiente e, apesar da existência de documentos que tratassem do
tema, não havia uma sistematização coerente e muito menos a motivação para sua
aplicação de cunho humanitário,336 muitas das vezes as sanções eram aplicadas
baseadas no revanchismo.
Nas últimas décadas vem se desenvolvendo o que a humanidade se
convencionou – não se sabe para facilitar ou dificultar sua compreensão – como
Direitos Difusos da Humanidade337 inteira, tais como o direito ao desenvolvimento,
direito a paz, direito ao meio ambiente saudável e em equilíbrio.
Com a edição da DUDH, a ONU buscou criar meios – com pouca efetividade –
para que as nações se esforcem, no sentido os Estados e Soberanias promovam e
fomentem em seus cidadãos o respeito as liberdades e aos direitos. Porém, o
indivíduo aprende desde o nascimento que tem direitos e o Estado é incompetente

Para André de Carvalho ramos, as normas internacionais sobre direitos fundamentais elaboradas
no século XIX e no início do século XX, que deram início à chamada internacionalização em sentido
amplo dos direitos humanos, versavam sobre os seguintes temas: a) combate à escravidão (ainda que
com o intuito de aumentar o mercado em prol dos Estados industrializados);b) proteção dos direitos de
estrangeiros ( violação do direito de um nacional de determinado Estado em território de outro poderia
resultar em incidentes diplomáticos e litígios internacionais); c) proteção dos enfermos nos conflitos
armados ( que deu origem ao Direito Internacional Humanitário); d) proteção de minorias (logo após o
fim da Primeira Guerra, sob os auspícios da Liga das Nações); e) proteção de direitos sociais pela
Organização Internacional do Trabalho – OIT). Tais normas diferem daquelas elaboradas em fase de
internacionalização em sentido estrito iniciada em meados do século XX (pós Segunda Guerra), pois:
a) não protegiam todos os direitos essenciais; b) a preocupação internacional dependia de situações
peculiares (ser estrangeiro, ser trabalhador, pertencer a uma minoria); c) não haver acesso direto a
instituições internacionais de supervisão desses direitos; d) em alguns casos havia confusão entre
direitos dos indivíduos e o direito dos Estados. In RAMOS, André de Carvalho Teoria geral dos direitos
humanos na ordem internacional. 2ª. ed. São Paulo: Saraiva, 2012.
337 Disponível em: <http://www.dhnet.org.br/direitos/anthist/damiao_hist_social_dh.pdf> Acesso 09 Nov
2018.
336
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para garantir os direitos que se afirmam, quando deveria ser preparado desde os
primeiros dias de vida que existem normas de convivência em sociedade e somente
cumprindo-as e respeitando-as será possível uma convivência sem conflito. Os
direitos presumem garantias e liberdades que são incompatíveis com as limitações
que a sociedade impõe, portanto incompatíveis com a igualdade, fazendo criar
máxima pejorativa e questionável de que todos são iguais na medida das suas
desigualdades, prevalecendo a igualdade prevalece somente entre os iguais.
Na medida que se estabelece a universalidade dos Direitos Humanos, ou seja
inerentes à todas pessoas, criam dois embates. De um lado, revisam o conceito
tradicional de soberania de cada Estado, sendo tema de legítimo interesse de todos,
que não se preocupa com as hipóteses em que podem ser admitidas intervenções
supranacionais no plano interno de cada país nesta disciplina. Se os Direitos
Humanos limitam o exercício de poder, não se pode invocar a atuação soberana do
governo para violá-los ou impedir sua proteção internacional. Os Direitos Humanos
estão acima dos Estados e Soberanias, e não pode ser considerado violação ao
princípio da não-intervenção quando se coloca em movimento as Organizações
Internacionais para sua proteção. De outro lado, desenvolve-se a ideia de que o
indivíduo humano, como sujeito de direitos, deve ter os seus Direitos Humanos
protegidos também na esfera internacional.
Desde o pós-guerra já foram adotados mais de uma centena de instrumentos
Cartas, Acordos, Declarações, Pactos e Tratados Internacionais visando a proteção
de Direitos Humanos, e da mesma forma, multiplicaram-se as instituições de proteção
destes direitos, porém nenhum dos mecanismos consegue, com pouca ou nenhuma
eficácia, aplicar os textos, tornando-os sem possibilidade de efetividade. Inexiste
ainda, garantia do exercício dos Direitos Humanos, aqui em se tratando do foco do
estudo quais sejam os Direitos Políticos que embora anotados em textos de Cartas,
Acordos, Declarações, Pactos e Tratados Internacionais de Direitos Civis e Políticos,
pela ausência de proatividade das organizações e a desconstrução da teoria do Direito
Natural em submissão a necessária positivação nos ordenamentos jurídicos internos
de cada Estado soberano e, pelo necessário cumprimento de obrigação que
decorrente de uma prévia e formal ratificação dos documentos internacionais, após
rituais complexos de internação desses direitos
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4.1.2. Da ONU
A criação da ONU, em 1945, foi cercada de grande expectativa, em especial
quanto á sua atuação no campo da promoção e defesa dos Direitos Humanos, tendo
em vista dos vários espetáculos de violação de direitos proporcionados pela Segunda
Guerra Mundial, e surge, igualmente, marcada pela necessidade de os Estados
assumirem obrigações na resolução de conflitos por meios pacíficos e de se absterem
de recorrer à ameaça ou ao uso da força nas relações internacionais.
Os seus princípios foram idealizados aquando da elaboração da Carta do
Atlântico, em 1941, e proclamados na ‘Declaração das Nações Unidas’, em 1942, em
que os países aliados se declaram na luta contra os ‘países do eixo’.
A Carta foi aprovada em 26 de Junho de 1945, antes de terminar a segunda
guerra mundial, e entrou em vigor a 25 de Outubro de 1945. O contexto era, desta
vez, bem diferente da situação de há 25 anos atrás, dado que se assistia à emergência
de duas potências, os Estados Unidos e a União Soviética, que viriam a determinar a
estrutura e o sistema mundial, bipolarizando-o durante cerca de quarenta e cinco
anos. Tendo por referência o passado, a nova organização vem agora investida de
poderes jurídicos que lhe permitem abranger todos os problemas mundiais, dado que
à Carta foi dada primazia sobre quaisquer outras obrigações internacionais.
O nome “Nações Unidas” é atribuído à proposta de Franklin Roosevelt338 de
assim qualificar a ‘Declaração’, assinada pelos Estados Aliados, a qual seria
considerada predecessora da Carta. Nesta, como se infere, a expressão ‘Nações
Unidas’ não designa um grupo de Estados, porém a própria organização internacional,
hoje, com 193 estados membros, abrange a quase totalidade dos países do mundo.
A ONU em geral, e o Conselho de Segurança em particular, tem capacidade e
responsabilidades, por um lado, na promoção dos valores, na procura da paz e
segurança através da Assembleia Geral das Nações Unidas e, por outro, na imposição
do poder conferido às potências na resolução dos conflitos e restabelecimento da
normalidade, através do Conselho de Segurança.
“O Presidente Franklin Delano Roosevelt acalentava a ideia de implantar um sistema chamado por
ele de “tutela dos poderosos”, a cargo dos Quatro Policiais: Estados Unidos, Grã-Bretanha, União
Soviética e China, aos quais depois se somou a França. Na Conferência de Dumbarton Oaks, em 1944,
foram aprovadas propostas para o estabelecimento da nova organização internacional, definindo a
estrutura e o funcionamento de seus órgãos principais. O Conselho de Segurança ficaria encarregado
de manter a paz e prevenir futuros atos de agressão, pela força se necessário.” Disponível em:
<http://www.scielo.br/pdf/rbpi/v54n1/v54n1a10.pdf> Acesso em: 10 nov. 2018.
338
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O Conselho de Segurança é o órgão que permite assegurar às grandes
potências um direito de controlo sobre a evolução da Organização, bem como a sua
preponderância no domínio da paz e da segurança internacionais. Apresenta três
aspetos distintos em relação aos outros órgãos da ONU, designadamente o seu
caráter permanente, na medida em que é o único órgão intergovernamental previsto
na Carta das Nações Unidas, o controle das grandes potências, e a supremacia na
ação de manutenção da paz e seguranças internacionais. O Conselho de Segurança
é considerado o órgão central da ONU competindo-lhe essencialmente ser o guardião
da paz e da segurança internacionais, sendo que o uso da força no Direito
Internacional e o papel do Conselho de Segurança, que não partilha esse poder com
nenhum outro órgão, num sistema de segurança coletiva e pública.
Por outro lado, pode-se afirmar que os membros das Nações Unidas conferem
ao Conselho de Segurança a responsabilidade no que diz respeito à manutenção da
paz e segurança internacionais, ficando os membros vinculados a aceitar as suas
decisões, podendo-se dizer que o Conselho de Segurança atua em seu nome. Neste
sentido, o Conselho de Segurança apresenta-se como o único órgão da ONU, para
além do Tribunal Internacional de Justiça cujas decisões não têm um caráter
meramente exortativo quando dirigidas aos Estados, na medida em que os Estados
membros ficam vinculados às decisões deste órgão logo a partir da adesão à ONU.
O Conselho de Segurança é constituído por cinco Estados membros
permanentes e dez Estados membros não permanentes, sendo que estes últimos são
eleitos pela Assembleia Geral para mandatos de dois anos, havendo dois
pressupostos para tal eleição: por um lado, contribuir para a paz e segurança
internacionais e para os seus fins; e, por outro, estar garantida um suposto equilíbrio
de representação geográfica. Atualmente, consideram-se quatro grupos de
representação: o Grupo Africano e Asiático, América Latina, Europa Ocidental e
Outros, e Europa de Leste. É ainda admitida a possibilidade de serem convidados
Estados a participar nos debates das reuniões do Conselho de Segurança,
nomeadamente aqueles que tenham interesses nas questões abordadas pelo
Conselho, não têm, no entanto, direito a voto e o convite a um Estado não pode ser
vetado por qualquer membro permanente.
A Assembleia Geral elege anualmente cinco países para membros não
permanentes para estarem representados no Conselho de Segurança por um período
de dois anos.
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A Resolução 1991 (XVIII) da AG, de 17 de Dezembro de 1963, definiu que os
dez membros não permanentes fossem eleitos por região da seguinte forma: 5 lugares
para Estados da África e Ásia (3 lugares para África, devendo um dos países escolhido
num ano diferente dos outros dois; e 2 lugares para a Ásia - cada um escolhido em
anos alternados), 1 lugar para a Europa de Leste, 2 lugares para países da América
Latina e Caraíbas (escolhidos em anos alternados), e 2 lugares para a Europa
Ocidental e Outros339 .
Existem algumas diferenças entre os dois tipos de membros, considerando que
a mais importante é o poder de veto reconhecido aos membros permanentes, poder
este que também é conhecido como a unanimidade das grandes potências.
Inicialmente o Conselho de Segurança era composto por apenas onze membros,
cinco permanentes e seis não permanentes, contudo após modificação adotada pela
Assembleia Geral em 1963, a partir de 1 de Setembro de 1965 entrou em vigor uma
nova constituição de quinze membros, que começou em 1 de Janeiro de 1966 e vigora
até aos nossos dias. Refere-se que os membros não permanentes do Conselho de
Segurança são eleitos pela Assembleia Geral, através de maioria qualificada para
missões de dois anos, não sendo reelegíveis e como são o único órgão
intergovernamental permanente, o Conselho de Segurança reúne sempre que o
presidente convoque, e o intervalo entre reuniões não pode ser superior a catorze
dias, para além das reuniões periódicas que se realizam duas vezes por ano. Nestas
reuniões, os Estados podem fazer-se representar por um membro do governo
designado para o efeito.
O Conselho de Segurança deverá reunir-se nas seguintes situações: sempre
que um dos Estados membros o requeira para discussão de um assunto; para verificar
se um certo acontecimento ocorrido a nível mundial constitui ou não uma ameaça à
paz ou segurança internacionais; a requerimento de um Estado não membro para
resolução de qualquer polémica; por requerimento da Assembleia Geral, e, por último,
por pedido do Secretário Geral. É presidido rotativamente, por um período de um mês,
pelos Estados designados por ordem alfabética dos nomes em inglês.
O Conselho de Segurança tem as suas instalações em Nova Iorque, nos EUA,
nas quais estão instaladas as delegações permanentes dos países que são membros

Dados inscritos na página oficial do Conselho de Segurança das Nações Unidas, s.d-i. Disponível
em: <http://www.un.org/es/sc/about/faq.shtml#_Toc272841876> Acesso em: 27 nov. 2013.
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deste órgão, permitindo afirmar que está organizado de maneira a poder exercer as
suas funções em permanência.
As atribuições do Conselho de Segurança resultam da competência deste órgão
na manutenção da paz e segurança internacionais, considerando que apresenta duas
categorias essenciais: a regulação de conflitos entre Estados e a luta contra a
agressão.
Considera-se que a ONU se dotou de um Conselho de Segurança com amplas
competências para manter a paz, sendo que este quem determina a existência de
atos de agressão que ponham em causa a paz e a segurança podendo atuar
recorrendo a ações coercivas.
As competências deste órgão desenvolvem-se em três vetores: a supervisão do
regime de tutela, na regulamentação dos armamentos, e na intervenção nos casos de
crise política e militar.
Em caso de crise, o Conselho de Segurança exerce a sua ação através da
resolução pacífica da situação – recorrendo ao capítulo VI da Carta das Nações
Unidas, tomando as medidas necessárias para terminar com a ameaça à paz –
recorrendo às medidas do capítulo VII da mesma Carta -, ou executando um arresto
do Tribunal Internacional de Justiça.
Existe uma partilha de competências entre o Conselho de Segurança e a
Assembleia Geral, todavia o Artigo 12 da Carta das Nações Unidas340 determina um
primado do Conselho de Segurança sobre a Assembleia Geral na medida em que esta
não poderá pronunciar-se sobre questões que este esteja a tratar e que tenham a ver
com a defesa da paz e da segurança coletiva.

“Article 12 – 1. While the Security Council is exercising in respect of any dispute or situation the
functions assigned to it in the present Charter, the General Assembly shall not make any
recommendation with regard to that dispute or situation unless the Security Council so requests. 2. The
Secretary-General, with the consent of the Security Council, shall notify the General Assembly at each
session of any matters relative to the maintenance of international peace and security which are being
dealt with by the Security Council and shall similarly notify the General Assembly, or the Members of
the United Nations if the General Assembly is not in session, immediately the Security Council ceases
to deal with such matters. “ Disponível em: <http://www.un.org/en/sections/un-charter/chapteriv/index.html> Acesso em: 10 nov. 2018. Tradução Livre: “Artigo 12 - 1. Enquanto o Conselho de
Segurança estiver exercendo em relação a qualquer controvérsia ou situação as funções a ele
atribuídas na presente Carta, a Assembleia Geral não fará qualquer recomendação com relação a tal
disputa ou situação, a menos que o Conselho de Segurança a solicite. 2. O Secretário-Geral, com o
consentimento do Conselho de Segurança, notificará a Assembleia Geral, em cada sessão, de
quaisquer questões relativas à manutenção da paz e da segurança internacionais que estão sendo
tratadas pelo Conselho de Segurança e notificará de maneira semelhante ao Conselho Geral.
Assembleia, ou os Membros das Nações Unidas, se a Assembleia Geral não estiver em sessão,
imediatamente o Conselho de Segurança deixa de lidar com tais assuntos.”
340
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O Conselho de Segurança tem competência para criar órgãos subsidiários e
comissões, existindo neste momento os Comités Permanentes, os Comités Ad Hoc e
os Comités de Sanções. Nos Comités Permanentes estão representados todos os
Estados membros do Conselho de Segurança, dividindo-se no Comité de
Especialistas sobre Regras Processuais341 e no Comité para a Admissão de Novos
Membros342. Os Comités Ad Hoc reúnem à porta fechada e são constituídos por todos
os membros do Conselho de Segurança. Os Comités de Sanções são vários e
analisam todo o processo relativo aos vários conflitos entre Estados, aplicando as
devidas sanções.
O Conselho de Segurança pode ainda criar tribunais especiais, como é o caso
do Tribunal Internacional para Julgar as Pessoas Responsáveis por Violações Graves
ao Direito Internacional Humanitário Cometidos no Território da Ex-Iugoslávia e do
Tribunal Penal Internacional a fim de Julgar as Pessoas Responsáveis por Genocídio
e outras Violações Graves ao Direito Internacional Humanitário cometidos no
Ruanda343.
Os Estados membros da ONU têm a mesma qualidade e são vistos dentro da
organização como sendo todos iguais. No entanto, a Carta das Nações Unidas
estabelece uma única distinção entre os Estados no seio do Conselho de Segurança,
fundada no direito de veto atribuído às grandes potências.
As deliberações do Conselho de Segurança são efetuadas por maioria
qualificada, havendo necessidade da existência de nove votos, sendo que em
questões processuais os votos dos Estados membros tem o mesmo valor. Nas
decisões sobre questões não processuais são exigidas o voto de nove Estados
membros, desde que nesses nove estejam incluídos os cinco membros permanentes
do Conselho, ficando deste modo reservado o direito de veto a cada Estado membro
permanente. O processo de decisão no conselho de Segurança está decisivamente
marcado pelo direito de veto atribuído às grandes potências. O direito de veto não se
aplica às questões de procedimento, sendo necessário apenas a maioria de nove
membros para que a decisão seja adotada. São consideradas questões
procedimentais a aprovação de um regimento interno, a criação de órgãos
Aquele que analisa e elabora pareceres sobre as regras de procedimento e outros assuntos.
Aquele que analisa e acompanha todo o processo de admissão.
343 Conforme muito bem explanado pela palestra proferida pela Dr.ª Sylvia Steiner, com o tema
“Tribunal Penal Internacional” na data de 02 de maio de 2018, na Faculdade de Direito da Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo – Programa de Graduação em Direito.
341
342
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subsidiários, o convite a um Estado para participar num debate, e a inscrição de uma
questão na ordem do dia.
Todo o Estado que seja parte interessada numa determinada questão que esteja
em discussão forçosamente terá de se abster aquando da votação, caso tal questão
se enquadre no âmbito do capítulo VII da Carta das Nações Unidas e do artigo 52º, nº
3, que refere que o Conselho de Segurança estimulará o desenvolvimento da solução
pacífica de controvérsias locais mediante os referidos acordos ou entidades regionais,
por iniciativa dos Estados interessados ou a instância do próprio conselho de
Segurança.
Existe também no seio do Conselho de Segurança a figura do duplo veto: quando
um membro permanente se opõe a que um determinado assunto seja considerado
matéria processual344, originando o primeiro veto, e quando a questão se encontrar
em discussão no Conselho esse mesmo membro permanente opõe-se a que seja
tomada uma resolução, originando assim o segundo veto.
Se não existisse este tipo de mecanismo poderia acontecer que um determinado
membro permanente viesse a ficar impedido de exercer o direito de veto decorrente
de uma manobra processual dos outros membros do Conselho e por esta razão, a
Assembleia Geral elaborou345 uma lista de trinta e cinco categorias de questões
processuais para que o CS agisse nessas situações, embora este não esteja
vinculado a tal lista.
A ausência ou abstenção dos membros permanentes não significa o veto, mas
sim e apenas o seu voto negativo, o que se apresenta contrário do que se encontra
estipulado na Carta das Nações Unidas. Atualmente é possível aprovar uma decisão
do Conselho mesmo com a abstenção dos cinco Estados membros permanentes346,
devido ao facto de a abstenção não equivaler a veto, sendo por isso necessário nove
votos para ser aprovada a decisão. Acrescente-se que as deliberações da Assembleia
Geral em assuntos importantes só podem ser elaboradas após recomendação do
Conselho de Segurança, daí decorre a ausência de efetividade e ausência de força
punitiva de suas decisões.

7 Compete ao Conselho de Segurança decidir se uma questão é qualificada como processual ou
não.
345 Em Resolução de 14 de Abril de 1949.
346 Aqui trata-se da Abstenção coletiva.
344
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4.1.2.1. Da Participação Brasileira no Conselho de Segurança
A guerra tornou-se uma violação ao direito internacional e os Estados se
comprometeram a resolver suas controvérsias por meios pacíficos e a evitar o uso da
força nas relações internacionais. Com a Carta das Nações Unidas resultou de
negociações realizadas ao final da 2ª Guerra Mundial e está em vigor desde 1945 e
na composição institucional da ONU, atribuiu-se a um órgão de composição reduzida
– o Conselho de Segurança das Nações Unidas (CSNU) – a primazia sobre condução
dos assuntos relacionados à paz e à segurança internacionais.
Com base nos Capítulos VI ou VII da Carta da ONU, o Conselho de Segurança
pode decidir sobre medidas a serem adotadas em relação aos Estados cujas ações
não se coadunem com as normas relativas à paz e à segurança internacionais. Dentre
as decisões que podem ser tomadas ao amparo do Capítulo VII estão o embargo de
armas, sanções abrangentes e mesmo a autorização de intervenção armada. Essas
medidas são manifestações impositivas da autoridade do CSNU, pois dispensam o
consentimento das partes em conflito.
O Conselho de Segurança é composto por cinco membros permanentes
(Estados Unidos, Rússia, China, França e Reino Unido – os cinco poderes de veto) e
por dez membros não permanentes, eleitos para mandatos de dois anos. O Brasil347
é, ao lado do Japão, o país que por mais vezes integrou o CSNU como membro não
permanente.
O Brasil defende que o órgão deve atuar de forma transparente, responsável e
sempre orientada pelos princípios basilares da Carta das Nações Unidas. Defende-se
o uso das vias diplomática e política para a solução dos conflitos e consideramos que
as medidas coercitivas são opções de última instância, procurando contribuir para
aprimorar o desenvolvimento conceitual dos assuntos de paz e segurança.
Caracterizado por sua postura de independência, equilíbrio e capacidade de diálogo,
o Brasil atua – no exercício dos mandatos do CSNU e de outros órgãos das Nações
Unidas– pela construção de consensos, especialmente em situações de grande
polarização e divergência entre os membros do CSNU.

Esteve nele presente por dez vezes, nos biênios 1946-47, 1951-52, 1954-55, 1963-64, 1967-68,
1988-89, 1993-94, 1998-99, 2004-05 e 2010-11. Para o último, foi eleito com 182 votos (dentre 183
países votantes), o que demonstra o amplo reconhecimento das contribuições do Brasil à atuação do
órgão.
347

218

O Brasil tem o posicionamento da necessidade de reforma do CSNU para tornálo mais legítimo e representativo do conjunto dos Estados-membros da ONU, que hoje
somam 193 países. A reforma é necessária para que o órgão passe a refletir a
realidade contemporânea. Trata-se de preservar o arcabouço das Nações Unidas,
adaptando suas estruturas às exigências do século XXI.
4.1.3. Dos Tribunais específicos ao Tribunal Penal Internacional
Após a Segunda Guerra Mundial, alguns Tribunais de âmbito internacional foram
criados, a exemplo o de Tóquio348 e, provavelmente o mais famoso, de Nuremberg349,
responsável por julgar os crimes cometidos pelos nazistas na Segunda Guerra
Mundial.
Conforme se percebeu, as limitações e condicionantes dos tribunais ad hoc350,
criaram um ambiente favorável à constituição de um tribunal permanente, reforçando
uma ideia que já vinha a ser trabalhada desde os finais da II Guerra Mundial.
Entre 1951 e 1953 chegaram, inclusivamente, a ser apresentados projetos de
estatuto para o futuro Tribunal Penal Internacional através de comités constituídos
pela Assembleia Geral da ONU, os quais ficaram suspensos até 1989, em grande
parte devido ao advento da Guerra Fria.
Em 1950, a ONU organizou uma comissão para elaborar o Estatuto do Tribunal
Penal Internacional, porém, nenhuma organização permanente foi resultado dessa

“Tribunal Militar Internacional para o Extremo Oriente (IMTFE), também conhecido como “O Tribunal
de Tóquio foi um marco na história das relações internacionais, para o direito penal internacional e para
o direito processual penal internacional, a exemplo do que ocorreu em Nuremberg. De modo geral,
analisa-se que a criação de um tribunal militar foi uma decisão muito mais política do que jurídica por
parte dos vencedores da guerra, ocasião em que a China, os Estados Unidos e a Grã-Bretanha
decidiram que havia chegado o momento de encerrar a guerra e punir a agressão praticada pelos
japoneses.” Disponível em: <https://www.metodista.br/revistas/revistas-unimep/index.php/cd/article/.../
988/619> Acesso em: 10 nov. 2018.
349 Sobre a formação desse tribunal, em 1945, vale muito a pena assistir ao filme O julgamento de
Nuremberg (Nuremberg, 2000), filme dirigido por Yves Simoneau.
350 Os Tribunais Internacionais Ad Hoc são tribunais instituídos temporariamente com o objetivo de
julgar um caso específico posteriormente à ocorrência dos fatos – ex post facto – e do cometimento
dos delitos. São também chamados de tribunais de exceção, em razão do caráter excepcional de sua
constituição. Os principais pontos problemáticos desse tipo de tribunal são: a criação para conhecer de
um caso específico e posteriormente à ocorrência dos fatos, o que afeta a imparcialidade do processo;
a não tipificação dos fatos ocorridos e considerados ilícitos que serão julgados, fazendo com que se
possa tipificar qualquer conduta e puni-las da forma que melhor interessar a quem instituiu o tribunal;
falta de ratificação da competência do tribunal pelos Estados que formarão o polo passivo da relação
processual, o que leva a não legitimação da incidência do tribunal sobre a soberania dos Estados.
Essas características levaram ao desrespeito a inúmeros princípios como o contraditório e a ampla
defesa, o princípio do juiz natural, igualdade, imparcialidade, legalidade e dignidade da pessoa humana.
348
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iniciativa. Já em 1973, segundo a resolução número XXVIII da ONU, referente aos
“Princípios da Cooperação Internacional na Identificação, Detenção, Extradição e
Punição dos Culpados por Crimes contra a Humanidade”, ficou estabelecido que
todos os países deveriam ajudar para que os responsáveis por esses tipos de atos
fossem julgados e punidos.
Posteriormente, entre 1995 e 1998, a Assembleia Geral da ONU convocou,
novamente, dois comitês para a elaboração do projeto de estatuto do futuro Tribunal
Penal Internacional. Na década de 1990, outra comissão foi organizada. Esta realizou
dezenas de sessões a fim de preparar um projeto de Estatuto e até formar um Comitê
especial que reuniria representantes governamentais. O resultado desses encontros
foi o Comitê Preparatório da Conferência de Roma. Foi somente em julho de 1998 que
representantes de 120 nações reuniram-se em uma conferência na cidade de Roma
e aprovaram o projeto que pretendia criar um Tribunal Penal Internacional
Permanente, um foro que até então existia somente enquanto ideal. O resultado foi a
elaboração do Tratado de Roma do Tribunal Penal Internacional, e é válido lembrar
que a aprovação desse tratado, ou Estatuto, não foi unânime. Estados Unidos, China,
Israel, Iêmen, Iraque, Líbia e Qatar foram contrários, somados às vinte e uma
abstenções.
Entre a aprovação do texto do Estatuto, na Conferência de Roma, e a sua
entrada em vigor, mediou ainda bastante tempo, pela simples razão de terem sido
apresentadas algumas reticências, por diversos Estados, relativamente à respetiva
ratificação.
Porém, em abril de 2002, o Estatuto de Roma atingiu o número mínimo das 60
ratificações necessárias para permitir a sua entrada em vigor, que viria a suceder em
1 de julho de 2002, contando atualmente com a adesão de 121 países.
Desta forma, conclui-se que a comunidade internacional teve um papel decisivo
na criação do atual TPl, o qual se perfila como o único tribunal penal internacional de
caráter permanente (com sede em Haia, na Holanda), representando um verdadeiro
marco na consolidação de um paradigma humanitário (com relevo para as normas e
princípios de Direito Internacional Humano), onde o Direito Penal funciona como
protetor dos Direitos Humanos, especialmente no que se refere à impunidade, às
graves ofensas, a brutalidade e ao abuso sistemático do poder. A respeito dos
tribunais ad hoc, o TPI passou a representar uma justiça permanente, assente numa
estrutura duradoura, com a natureza de uma organização internacional, mas que
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também visa a aplicação do DPI a situações de graves infrações dos Direitos
Humanos, com relevo para a Violação do DIH. Por outro lado, passou igualmente a
representar uma justiça independente, porque a sua criação decorreu do acordo de
vontades da generalidade dos Estados, sob os auspícios da ONU.
De acordo com o artigo 1º do seu Estatuto,351 o TPI possui jurisdição sobre as
pessoas responsáveis pelos crimes de maior gravidade, com alcance internacional, e
afirma-se complementar das jurisdições penais nacionais. Além disso, este Tribunal
também se tornou relevante por via do aperfeiçoamento das regras aplicáveis de
Direito Internacional Penal Substantivo e de Direito Internacional Penal Processual,
num conjunto de disposições, constantes do Estatuto de Roma do Tribunal Penal
Internacional, sem qualquer precedente na História do Direito Internacional Público.
O Estatuto, que tem a forma de um tratado internacional solene, prevê a
competência do TPI para julgar sujeitos individuais pela prática dos mais graves
crimes internacionais, nomeadamente, genocídio, crimes contra a Humanidade,
crimes de guerra e o crime de agressão (nisto reside o chamado critério de jurisdição
material do TPI). Porém não traz em sua competência o julgamento por violações de
Direitos Políticos, apesar de ser a democracia um dos valores e princípios essenciais,
universais e indivisíveis das Nações Unidas, assentando-se na vontade livremente
expressa dos povos e está estreitamente ligada ao Estado de direito e ao exercício
dos Direitos Humanos e das liberdades fundamentais.
Tribunais de Nuremberg, o Tribunal Militar Internacional para o Extremo Oriente
(IMTFE), o Tribunal Penal Internacional para a ex-Iugoslávia (ICTY) e o Tribunal Penal
Internacional, estiveram e estão reféns de um sistema judicial arcaico e questionável,
em que as competências estão limitada a denúncias que comprovem o cometimento
de crimes graves, sem nenhuma ação profilática capaz de se aproximar dos ideias
dos Tratados Internacionais pós conflitos, e suas decisões são tomadas muito após
os fatos, aplicando-se a um ou outro político ou militar ditador, quando se sabe que os
atos são cometidos por um grande número de pessoas publicamente envolvidas nos
genocídio, atrocidades e extermínios. Os procedimento arcaicos e questionáveis

Artigo 1 - O Tribunal - Fica instituído pelo presente um Tribunal Penal Internacional (“o Tribunal”). O
Tribunal será uma instituição permanente, estará facultada a exercer sua jurisdição sobre indivíduos
com relação aos crimes mais graves de transcendência internacional, em conformidade com o presente
Estatuto, e terá caráter complementar às jurisdições penais nacionais. A jurisdição e o funcionamento
do Tribunal serão regidos pelas disposições do presente Estatuto. Disponível em:
<http://www.dhnet.org.br/direitos/sip/tpi/esttpi.htm> Acesso em: 10 nov. 2018.
351
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estão transformando o (TPI) em um Tribunal de punição de uns poucos líderes
africanos e sem alcance além dos Estados não membros.
4.1.4. Da Corte Interamericana de Direitos Humanos
Com o nascimento da ONU, a temática dos Direitos Humanos em nível universal
aparece de forma preponderante no cenário internacional, e a partir de então, o Direito
Internacional passa a atuar na promoção e proteção dos Direitos Humanos e vai além:
impulsiona a criação de sistemas regionais de proteção a esses direitos. Tendo como
inspiração um ponto comum, ou seja, a Declaração Universal dos Direitos Humanos
de 1948 – fonte de idealização para a universalidade dos Direitos Humanos –, os
sistemas regionais são criados.
A principal vantagem de sua criação seria a de que tais sistemas tendem a uma
maior homogeneidade entre seus membros, quando comparados à abrangência dos
instrumentos internacionais no plano global, tanto em relação a seus sistemas jurídicopolítico quanto a seus aspectos culturais, ou seja, em outras palavras, os sistemas
regionais de proteção aos Direitos Humanos são organismos internacionais como o
sistema universal, só que aqueles atuam regionalmente. Como são divididos por
regiões, cada continente organiza-se à sua maneira, tentando respeitar suas
diversidades culturais.
O continente americano tem como principal instrumento a Convenção Americana
de Direitos Humanos, e é composto tanto pela Comissão Interamericana, como pela
Corte Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos.
A região europeia, que conta com a Convenção Europeia de Direitos Humanos e com
a Corte Europeia de Direitos Humanos, e, ainda, o continente africano, que apresenta
como principal instrumento de proteção aos Direitos Humanos a Carta Africana de
Direitos Humanos e dos Povos de 1981, que estabelece a Comissão Africana de
Direitos Humanos e dos Povos.
Dessa maneira, entende-se que o Sistema de Proteção da Organização das
Nações Unidas, ONU, no plano global, juntamente com os citados sistemas regionais,
tutelam – com pouca ou nenhuma eficácia e com aplicabilidade inexistente – os
Direitos Humanos.
Cabe ao indivíduo que sofreu uma violação graves aos Direitos Humanos, aqui
compreendidos os Diretos Políticos, e fundamenta seu inconformismo, tendo em vista
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esse complexo universo de instrumentos internacionais, ficar a sua escolha qual seria
o organismo mais propício, aplicando-se, dessa forma, o critério da primazia da norma
mais favorável à vítima, não negando seu acesso à justiça por questões processuais
ligadas à jurisdição e competência.
Todavia, há quem defenda que possa ocorrer um enfraquecimento dos sistemas
regionais, vez que a conveniência destes sistemas regionais, atuando de forma
paralela ao sistema universal das Nações Unidas, é discutível, acreditando que a
evolução, se contínua, poderá fazer com que um dia os sistemas regionais percam
notória importância frente ao sistema universal. Além disso, é certo que ainda existem
zonas de resistência a qualquer forma de internacionalização, pois muitos Estados
acreditam na soberania hegemônica sem qualquer tipo de controle externo nas
decisões internas. O Sistema Interamericano como exemplo, pode-se citar a grande
desigualdade existente entre os Estados-membros da OEA como um dos possíveis
fatores.
A Corte Interamericana de Direitos Humanos não consegue ter uma eficácia
ainda mais ampla porque nem todos os citados países reconhecem sua competência,
como é o caso dos Estados Unidos da América e do Canadá. Os dois países mais
desenvolvidos do continente americano se recusam a reconhecer a competência do
referido tribunal e em sendo os Estados extremamente desiguais entre si, seja em
relação à capacidade tecnológica, ao poderio bélico, ou ao desenvolvimento
econômico, e dificilmente participariam de um contrato para o estabelecimento de
princípios de justiça de âmbito internacional movidos unicamente pela busca da
maximização restrita do auto interesse.
Por outro lado, há quem defenda que os sistemas regionais tendem cada vez
mais a se fortalecer, renovando a doutrina clássica na questão de delimitação de
competências, em troca de uma garantia cada vez mais eficaz dos Direitos Humanos.
A aproximação regional aos Direitos Humanos pode trazer um resultado positivo, pois
a homogeneidade que pode existir entre os Estados sob o perfil político, cultural e
social pode favorecer, de fato, uma suposta obrigação a respeito de tais direitos, seja
pela presença de concepções comuns nos Direitos Humanos, seja por um clima da
confiança mútua, que tranquiliza os Estados quanto ao risco que o tema dos Direitos
Humanos pode trazer, seja com interferências impróprias ou especulações políticas.
Independente do futuro desses sistemas ou dos motivos de sua existência, o
importante é o debate como forma de contribuição aos Direitos Humanos.
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4.1.5. Do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem
O Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, com sede em Estrasburgo, que não
é uma instituição da União Europeia mas um órgão do Conselho da Europa,
proporciona um nível adicional de proteção em caso de alegadas violações dos
direitos consagrados na Convenção Europeia dos Direitos do Homem.
A Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia consagra um conjunto de
direitos

e

liberdades individuais. Incorpora os direitos estabelecidos pela

jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia, reproduzidos na Convenção
Europeia dos Direitos do Homem, bem como outros direitos e princípios resultantes
das tradições constitucionais dos Estados-Membros da União Europeia e de outros
instrumentos internacionais.
Redigida por representantes governamentais e parlamentares de todos os
países da União Europeia, a Carta consagra direitos fundamentais como a liberdade
de expressão e a liberdade de religião, bem como Direitos Econômicos e sociais que
refletem os valores e o património constitucional comuns da Europa.
A Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia só se aplica aos
Estados-Membros quando estes aplicam o direito da União Europeia e as autoridades
públicas dos Estados-Membros (legislativas, executivas e judiciais) só são obrigadas
a respeitar a Carta quando aplicam o direito da União Europeia, nomeadamente
quando aplicam regulamentos ou decisões ou quando transpõem diretivas. Sob
orientação do Tribunal de Justiça, os juízes dos Estados-Membros só têm
competência para assegurar que a Carta seja respeitada pelos Estados-Membros
quando aplicam o direito da União.
No caso de uma situação não apresentar qualquer conexão com o direito da
União Europeia, incumbe às autoridades nacionais, nomeadamente aos tribunais,
fazer respeitar os direitos fundamentais e nestes casos em que a Carta não se aplica,
os Direitos Fundamentais continuam a ser garantidos a nível nacional em
conformidade com os diversos sistemas constitucionais, pois os Estados-Membros
possuem uma vasta regulamentação em matéria de direitos fundamentais, cujo
respeito é assegurado pelos tribunais nacionais.
Todos os Estados-Membros assumiram compromissos ao abrigo da Convenção
Europeia dos Direitos do Homem, independentemente das obrigações que lhes
incumbem por força do direito da União Europeia. Por conseguinte, como último
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recurso e uma vez esgotadas todas as vias de recurso a nível nacional, é possível
intentar uma ação junto do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, em Estrasburgo,
contra um Estado-Membro, por violação de um direito fundamental garantido pela
Convenção Europeia dos Direitos do Homem.
O Tribunal Europeu dos Direitos do Homem elaborou uma lista de verificação da
admissibilidade352 para ajudar os potenciais requerentes a determinar por si próprios
se poderão existir obstáculos à apreciação das suas queixas pelo Tribunal.
A Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia é aplicável a todos os atos
das instituições da União Europeia. O papel da Comissão consiste em certificar-se de
que as suas propostas legislativas respeitam a Carta. Todas as instituições da União
Europeia (e sobretudo o Parlamento Europeu e o Conselho) estão obrigadas a
respeitar a Carta ao longo de todo o processo legislativo. A Carta só se aplica aos
Estados-Membros quando estes aplicam o direito da União Europeia e quem
considerar que uma autoridade nacional violou a Carta ao aplicar o direito da União
Europeia, pode apresentar queixa à Comissão, que tem competência para dar início
a um processo de infração contra o Estado-Membro em questão353.
A Comissão não é um órgão judicial nem uma instância de recurso contra as
decisões de tribunais nacionais ou internacionais e não aprecia, em princípio, o mérito
de casos concretos, salvo se tal for relevante para o cumprimento da sua missão de
assegurar a correta aplicação do direito da União Europeia pelos Estados-Membros.
Em particular, se detectar um problema de alcance mais vasto, a Comissão pode
solicitar às autoridades nacionais que o resolvam e, em última instância, intentar uma
ação contra um Estado-Membro junto do Tribunal de Justiça. O objetivo destes
procedimentos consiste em garantir a conformidade do direito (ou prática
administrativa ou judicial) nacional em causa com os requisitos estabelecidos no
direito europeu.
O Tribunal de Justiça, com sede no Luxemburgo, é a instituição da União
Europeia que tem a última palavra no que respeita aos tratados, à Carta e à legislação

Disponível em: <http://app.echr.coe.int/CheckList/?cookieCheck=true> Acesso em: 06 out. 2018.
A Ordem dos Advogados em Portugal disponibiliza aos seus associados – dos quais esta discente
faz parte de seus quadros - um guia que foi elaborado pelo Serviço do Jurisconsulto do Tribunal e não
vincula em nenhum caso o Tribunal, na sua interpretação dos critérios de admissibilidade. Será
regularmente atualizado. Redigido em Francês e em Inglês, será traduzido num certo número de outras
línguas privilegiando as línguas oficiais dos Estados contra os quais a maior parte das queixas é
dirigida. Disponível em: <http://www.oa.pt/upl/%7B7e12c345-df43-41aa-b3d3-a7b3d9c43b98%7D.
pdf> Acesso em: 06 out. 2018.
352
353
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europeia. Cabe-lhe garantir a sua interpretação e aplicação uniformes em toda a
União e o cumprimento, por parte das instituições da União Europeia e dos
Estados-Membros, das obrigações decorrentes do direito da União Europeia.
O cidadão ou empresa que considere que um ato de uma instituição da União
Europeia que lhe diz diretamente respeito viola os seus direitos fundamentais pode
instaurar uma ação junto do Tribunal de Justiça, que tem o poder de anular esse ato,
em certas condições. No entanto, um cidadão não pode instaurar uma ação contra
outra pessoa (singular ou coletiva) ou contra um Estado-Membro junto do Tribunal de
Justiça.
Com a entrada em vigor do Tratado de Lisboa, a União Europeia está obrigada
a aderir à Convenção Europeia dos Direitos do Homem. Quando esta adesão se
concretizar, as pessoas que considerem que os seus Direitos Humanos foram
violados pela União Europeia, uma vez esgotadas todas as vias de recurso a nível
nacional, poderão também dirigir-se ao Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, o
que introduzirá um controlo jurisdicional adicional em termos de proteção dos direitos
fundamentais na União Europeia.
4.2. Consequências por violação dos Direitos Humanos
O Direito Internacional354 é uma ordem dinâmica e como tal a noção de jus
cogens, ao serviço dos valores fundamentais da humanidade, não pode deixar de ter
em consideração as realidades da sociedade internacional. Após as atrocidades
cometidas durante as duas Guerras Mundiais foi criada a ONU dotada de um sistema
para a manutenção da paz e da segurança internacionais de aplicação universal, com
o intuito de regular as relações entre os Estados através de disposições legais.355
No seu artigo 1.º n.º 3 é afirmado que a Organização tem por objetivos alcançar
uma cooperação internacional, com vista a resolver os problemas internacionais de
caráter Econômico, social, cultural ou humanitário, promover e estimular o respeito
“Alguns juristas também identificam o direito internacional público como o direito das gentes, ou
também jus inter gentes - Law of nations ou völkerrecht, utilizado por Richard Zouch (1650) –, mas
com a incovenência de ser confundido com o direito das gentes do Direito Romano, jus gentium, cujo
objetivo e significado eram os outros.” GUIMARÃES, Antônio Marcio da Cunha Direito Internacional:
In: Coleção OAB - Doutrina. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009.
355 Artigo 2.º n.º 4 da CNU, Este artigo dispõe no seu n.º 4 que “Os membros deverão abster-se nas
suas relações internacionais de recorrer à ameaça ou ao uso da força, quer seja contra a integridade
territorial ou a independência política de um Estado, quer seja de qualquer outro modo incompatível
com os objetivos das Nações Unidas”.
354
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pelos Direitos Humanos e liberdades fundamentais, que embora salvaguardando a
soberania dos Estados no artigo 2.º n.º 7356 , não estabelece uma proteção total da
interferência nos assuntos internos, uma vez que esta disposição não prejudica a
aplicação de medidas coercivas pelo Conselho ao abrigo do Capítulo VII da Carta,
tanto de natureza militar como não militar.
Apesar da proibição do uso da força, exceto em casos de legítima defesa357, ou
de segurança coletiva, a comunidade internacional ainda não concretizou o seu
objetivo de abolir o recurso à força nas relações internacionais. Pelo contrário, o
número de conflitos armados continua a ser elevado, em especial os de caráter nãointernacional, com o consequente aumento do número de vítimas, o que tem exigido
em muitas situações uma resposta por parte da comunidade internacional, como se
verificou recentemente na Líbia e atualmente o exige a situação vivida na Síria,
consideradas situações que podem fazer perigar a paz e a segurança internacionais.
Longe de se ter atingido o fim da História, a situação internacional permanece
volátil, incerta e complexa, como resultado das caraterísticas de um sistema marcado
pela heterogeneidade de modelos políticos, culturais e civilizacionais.
Se é certo que se abriram novas oportunidades tendentes a uma maior
cooperação e diálogo entre os Estados, também cedo se tornou evidente a tendência
para o aumento da conflitualidade regional. A tendência natural do ser humano para
a guerra sempre requereu a aplicação de regras, que contribuíssem para regular a
conduta das partes envolvidas num conflito. É neste contexto que surge o Direitos
Humanos

Internacionais,

como

um

conjunto

de

normas convencionais e

consuetudinárias que tem por objetivo resolver os problemas decorrentes dos conflitos
armados, limitando os meios e métodos de combate e estabelecendo a proteção das
pessoas e da propriedade que não constituam alvos militares legítimos.
Daqui se infere a pertinência da sua consideração e aplicação por parte da ONU,
e demais organizações por si mandatadas, na concretização dos objetivos que
estiveram na base da sua constituição e que têm formado a base da argumentação
de muitas das suas resoluções e relatórios, em conjunto com as normas que fazem
Neste artigo é indicado que “Nenhuma disposição da presente Carta autorizará as Nações Unidas
a intervir em assuntos que dependam essencialmente da jurisdição interna de qualquer Estado, ou
obrigará os membros a submeterem tais assuntos a uma solução, nos termos da presente Carta; este
princípio, porém, não prejudicará a aplicação das medidas coercivas do Capítulo VII”
357 Artigo 51.º da CNU Este artigo dispõe que “Nada na presente Carta prejudicará o direito inerente de
legítima defesa individual ou coletiva, no caso de ocorrer um ataque armado contra um membro das
Nações Unidas, até que o Conselho de Segurança tenha tomado as medidas necessárias (...)
356
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parte

do

Direito

Internacional

dos

Direitos

Humanos,

dada

a

crescente

interoperacionalidade entre os dois ramos do Direito nas situações de conflito atuais.
Tanto o Direito Internacional como as organizações internacionais se associaram
a projetos de construção de uma sociedade internacional, onde os Estados partilham
interesses e valores comuns. O estatuto jurídico da ONU foi definido por decisão do
Tribunal Internacional de Justiça em 1949, na questão sobre as indemnizações
devidas no caso de ferimentos ou morte dos funcionários ao serviço das Nações
Unidas. O Tribunal Internacional de Justiça deliberou que apesar de a ONU ter
personalidade jurídica não é um Estado e, como tal, não tem os mesmos direitos e
deveres de um Estado. Conquanto não é um Estado é-lhe permitido enviar forças para
operações de manutenção ou imposição da paz, com base no Capítulo VII da CNU
ou, segundo outros, com base nos Capítulo VI e VII, se considerarmos que as
operações de manutenção da paz têm base no Capítulo VI e as de imposição da paz
no Capítulo VII. De modo a exercer as suas funções a Organização teria, assim,
personalidade jurídica para negociar, exercer direitos e cumprir deveres.
As operações de manutenção da paz não estavam previstas na Carta, todavia o
Tribunal Internacional de Justiça na sua decisão de 1962 referente a certas despesas
das Nações Unidas, determinou que a Organização também é constitucionalmente
competente para levar a cabo este tipo de operações, tendo estas sido enquadradas
entre o Capítulo VI e VII, como fazendo parte de uma espécie de Capítulo 6,5. Desde
as primeiras missões de observação de finais dos anos 40 e das primeiras
mobilizações de capacetes azuis, em meados dos anos 50, a ONU está no centro das
estratégias de paz.
No contexto interestatal da Guerra Fria, as estratégias de paz traduziram-se
numa manutenção da paz, ou seja, excetuando algumas raras ocasiões as operações
realizaram-se com o consentimento das partes em conflito. No contexto interestatal
do pós-Guerra Fria, a ONU foi mandatada para realizar objetivos de restabelecimento,
imposição e de consolidação da paz, em condições muito mais arriscadas e por vezes
sem a autorização das partes. Pode dizer-se que as operações militares da ONU
incluem uma vasta gama de atividades, que vão da manutenção tradicional da paz, à
imposição da paz, visando desativar e resolver conflitos. Durante a Guerra Fria, o
conceito de manutenção da paz foi o único correntemente utilizado. Com a
multiplicação das missões e dos mandatos, depois de 1989, novos conceitos foram
propostos.
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Face ao elevado número de solicitações que têm vindo a ser feitas à ONU, que
têm excedido mesmo a sua capacidade de resposta, tornou-se notória a necessidade
e a vantagem de fomentar uma maior articulação e cooperação com organizações
regionais – desde que dispostas a atuar no quadro regional numa ótica de segurança
coletiva – promovendo a descentralização, a delegação de poderes e a cooperação
com as Nações Unidas, de modo a que aquelas organizações desempenhem um
papel na manutenção ou restabelecimento da paz, nos termos do Capítulo VIII da
Carta. Apesar de o Conselho de Segurança das Nações Unidas ter aprovado
resoluções apoiando medidas deste género, com frequência pressionado pela opinião
pública, tem havido relutância em impor este tipo de medidas.
A Carta das Nações Unidas, a Convenção de Genebra de 1949 e respetivos
Protocolos Adicionais de 1977 são as normas de caráter geral que regulam as
operações de paz. Para além destas, para cada operação de paz são trabalhadas
durante o processo de decisão um conjunto de normas que levam ao enquadramento,
das quais importa destacar o mandato da força, os termos de referência as e as
diretivas para os diversos governos contribuintes com forças.
O que é universalmente vinculativo para todos os Estados, também deve ser
considerado obrigatório para a Organização universal estabelecida pelos mesmos
Estados, com as necessárias adaptações, e ao declarar o seu compromisso em
relação à aplicação do Direitos Internacionais Humanos, a Organização afirmou que
no cumprimento do seu mandato as forças atuam em nome da comunidade
internacional, não podendo ser consideradas uma “parte” do conflito, nem uma
“potência” no sentido da Convenção de Genebra.
As operações de manutenção da paz das Nações Unidas devem ser vistas como
objetivas e neutrais, sendo o seu único interesse no conflito o restabelecimento e a
manutenção da paz e da segurança internacionais, o que não ocorre no caso de
operações de imposição da paz, em que se aplica o Direito Internacional Humano na
sua totalidade por se tomar parte no conflito armado em questão. A imposição da paz
pode-se referir a uma missão militar em segurança coletiva, como é o caso da Líbia,
e no sentido de operação de imposição da paz, em que se pode usar a força
ofensivamente para além da legítima defesa, por exemplo para preservar o mandato
humanitário. Em ambos os casos o Direito Internacional Humano deve ser respeitado,
uma vez que os intervenientes se tomam parte direta nas hostilidades. As Nações
Unidas procuraram reforçar a aplicabilidade dos Direitos Humanos às forças de
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manutenção da paz e fortalecer os procedimentos para a sua implementação, pelos
Estados que contribuem com contingentes.
4.2.1. Influência bélico econômicas nas garantias de Direitos Políticos nos
Tratados de Direitos Humanos
A Ordem Econômica Internacional objetiva estabelecer um enquadramento
jurídico de caráter cosmopolita, destinado à harmonização e aprimoramento das
relações comerciais e econômicas, desenvolvidas por todas as pessoas jurídicas de
direito público externo envolvidas.
Com as mudanças das Relações Econômicas Internacionais, notadamente no
período compreendido na segunda metade do Século XX, o crescimento da economia
dos países passou a pautar-se na evolução da ordem econômica mundial, e
consequentemente interferir diretamente nos Organismos de Proteção Internacionais.
Observe-se que o principal caminho a proteção dos Direitos Humanos, aqui não só os
compreendidos como os de Direito Político, é a independência econômica das
Organizações Internacionais, pois não há como negar a força de barganha do poder
econômico na elaboração de tratados interacionais de Direitos Humanos, na forma de
um grande muro protetor e o poder bélico.358
O mundo jurídico e as nações associadas das Organizações Internacionais
serão forçadas a caminhar para um novo ordenamento jurídico de previsão dos
Direitos Fundamentais que não fira a soberania dos Estados, mas que se iguale aos
textos constitucionais, sancionando as ofensas não pela ação bélico econômica, mas
pela punição de todos os responsáveis, pessoas físicas, em razão da aplicabilidade
da norma.

Utiliza-se aqui uma metáfora – que ainda precisa ser mais aprimorada porém serve de visualização
– quando dois países se apresentam para se relacionar entre si, primeiro eles mostram seu Pitbull
(economia). Em caso de algum fracasso ou crise, eles mostram o seu Rotweiller (poder bélico, no qual
se insere o poder nuclear).
358
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4.2.2. Da retificação e da aplicação dos Direitos Políticos como Direitos
Humanos
A experiência internacional em matéria de proteção dos Direitos Humanos tem
revelado, em diferentes momentos históricos, o consenso quanto à sua
universalidade, proclamada pela Declaração de 1848. Na maioria dos Estados e
Soberanias que têm ratificado os tratados de Direitos Humanos, lamentavelmente,
não tem formado uma consciência da natureza e amplitude de alcance das obrigações
convencionais contraídas.
O Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos contém em sem texto
fundamentos jurídicos dos princípios da democracia porém em nada explicita a
proteção da manifestação de vontade do ser, pela dicotomia apresentada neste
estudo, em submeter seu nome a escolha popular.
A prestação de assistência eleitoral pelas Nações Unidas é um trabalho de
realizado sob a estrita regulamentação da Assembleia Geral e é prestada através do
acompanhamento de observadores apenas no dia do pleito, sem se anteceder ao
processo de recepção das candidaturas e sua forma de escolha dos líderes segundo
cada sistema representativo utilizados por cada um dos Estados e Soberanias.
Desde 1988, a Assembleia Geral adoptou pelo menos uma resolução por ano
relativa a um aspecto da democracia e esta se tornou um tema transversal dos
documentos saídos das grandes conferências e desde os anos 90, e dos objetivos de
desenvolvimento acordados internacionalmente que delas emanaram, incluindo os
objetivos de Desenvolvimento do Milénio. Na Cimeira Mundial359 de Setembro de
2005, os Estados-membros reafirmaram que a democracia é um valor universal, que
emana da vontade, livremente expressa pelos povos, de definir o seu próprio sistema
político, Econômico, social e cultural e que assenta na plena participação em todos os
aspectos da sua vida.
Na Declaração do Milênio,360 os líderes de diversos Estados e Soberanias se
comprometeram a não poupar esforços para promover a democracia e reforçar o
Estado de direito bem como o respeito dos Direitos Humanos e das liberdades

Outras informações em Disponíveis em <www.un.org/ga/59/hl60_plenarymeeting> Acesso em: 20
out 2017
360 Disponível em: <https://www.unric.org/html/portuguese/uninfo/DecdoMil.pdf> Acesso em: 20 out.
2017.
359
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fundamentais. Decidiram lutar a favor da plena proteção e defesa dos direitos civis,
políticos, econômicos, sociais e culturais no mundo e reforçar a capacidade de todos
os países no que se refere a aplicar os princípios e as práticas da democracia e o
respeito dos Direitos Humanos, porém face o uso dos termos comuns à diplomacia,
com muito pouco efeito.
A assistência eleitoral da ONU, desde que reformada na forma apresentada conclusão
deste estudo, pode se tornar um elemento crucial e positivo da manutenção e de consolidação
da paz e a explicitação nos documentos internacionais da dicotomia necessária dos
Direitos Políticos passivo, destacando a qualidade, protegendo e preservando a manifestação
intrínseca do ser em submeter seu nome a registro de candidatura ao pleito, elevado à

caráter fundamental à existência humana, alterará drasticamente os índices de
desenvolvimento humano e a desnutrição, que permitam a construção de uma nova

ordem mundial, a permitir que as ações das Organizações Internacionais, – livres da
influência bélico econômica – possam agir de forma profilática e se anteciparem aos
conflitos.
A existência de um mecanismo de sanções Direitos Humanos condiciona a sua
eficácia, mesmo que o seu propósito seja punitivo como o de todo o sistema de
sanções, mas esta estrutura punitiva não tem efetividade pois está condicionada a
duas categorias de infrações. As primeiras são as inobservâncias e os atos contrários
às disposições das Convenções de Genebra e dos Protocolos que lhes são adicionais,
e as segundas, existe um sistema próprio do Direito de Genebra, das “Infrações
graves”, as quais são classificadas como crimes de guerra, onde se trata das violações
que representam um perigo especialmente grave e que ao ficarem impunes, implicam
a total falência do sistema.
Diante da inobservância dos atos da Convenção de Genebra, as ações são
idênticas às contidas no Direito Internacional Público geral, onde os atos contrários e
as violações dos Tratados Internacionais são passíveis de sanções administrativas,
disciplinares ou judiciais, e que, ao nível internacional, são aplicados os mecanismos
da responsabilidade internacional em matéria de não cumprimento dos tratados. A
obrigação principal do Estado consiste em tomar todas as medidas necessárias para
que cesse o comportamento contrário, que violou essas disposições.
Diante das “Infrações graves " que se entende como quaisquer dos atos que as
Convenções de Genebra e o Protocolo l, de 1977, adicional às Convenções de
Genebra de 1949, enumerem como tais, de maneira exaustiva, o que significa que a
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classificação de um comportamento que constitua um crime de guerra, opera-se pelo
próprio dispositivo dos tratados, porém, a proteção dos Direitos Políticos como Direitos
Humanos, aparece tão somente como proteção e difusão da Democracia, em uma
observação de que, graças às eleições, é que tornam possível a autodeterminação
visada na Carta das Nações Unidas.
Em ambos os casos, a atuação se dá sempre após a ocorrência de genocídio,
atrocidades e extermínios, pouco ou nada repercutem sobre os Direitos que na
realidade visam proteger, prejudicando ainda mais a população.
A história das Organizações Internacionais está estreitamente ligada a eleições
que remontam ao período posterior à sua fundação, no final dos anos 40, muito
embora a Carta das Nações Unidas não mencione o termo “democracia”, as palavras
de abertura da Carta, são o reflexo do princípio fundamental desta, a saber, que a
vontade dos povos é a fonte da legitimidade dos Estados soberanos e, por
conseguinte, das Nações Unidas no seu conjunto.
Impor regimes Democráticos, com a roupagem de que este visa maior proteção
e participação dos povos, não protege o pluralismo político e nega próprio princípio da
auto determinação dos povos. Ideologia não é e não deve passar pela análise do
propósito deste estudo que é o direito individual do Homem (ser), portanto, não
dependente de como ou quando pretender fazer uso, e não do exercício deste direito
enquanto entre sociedade (igualdade) e aí sim vinculado às ideologias políticas.
É antinatural, entender ilegítima ou dependente de ratificação de tratados e da
internação aos ordenamentos jurídicos de Estados e Soberanias, a intervenção prévia
pelo mecanismo de acompanhamento necessário e decorrente de claro declínio dos
índices de fome e desenvolvimento. O que se defende neste estudo é a inserção nos
textos, quando tratarem de Direitos Fundamentais, o devido destacamento dos
Direitos Políticos passivos e sua necessária dicotomia aqui defendida, com a
aplicação em planificação aos textos internos dos Estados e Soberanias, sem
imposição de um sobre o outro, aplicando-os no mesmo nível, com complemento
ajudando-os proporcionalmente.
A necessária retificação com a explicitação nos documentos internacionais que
validem o aumento da aplicação da defesa dos Direitos Políticos passivos como
Direitos Humanos, pela dicotomia apresentada, para se obter a proteção desta
vontade do ser em submeter seu nome a escolha popular. O Estado ou Soberania tem
um contrato de existência no mundo jurídico internacional, sem o qual sua soberania
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não seria garantida, e a respeitabilidade dos Direitos Políticos passivos e sua
dicotomia necessária como Direitos Humanos de primeira dimensão deverá ser
aplicada em planificação com as normas constitucionais de cada Estado ou
Soberania.
O estudo demonstra que as Cartas, Acordos, Declarações, Pactos e Tratados
Internacionais de Direitos Humanos que tratem dos Direitos Políticos, pela
repercussão na evolução da defesa dos Direitos Fundamentais, devem ser retificados
para constar expressamente a dicotomia dos Direitos Políticos apresentada, como
Direito Natural e consequentemente elevado à caráter fundamental à existência
humana e sua aplicação não como instrumento supraconstitucional impositivo, mas
admitido no mesmo nível em planificação das as normas internas dos Estados e
Soberanias.
Defende-se a proteção específica desta manifestação de vontade do ser em
poder submeter seu nome a registro, faz com que este escolhido ou não, se deve
sujeite a responder e sofrer sanções além das fronteiras de seus Estados e
Soberanias quando seu comportamento e gestão forem contrários ao povo que o
escolheu ou se submete.
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CONCLUSÃO
Desde os primeiros tempos, houveram regras para as atitudes dos diversos
segmentos da sociedade, inicialmente decorrentes do próprio comportamento natural,
ético e moral do Homem (ser) em comunidade estabelecendo um modus vivendi361
(dever ser), portanto, regras criadas para regular a convivência e que passaram a
impor duras sanções aos desvios de condutas. As imposições de sanções
transformam-se em punições severas como a penas capital, o banimento e o
isolamento, o que passa a determinar o modo de proceder dos povos, modificando o
propósito sancionador que visava manter a ideia de bom entendimento do individual
com o coletivamente e desta para com o Homem (ser), a qualidade de vida e ausência
de conflitos.
As regras com sanções e as punições severas passam a determinar os valores
de cada povo, a limitar seu campo de ação e de respeito mútuo, moldando os
conceitos de ética, de moral e de justiça, o que forja na mente dos indivíduos dois
males que vem degradando os povos e as sociedades (Estados e Soberanias): a
crença de que o cidadão tem liberdade e direitos, o que presumiria ausência de
restrição e garantia da paz e direitos de todas as necessidades do Homem (ser). A
existência humana tem mostrado o esquecimento de que a todos são impostas regras
de boa convivência que conflitam com o entendimento de liberdade e deveres,
obrigações e normas que respeitadas resultam no que se entende por direitos.
A crença de liberdade e direitos tem gerados conflitos, genocídios, atrocidades,
extermínios, autoritarismo, ditaduras, absolutismos que decorrem da falsa ideia haver
uma única saída egoísta, o fortalecimento do individualismo, da soberania, do
nacionalismo extremista, de uma única confissão religiosa como verdadeira. A
chamada globalização e as relações internacionais passou a alterar o rumo e mostrar
novos caminhos.
Atualmente, se está diante da denominada 4º Revolução Industrial,
caracterizada por mudanças abruptas e radicais, motivadas pela incorporação de
tecnologias e esta transformação já altera, fundamentalmente, os desdobramentos

Definido pelo dicionaristas como um comportamento, uma acomodação, um acordo entre duas ou
mais pessoas para permitir a continuação de seus relacionamentos e que evoluiu para a utilização no
Direito Internacional como um acordo para concluir questões em aberto nas relações internacionais
que possa resultar em coexistência amigável e cooperação.
361
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nos âmbitos econômico, cultural, religioso, social e político, mudando inclusive o
entendimento da autodeterminação dos povos em si mesmos, pois as fronteiras
territoriais há muito não existem. Estados e Soberanias estão na distância de um
clique e uma nova conceituação do que é política e a participação nas decisões da
polis, necessariamente, haverá de ser admitida por todos, invertendo conceitos de
“liberdades e direitos” para regras de convivência mutua e deveres sociais.
O comportamento do indivíduo é movido por sua natureza que está em constante
mutação. Facilmente influenciado pelo meio em que se encontra, o desenvolvimento
do ser era limitado aos ensinamentos locais, e com as novas tecnologias houve a
transformação nesta influência, não só do que recebe o ensinamento, mas
principalmente daquele que transfere o conhecimento, alterando e modificando até
mesmo o entendimento do que é ética, moral e justiça, globalizando as normas de
conduta em detrimento à cultura individual e coletiva das pequenas comunidades.
Uma característica marcante do século XX é a globalização do sistema
internacional, como a hegemonização dos Estados Europeus e que se torna
eminentemente global, a ocorrência das Grandes Guerras que ao fim resultam na
formalização de documentos internacionais com obrigações impostas a todas as
nações e a derrocada da bipolaridade com o fim da construção de dois grupos de
aliados com propósitos de guerra como a Tríplice Aliança versus Tríplice Intente e o
fim da “guerra fria” que interrompe a corrida armamentista de destruição em massa.
Todas características intrinsecamente ligadas aos Direitos Civis e Políticos com
reflexo direto na garantia dos Direitos Humanos.
Atualmente, tem-se uma posição muito mais compreensiva sobre a importância
do multiculturalismo, sobre a importância de se pensar Estados multinacionais, etnias
e culturas vivendo dentro de uma mesma territorialidade, e, portanto, dividindo uma
determinada soberania, inexistindo dúvidas que este compreender do ser mudou.
Não se está fazendo uma comparação direta, mas sim se levantando uma
questão sobre o quanto determinados eventos podem sim, se tornar determinadas
opções que pareciam óbvias, do dia para a noite, se tornam obsoletas, a exemplo do
uso da bomba atômica na Segunda Guerra Mundial, assim como opções obsoletas e
que pareciam distantes, na mesma proporção, se tornam possíveis a exemplo das
revoluções sociais, culturais e legais decorrente das novas interpretações de gênero.
Os Direitos Humanos estariam preservados pela simples restrição internacional
constante de Tratados e que exclui o uso de arma de destruição em massa, sujeitando
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quaisquer Estado ou Soberania a fiscalização das Organizações Internacionais, hoje
questionadas pela ausência de independência econômica e dependente do uso de
forças militares das potências bélico econômicas, e ainda, os Direitos Políticos como
Direitos Humanos estariam preservados sem a dicotomia apresentadas e explicitados
nos documentos internacionais e estes bastariam, ou estamos diante da necessidade
de construção de uma nova Ordem Mundial que torna público e mundialmente
conhecido que todo Homem (ser – sem distinção de gênero) não tem liberdade e sim
restrições e comportamentos monitorados pela sociedade que em nome da
coletividade pode e deve exigir respeito sob pena de sanções, assim os direitos de
decorrem da coexistência em sociedade, segunda geração – tratado como igualdade
– são obrigações e deveres a serem exigidos como regras de convivência, garantindo
sim os chamados Direitos Naturais e personalíssimos do indivíduo em conjunto com
as obrigações da vida em comunidade, reflexão de fundo deste Estudo.
Existe uma perspectiva que nasce com o próprio Tratado de Versalhes de 1919
de culpabilização de determinados Estados pela ocorrência do conflito, como
aconteceu com a Alemanha. É questionável que, ao logo de mais de um século de
debates historiográficos, vários Estados já foram culpabilizados, Estados e ou elites
políticas, e ou determinados grupos de policy makers,362 até que chegam a cair em
uma individualização extrema para atingir a resposta de “como a guerra começou”.
Indevidamente, ao invés de responsabilizar líderes e todos os envolvidos no
poder e que lhe dão apoio na práticas de crimes muito mais graves como a corrupção
e a improbidade administrativa que gera destruição em massa de forma silenciosa,
como a fome, a desnutrição, a mortalidade infantil e a degradação do desenvolvimento
humano, se responsabiliza o Estado com isolamento e boicotes econômicos, ou até
mesmo intervenção militar, punindo a população que sofre com os resultados dos
conflitos, merecendo o registro que vários já foram responsabilizados, inexistindo ação
profilática das Organizações Internacionais que sem capacidade e independência
econômica não dão efetividade aos Tratados com propósitos de evitarem conflitos,
pela própria falta de eficácia.
A comunidade internacional e seus Tratados Internacionais com propósitos de
evitar conflitos deste a criação da Liga das Nações, centenas de anos após a Magna
Carta (1215) com previsões de Direitos Políticos e Civis, e as Declaração de Virgínia
Indivíduos – geralmente membros do conselho de diretores – que tem autoridade para definir a
estrutura política de uma organização. (Mão Negra, Talibã, Grupos Terroristas, Crackers e outros)
362
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(1776), Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão (1789) e a Declaração
Universal dos Direitos Humanos (1948), sem se limitar a estas, não foram capazes de
impedir os genocídios, as atrocidades e os extermínios perpetrados não só por líderes,
mas por muitos povos que os seguiram, na grande maioria das oportunidades
incentivados pelas potências bélico econômicas, impondo à Academia, por seus
pensadores, a obrigação de encontrar mecanismos que permitam a construção de
uma nova ordem mundial, que trafegue entre o espírito incontrolado de nacionalismo
extremista, ditaduras, autoritarismo, absolutismo e os Estado e soberanias chamados
de democráticos, propondo normas de condutas universais e os mecanismos para
execução destes propósitos, a permitir que as ações das Organizações Internacionais,
– livres da influência bélico econômica – possam agir de forma profilática e se
anteciparem aos conflitos.
Um líder, ditador, autoritário ou monarca absolutista não se faz por si e não se
mantem no poder, se não pela conjugação de grupos que se beneficiarão desta
liderança aliados ao que na Democracia moderna chama-se de poderes – Executivo,
Legislativo e Judiciário – garantidores da legalidade363 dos atos impostos à sociedade
e aos súditos que somente pela rebelião e pela resistência podem buscar a alternância
do poder com pesadas baixas, uma vez que o poder armado está na mão do Estado.
Durante muito tempo, as responsabilidades dos Estados e Soberanias foram se
confundindo, ao nível do Direito Internacional, com as dos respetivos líderes e,
consequentemente, com as dos cidadãos que os serviam. Tal entendimento viria, no
entanto, a ser colocado em xeque, no seguimento das consequências catastróficas
dos conflitos do século XX e os males dos ataques cibernéticos que se estendem até
os dias de hoje.
Ao final da Segunda Guerra Mundial a necessidade de responsabilização
ganhou sim uma nova força, que embora decorrente de uma Declaração Universal,
passou a ser entendida como imperativa, onde os responsáveis pelas atrocidades,
extermínios e genocídios cometidos fossem sujeitos imediatos de um Direito
Internacional sancionador, porém com pouca efetividade.
Estabelecidos que estão as intenções de paz e de defesa dos Direitos Políticos
como Direitos Humanos e no foco do estudo, o propósito de voltar as mesmas coisas
para identificar o que se entende por erros de origem, fica evidente na Carta da
Disponível em: <https://www.swissinfo.ch/spa/evo-morales-inscribe-candidatura-a-reelección-enbolvia-con-miras-a-gobernar-hasta-2025/44579690> Acesso em: 30 nov. 2018.
363
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Nações Unidas de 1945, formalizada com total influência do Poder Bélico, Econômico
e Religioso – nominação sem a preocupação inicial de destacar importância maior de
um Poder sobre o outro – e com objetivos claros de predisposição do uso da força
militar como mecanismo de imposição das nações signatárias, em sequência pela
aplicação cruel do boicote econômico, aniquila o objetivo declarado nas Cartas que
tratam da garantia da dignidade da pessoa humana pela defesa dos Direitos
Humanos.
Tem-se uma análise que permite questionar a eficácia que impede a aplicação
dos Tratados Internacionais de defesa dos Direito Humanos – especificadamente
sobre os Direitos Políticos – impedindo a efetividade o que provocou o necessário
estudo e a identificação do ponto que permite evoluir para uma conclusão de
construção de um mecanismo capaz de permitir eficácia sem que seja necessário
desrespeitar os Estados e Soberanias, fortalecendo os Direitos Humanos, a Dignidade
da Pessoa Humana e o direito de se decidir os rumos da sociedade em que o ser faz
parte e, consequentemente, na busca de uma sociedade de paz.
A construção dos blocos econômicos, os acordos bilaterais ou multilaterais e a
organização das instituições com jurisdição internacional enfrentam a dificuldade
comum dos estudiosos da Filosofia do Direito e das Relações Internacionais – sejam
estas econômicas ou políticas –, quando se busca identificar a influência e os
propósitos da norma, assim como definir se ela conduz a sociedade ou se a sociedade
é quem conduz a sua produção. É defesa de conceituados constitucionalistas que a
lei sem mecanismo de coerção pela punição não tem eficácia. Norma legal sem
sanção não tem eficácia. Porém se limitar apenas à este conceito de que a norma só
tem eficácia se houver sanção, no Direito das Relações Internacionais se esta
facultando ao Poder Político em exercício em cada Estado e Soberania, interpretar e
decidir sobre sua aplicação, pela simples obstrução do cumprimento de formalidade
legislativa, como a votação em dois turnos nas duas casas legislativas, com quórum
qualificado e dependente de depósito e subscrição de decreto do Chefe do Executivo,
para garantir-lhe equiparação constitucional, portanto, política de governo, em
desprezo e ausência de responsabilidade com manutenção de instituições e as
políticas de Estado.
Pode-se compreender também que a norma é uma promessa, constituída em
um ideário, na qual os membros – de uma sociedade-nação ou de uma SoberaniaEstado – estão submetidos a esta e se comprometem voluntariamente a conduzirem
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de acordo com a orientação ética e moral, reconhecendo a existência de deveres que
tem de ser cumpridos, representados em valores preconizados na fraternidade e
busca da paz mundial.
Não se está aqui desejando ignorar a existência do pacto sunt servanda, mas de
não elevar a apenas este ato a aplicabilidade de proteção de algo com tamanha
repercussão como os Direitos Políticos reconhecidos como Direitos Fundamentais,
qual seja a participação do Homem, animal político, nos assuntos da sociedade na
qual está inserido. É impositivo a necessária explicitação nos documentos
internacionais que validem o aumento da aplicação da defesa dos Direitos Políticos
passivos como Direitos Humanos, pela dicotomia apresentada, para se obter a
proteção desta vontade do ser em submeter seu nome a escolha popular. O Estado
ou Soberania tem um contrato de existência no mundo jurídico internacional, sem o
qual sua soberania não seria garantida, e a respeitabilidade dos Direitos Políticos
passivos e sua dicotomia necessária como Direitos Humanos de primeira dimensão
deverá ser aplicada em planificação com as normas constitucionais de cada Estado
ou Soberania.
A assinatura de Tratados Internacionais com propósitos alfandegários,
comerciais, militares, sociais, ecológicos, delimitadores de territórios, interferências
culturais, étnicas, religiosas e tantos outros que não envolvam Direitos Políticos como
Direitos Humanos de primeira dimensão, podem e devem ser analisados por cada
soberania, portanto, subscritos ou não, ratificados ou não, incluídos ou não em seus
ordenamentos jurídicos, e ainda, denunciados no todo ou em parte a qualquer tempo
e sem represarias de qualquer das potencias bélico econômicas.
Ao contrário os Tratados de Direitos Políticos como Direitos Humanos, de
primeira dimensão, não podem e não devem estar sujeitos a vontade dos Estados e
Soberanias os quais são obrigados pelo próprio princípio democrático a indicarem
representantes nas Assembleias Gerais das Nações Unidas, ainda que a nação não
seja reconhecida, para assim terem voz – igualdade perante os outros Estados – e
justifique ao mundo a ausência de garantias destes direitos ou se sujeite as sanções
que a final serão impostas. No presente estudo a proposta é de ação profilática, meio
pelo qual se buscará antecipar por ações das Organizações Internacionais, o
impedimento de genocídios, extermínios e atrocidades, mas ainda, um mal maior,
eliminar regimes autoritários, ditatoriais e monárquicos absolutistas que pela
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corrupção e o enriquecimento ilícitos provoquem a degradação do povo pela fome,
subnutrição, êxodo, exílio impeçam o desenvolvimento humano.
Por mais ousado que possa de início parecer, ao final, é o princípio que se
entende deva a comunidade internacional adotar como horizonte. O estudo atento dos
fatos e ocorrências que envolvem o Direito Internacional e as Relações Econômicas
Internacionais permitem afirmar que tais práticas já são aplicáveis, embora por meios
e mecanismos diversos. As parcerias e convênios firmados por órgãos policiais,
judiciais e outras instituições de Estado tem permitido a prisão e o bloqueios de bens
das pessoas envolvidas em lavagem de dinheiro, corrupção, improbidade
administrativa, evasão de divisas e enriquecimento ilícitos, mas são pelas normas
internas em confronto com as normas internacionais que garantem aos Diplomatas e
Chefes de Estado a imunidade, é que se identifica a aplicação, em parte, do que aqui
se apresenta.
Fatos recentes como do Vice Presidente da Guiné Equatorial Teodoro Nguema
Obiang Mangue que responde por crimes financeiros no Estados Unidos, França e
Brasil por trânsito internacional de elevadas quantias sem prova de origem, fazendo
uso de sua imunidade diplomática, e a prisão pela polícia inglesa da esposa de um
gerente de banco estatal do Azerbaijão, Zamira Hajiyeva por fazer compras que
superam 21 milhões de dólares em uma única loja de departamentos, confirmam o
número insignificante de tentativas de sanções, enquanto seus povos convivem com
a fome, a desnutrição e a mortalidade infantil, registrados nos relatórios da FAO com
números assustadores, em que até 2017 aponta 821 milhões de pessoas com fome
no mundo.364
No sistema sancionador que prevalece, somente após a ocorrência de
genocídios, atrocidades e extermínios o uso da força internacional chamada de “paz”
intervém, as punições a exemplo do nazismo germânico e o Tribunal de Nuremberg,
da “limpeza” étnica nos Balcãs e o ICTY, os genocídios praticados por tiranos e
ditadores, em especial, o ocorrido no Congo e Rwanda e o TPI, não se limitando a
estes tardam e punem alguns líderes já no fim de suas vidas e com pouca ou nenhuma
repercussão para os povos que sofreram com as barbáries.
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Reduzir a atuação da comunidade internacional em simples condenação pública
nos casos de invasão de um Estado no território de outro identificado na intervenção
militar como nas Ilhas Falklands, habitada em maioria por povo nativo de ascendência
britânica ou, mais recente, a intervenção militar nas Península Crimeia habitada em
maioria por povo russo, ou ainda, nos casos de genocídio, extermínio e atrocidades
dos povos por seus ditadores e tiranos, aplicação de simples punição tardia de
cárcere, não é somente reflexo do que se torna público pela mídia ou restrito as
decisões de potências bélico econômicas com poder de veto no Conselho de
Segurança da ONU e financiadoras das organizações que deveriam agir de forma
efetiva contra tais ocorrências.
As intervenções exemplificadas e os conflitos que ocorrem em Kosovo, faixa de
Gaza, Síria, Iraque, Sudão não se limitando a estes, são resultado não só da intenção
de controle das riquezas, como petróleo e minério ou ocupação de lugares
estratégicos, mas da efetiva intolerância decorrente da falta de garantia de Direitos
Políticos e sanções efetivas.
Os meios para que as potências bélico econômicas vitoriosas mantivessem o
poder sobre todos os povos e suplantar os vencidos, na pretensão de se afastarem
dos atos medievais praticados e fazendo uso do marco contemporâneo, foram a
edição do Tratados de Direitos Civis e Políticos, e ainda, pela afirmação da Declaração
de Direitos do Homem e do Cidadão forjaram a Declaração Universal de Direitos
Humanos, garantindo-lhes um poder de veto próprio dos imperados. Os mecanismo
utilizados geraram Organizações Internacionais aqui, especificamente as que tratam
de defesa dos Direitos Civis e Políticos e os Tribunais Penais internacionais, cuja
atuação é ineficaz e sem efetividade capaz de produzir efeito desestimulante destas
práticas odiosas.
Temos novamente imperadores subjugando súditos e retrocedendo ao momento
em que antecedeu o Contrato Social e seu constitucionalismo, a foçar uma luta
armada ou não, revolucionária ou não, mas muito mais intelectual diplomática, que
pela experiência vivida seja capaz de formatar documentos internacionais limitadores
do poder aqui tratado como “imperadores”. Está-se a exigir uma nova ordem mundial.
A intervenção militar internacional quando uma Guerra Civil ou fronteiriça se
instala, mesmo com propósitos de defesa dos povos, traz danos a população civil, não
só pela intensificação das batalhas em áreas urbanas, como pela escassez de
produtos de primeira necessidade, impossibilitando a garantia de serviços básicos,
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dificultando a ajuda humanitária, facilitando a utilização de escudos civis, e
submetendo os povos invadidos a mortes violentas, risco de terrorismo contra os
países das Forças de Paz e tantos outros danos irreparáveis que decorrem da ação
interventora, provocando ainda, o sentimento nacionalista extremo dos próprios povos
e a resistência dos que sofrem a ação impositiva dos órgãos internacionais.
A intervenção em defesa dos Direitos Políticos como Direitos Humanos de
primeira dimensão não pode continuar a ser restaurativa dos danos que as ofensas a
estes direitos trazem, mas um mecanismo de antecipação profilática a estes danos
pela atuação proativa das Organizações Internacionais e dos Corpos Diplomáticos
que desde os primeiros anos de gestão dos líderes e seus gabinetes, devem fiscalizar
a fidelidade dos dados que permitem avaliar os índices de desenvolvimento humano
e dos dados utilizados pela FAO, hoje não fornecidos, desatualizados ou mascarados
em rankings pouco confiáveis, (Maduro).365 A ação proativa implica em acompanhar
as manifestações da opinião pública local e dos diversos níveis de mídia que retratem
o comprometimento da veracidade dos levantamentos ou comprovem a resistência ao
exercício livre dos Direitos Políticos passivo, com supressão da oposição o que
somados ao enriquecimento sem causa dos gestores, ao aumento injustificado da
subnutrição e fome, piora nos índices de desenvolvimento econômico, descontrole
social e militarização injustificada exigirá ação profilática de restrição de direitos dos
líderes e seus gabinetes, como restrição de circulação internacional, apreensão de
valores e bens fora de seus domínios, obrigando-os a viver entre seus pares e sofrem
a pressão popular.
A defesa e garantia dos Direitos Políticos como Direitos Humanos de primeira
dimensão, que se entende preexistente, é um Direito Natural que ao ser exercido
permite aos cidadãos substituírem os que, por práticas ilícitas prejudiquem a
sociedade como um todo, refletindo no desenvolvimento econômico e na fome, sendo
a razão primeira para serem suprimidos pelo exercício arbitrário dos líderes
absolutistas, autoritários e ditatoriais.
As ocorrências graves como o genocídio, o extermínio, atrocidades e os crimes
de guerra graves pela execução e danos irreversíveis em milhões de pessoas não se
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destacam da gravidade das mortes e dos danos irreparáveis das milhões de pessoas
atingidas pela mortalidade infantil, pela mortalidade dos jovens envolvidos em crimes
por total descontrole social, pelas milhões de pessoas que morrem de fome e inanição,
pela morte de mulheres estupradas, mutiladas e abatidas por total ausência do Estado
e a crença da inferioridade do gênero, pelos danos irreparáveis causados as milhões
de pessoas, em números alarmantes de quase um terço da população mundial – um
bilhão e meio de pessoas –, sofrendo de desnutrição, incapacidade de assimilação de
cultura e irreversibilidade dos quadros de debilitação causados por doenças graves,
decorrentes da falta de investimento em infraestrutura e saneamento básico subtraído
da população pela corrupção que suga os recursos, tudo ocorrendo em países com
riquezas naturais de interesse das potências bélico econômicas.
Estes crimes de extermínio em massa e punição generalizada decorrem do
exercício político improbo, corrupto e que enriquece ilicitamente milhares de pessoas
que vivem destes regimes, com altos salários em uma casta que por pertencerem aos
poderes constituídos, concentram riquezas e não são atingidos pelos braços da
comunidade sancionadora internacional, que mesmo formalizando tratados tem seus
textos bloqueados por formalidades, amparados nas decisões da casta dos
integrantes das cortes constitucionais sob o argumento da não mais existente
soberania. Todos somos súditos dos vitoriosos das grandes guerras.
Estas constatações que integram o presente estudo e destacadas no relato
introdutório apresentado, com dados de maior relevância, sem se limitar àqueles, e os
abusos praticados ao longo da história, visam demonstrar a necessidade do
estabelecimento de sanções eficazes por partes das Organizações Internacionais,
não só as de competência dos Tribunal Penal Internacional para julgar crimes
específicos e líderes, ou da Corte Internacional de Justiça cuja competência são
demandas entre Estados, mas também a ampliação das competências por uma ou
outra corte com previsões de sanções as pessoas pelas práticas que resultem na
restrição dos Direitos Políticos passivo como Direito Fundamental e atos de caráter
cível de improbidade ou penal de corrupção tão ou igualmente graves como o
genocídio, o extermínio, as atrocidades e os crimes de guerra.
Os efeitos traumáticos tem repercussão por gerações, quando a vontade do
cidadão em participar dos assuntos da polis é tolhida não por imposição do Estado,
mas decorrente da situação de penúria que este se encontra, seja pela ausência de
educação e condição de pouco letrado, seja pela crença que o induz psicologicamente
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ser incapaz de submeter seu nome ao pleito. Não se pretendeu ou pretende aqui
defender a inexistência de requisitos que são impostos em textos dos Estados e
Soberanias como condicionantes do exercício dos Direitos Políticos passivo enquanto
do Estado para o Homem (ser – sem distinção de gênero). É indiscutível que os fatos
graves ocorrem no exercício do Poder que decorreu do Direito Político concedido, que
pela repercussão atinge a comunidade internacional e impõe a necessidade de
explicitação por retificação dos Tratados Internacionais de Direitos Civis e Políticos,
afirmando que os Direitos Políticos passivos são direitos inalienáveis do Homem e
portanto Direitos Fundamentais que devem ser adotados e respeitados por todos os
ordenamentos jurídicos de todos os Estados e Soberanias em planificação com seus
textos constitucionais originários ou equivalentes.
Em negação ao Direito Político passivo exercido pela vontade do ser em
submeter seu nome ao pleito impedindo o registro de sua candidatura, com o uso do
argumento de que se está protegendo o eleitor, na figura de hipossuficiente, exigindo
qualidade de voto, visando restringir a vontade popular ou subtraindo o exercício deste
direito com a falsa fantasia de que o voto deveria ser facultativo é negar a natureza
humana do Homem enquanto animal político que o é.
O Brasil, a título de exemplo, já passou por esta condição de voto qualitativo,
denominado de voto censitário, quando da validade da Constituição de 1823, na qual
somente poderia submeter o nome ou exercer o sufrágio aquele que comprovasse
uma renda mínima de 150 alqueires de plantação de mandioca e em segundo grau o
aumento para 250 alqueires de plantação somado ao número de escravos que cada
“eleitor” possuía.
No plano Internacional, considerando as especificidades quantitativas e
qualitativas de cada Estado ou Soberania, impõe-se a reflexão de que todas as
exigências censitárias aplicadas aos Direitos Políticos ativos sob o argumento
questionável de suposta hipossuficiência, certamente haverá de ser impostas com
mais rigor e qualidade aos que poderiam ou deveriam exercer o seu Direito Político
Passivo.
No propósito deste estudo, que são os Direitos Políticos passivos como Direitos
Humanos de primeira dimensão a serem explicitados nas Cartas, Acordos,
Declarações, Pactos e Tratados Internacionais, impossível afastar a análise de
aplicação das normas nos Estados e Soberanias ainda absolutistas ou de regime
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autoritário ou ditadura, e assim impossível também a garantia de tais direitos sem que
se faça as dicotomias apresentadas e que estas constem dos documentos.
O Direito Político passivo como Diretos Humanos de primeira dimensão,
defendida sua dicotomia neste estudo, por ser ato de vontade intrínseca do ser em
participar das decisões da polis submetendo seu nome à escolha é que deve ser
especificado nos Tratados Internacionais, pois sua vinculação doutrinária é de
primeira dimensão, inerente a condição humana, por ser o Homem um animal político,
não podendo ser transferido para uma segunda geração de direitos face a
interdependência e a crença de ser um direito surgido na sociedade – igualdade.
Destaca-se aqui a aplicação analógica da evolução da Teoria de Arquimedes,
onde quanto maior os Direitos Políticos passivos se estes forem inversamente
proporcionais aos Direitos Políticos ativos, maior o equilíbrio no sistema representativo
e sua eficácia é mais estável, com o necessário destaque que os Direitos Políticos
passivos são intrínsecos do ser, mas sujeitos em uma segunda subdivisão vinculada
a sociedade que estabelecerá condições, como normas de conduta.
Os Tratados Internacionais estão eternamente vinculados as teses do dualismo
e monismo, e a aplicação dos Direitos Humanos vinculados ao necessário
reconhecimento e ratificação dos textos e a eficácia destes, que na maioria, pouco ou
nada repercutem sobre a população que na realidade visam proteger.
É antinatural, entender ilegítima ou dependente de ratificação de tratados e da
internação aos ordenamentos jurídicos de Estados e Soberanias, a intervenção prévia
pelo mecanismo de acompanhamento necessário e decorrente de claro declínio dos
índices de fome e desenvolvimento. O que se defende neste estudo é a inserção nos
textos, quando tratarem de Direitos Fundamentais, o devido destacamento dos
Direitos Políticos passivos e sua necessária dicotomia aqui defendida, com a
aplicação em planificação aos textos internos dos Estados e Soberanias, sem
imposição de um sobre o outro, mas aplicando-se a proporcionalidade necessária ao
enfretamento de princípios constitucionais.
Portanto, a ofensa aos Direitos Políticos – como um Direito Natural e
consequentemente elevado à caráter fundamental à existência humana – de primeira
dimensão impõe as sanções previstas nos Tratados Internacionais pela ofensa aos
Direitos Humanos, sujeitando o titular das transgressões às Cortes Internacionais,
cuja atuação de ofício ou a requerimento deve acontecer independente de ratificações
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ou internação dos mesmos nos ordenamentos jurídicos de cada Estado ou Soberania
e sendo vedado o retrocesso.
A eficácia de um Direito Natural originário, universalmente reconhecido como o
é o direito à vida haverá de ser imposta a todos os Estados e Soberanias independente
de suas manifestações individuais, considerando que a ofensa a tais direitos
repercutem em toda a humanidade, não se podendo admitir que Organizações
Internacionais, com alto custo administrativo, sejam elas tribunais, conselhos e
comitês fiquem impedidos de ação, somente possam atuar após a ocorrência do
extermínio, genocídio e atrocidades, reiterando limitado a estes fatos, ou se
transformando em tribunais africanos, como se tem chamado o TPI, quando é de
conhecimento mundial que o dano maior ao ser humano ocorre pelas prática
silenciosas da improbidade administrativa e da corrupção, assim como pela
concentração de poder.
O maior problema enfrentado pela humanidade reside no fato de que um líder
pode e deve arrecadar, administrar e investir os recursos com fins de melhorar a vida
das pessoas em benefício ao desenvolvimento humano e combatendo a pouca
distribuição de renda evitando a fome, em regimes com alternância regular de seus
dirigentes em eleições periódicas, tendo garantido tais direitos com apoio da
comunidade internacional que reconhece o sistema representativo como válido. O
representante, escolhido ou não, deve se sujeitar a responder e sofrer sanções além
das fronteiras territoriais de seus Estados e Soberanias quando seu comportamento
e gestão são contrários ao povo que o escolheu ou se submete, independentemente
das medidas sancionadoras nos limites de seus territórios, já que seus respectivos
controles internos podem estar ou estão sujeitos a influência de líderes autoritários,
ditadores ou absolutistas.
Defender sanções internacionais aos líderes e integrantes de gabinetes, de
conselhos ou de quaisquer dos três poderes por práticas de atos ímprobos que, por
ação ou omissão, sendo gestores públicos, atentem contra o propósito de defesa da
res publica ou ignorem os números mundialmente expostos sobre a pobreza, fome,
insegurança e a instabilidade política dentro de suas próprias fronteiras, enriquecendo
de forma ilícita ou incompatível, amealhando grandes fortunas pessoais e exibindo-as
internacionalmente de forma inversa a condição sócio econômica de seu povo, devem
ser preocupação de todas as Nações e de todos os Povos, independente da vontade
de seus líderes representantes.
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Sanções eficazes contra estes líderes gestores que descumprem o dever de
fomentar a proteção das pessoas, dos Direitos Políticos e da res publica são
mecanismos responsáveis pela diminuição da fome, forçando a elevação dos índices
de desenvolvimento humano, coibindo a improbidade administrativa e a corrupção
com punições equivalentes a crimes contra a humanidade, repercutindo diretamente
na eliminação dos conflitos.
Forçar a imposição de regimes Democráticos, com a roupagem de que é mais
protetivo para os cidadãos, é não proteger o pluralismo político e negar o princípio da
auto determinação dos povos. Ideologia não é e não deve passar pela análise do
propósito deste estudo que é o direito individual do Homem (ser), portanto, não
dependente de como ou quando pretender fazer uso, e não do exercício deste direito
enquanto entre sociedade (igualdade) e aí sim vinculado às ideologias políticas. A
história conheceu Reis que produziram qualidade de vida e liberdade econômica para
toda a população (seus súditos).
A ofensa aos Direitos Políticos passivos como Direitos Humanos de primeira
dimensão e sua necessária dicotomia implicará em responsabilidade e consequências
à sociedade internacional, que haverá de intervir bélica ou economicamente nos
Estados e Soberanias que desrespeitarem tais direitos, que age somente após grave
crise humanitária, porém causando mais danos aos Direitos Humanos seja pela
intervenção militar, seja pelas restrições econômicas impostas com propósito de
aniquilação do poder instalado, seja pela responsabilidade de garantir o direito de
refúgio, seja pela necessidade de socorro humanitário, seja pela necessidade de
recuperação econômica do Estado ou Soberania que sofre a intervenção ou, seja
ainda, pela necessidade de reconstrução, ao final, de um comando que permita a
liberdade das ideologias políticas. Qualquer proposta de restrição de Direitos Políticos,
onde ocorra diminuição ou impossibilidade do exercício individual ou coletivo de uma
ideologia política – ideologia política retratando a vontade de maior ou menor
intervenção do Estado no comando da economia –, cujo direito deve ser preservado
implica em ofensa aos próprios Direitos Humanos.
Havendo disposições garantidoras de que o ser – independente do gênero – no
sentido de que este possa seguramente exercer a sua vontade em participar das
decisões da polis, naturalmente ocorrerá a alternância de poder que afirmam a
Democracia como solução política dos povos. Sociedade informada, formada por
indivíduos que tem consciência de suas vontades políticas e sendo os Direitos
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Políticos passivos explicitados e defendidos somado a ausência de divergência
gritante entre os índices de IDH e da FAO, faz com que o ser naturalmente participe
dos atos de condução da polis, com proteção da res publica e a alternância tão
defendida, naturalmente ocorre. Se o líder implementa melhorias que são apuradas
pelos índices internacionais reais de desenvolvimento, fome e cultura, inclusive de
felicidade, não se justifica a necessidade e ou a obrigatoriedade de alternância, mas
está será decisão dos seus cidadãos, ainda que haja o argumento de impedir a
perpetuação no Poder, desde que outras lideranças possam concorrer submetendo
seus nomes a escolha do povo.
Alternância de poder é resultado direto da garantia dos Direitos Políticos
passivos como Direitos Humanos de primeira dimensão e se esse é o regime que as
Organizações Internacionais entendem como garantidor destes direitos, não pode se
excursar de retificar os Documentos Internacionais e defender a universalização
destes Direitos Políticos, não mais com as sanções questionáveis e desprezíveis de
isolamento, boicote econômico ou restrição de ajuda humanitária, mas sim o de
restringir a circulação de todos aqueles que sob o argumento da proteção da
Soberania impedem a concretude desta nova ordem jurídica mundial.
A reeleição que contrasta com a alternância, pode e deve ser garantida se
legitimamente apoiada na vontade popular e os eleitos através do legítimo exercício
dos Direitos Políticos não utilizarem da ideologia política como instrumento para
exercerem ditaduras ou regimes que conduzam a sociedade, a uma forma de
repressão política ou econômica capaz de permitir a concentração de renda,
ampliação da desigualdade, a fome e a piora no desenvolvimento humano, verificáveis
pelos índices reais e efetivos levantados pelas organizações internacionais ONU,
como o IDH e FAO.
Retornando ao diagnóstico, a linguagem diplomática própria dos Tratados de
Direitos Humanos que estabelecem obrigações aos Estados signatários, como
envidar esforços, fomentar, buscar, promover, prevenir, erradicar, comprometer,
procurar e alcançar soluções para o atendimento dos propósitos de Tratados
Internacionais, pouco ou nenhuma eficácia tem e sua aplicabilidade inexiste,
tornando-os sem possibilidade de efetividade. Inexiste ainda, garantia do exercício
dos Direitos Políticos ativos e passivos, embora anotados em textos de Cartas,
Acordos, Declarações, Pactos e Tratados Internacionais de Direitos Civis e Políticos,
pela ausência de proatividade das organizações e a desconstrução da teoria do Direito
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Natural em submissão a necessária positivação nos ordenamentos jurídicos internos
de cada Estado soberano e, pelo necessário cumprimento de obrigação que
decorrente de uma prévia e formal ratificação dos documentos internacionais, após
rituais complexos de internação desses direitos.
O retrato não é uma verdade suprema e não resiste ao argumento fático de que
a comunidade internacional, sempre que em risco interesse de uma das potências
bélicos

econômicas

financiadora

das

Organizações

Internacionais,

age

conjuntamente para a superação do obstáculos do Positivismo e do necessário
reconhecimento de tratados, independentemente, da respectiva internação no
ordenamento jurídico do Estado ou Soberania causadora do risco, partindo para a
autorização da intervenção militar, isolamento e boicote econômico, sabedora que são
da desnecessidade da permissão. A condenação das intervenções militares
americanas e russas mesmo sem aprovação pelo Conselho de Segurança pouco ou
nenhum resultado prático produziu.
No campo diplomático o termo “imposição” gera conflito e embaraço as
negociações e o propósito de seu uso deve ser afastado, merecendo a atenção no
sentido de construção do mecanismo de observação, por meio de especialistas, do
processo eleitoral desde a recepção das candidaturas e sua forma de escolha dos
líderes segundo cada sistema representativo utilizados por cada um dos Estados e
Soberanias que integram a ONU ou não. A observação e coleta de dados permite
apurar se está ocorrendo concentração de poder, ainda que haja sufrágio universal e
secreto, para em conjunto com os índices de desenvolvimento humano e o ranking da
fome, somados ao enriquecimento sem causa dos líderes, a corrupção e as riquezas
dos Estado soberano, seja possível identificar a necessidade de intervenção eficaz
pelas comunidades internacionais através da restrição de direitos, sanções e punições
dos líderes ou, até mesmo, intervenção militar antecipando os danos que possam ser
causados ao povo e que possa gerar ação futura mais danosa e após crimes graves
contra seus povos e em violações aos Direitos Humanos.
É obrigação da comunidade internacional intervir bélica e economicamente após
os danos ocorridos pelo desrespeito aos Direito Humanos, e a Comunidade
Internacional assim o faz, a exemplo do Kosovo e do Congo. Não se justifica a relutar
ou afastar a possibilidade de ação profilática ou defender sua inércia mesmo na
iminência dos fatos se o propósito é evitar o dano que ao fim se obrigará com a
intervenção.
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A inquestionável crítica que se estabelece sobre a eficácia dos Acordos
Internacionais de Direitos Políticos enquanto Direitos Humanos não se limita a falta
de proatividade, a subutilização dos representantes dos Estados e Soberanias e a
falta de integração dos Corpos Diplomáticos, mas avança para a confecção de
tratados com a utilização de termos pouco eficazes, simplesmente indutivos, que
diminuem a resistência das potências bélico econômicas sempre que inserido o
vocábulo “político”, quando o reconhecimento e a garantia de tais direitos
fundamentais gerariam uma sociedade mais representativa e com menor risco para
as referidas potências.
O descompromisso com as garantias de Direitos Políticos passivo, embora
retratados nos documentos, enfraquece a Diplomacia tornando-a custosa, ineficaz e
as instituições ou organizações internacionais de defesa dos Direitos Humanos
impotentes, pois sensivelmente dependentes do Poder Econômico, e hoje, claramente
ameaçadas366 pelas manifestadas intenções de abandono por dirigentes de nações
bélico-econômicas e politicamente importantes no cenário mundial, sempre que não
as atendam como serviçais as vontades dos líderes dos Estados financiadores destas
próprias organizações.
Mas de pouco adianta agir de forma posterior ao problema instalado, assim como
em uma epidemia, sinais são dados e que poderiam ser coibidos de forma profilática
pelos Organismos Internacionais de Proteção, portanto, protegendo a população –
coletivo – contra os atos do líder do Estado ou Soberania – individual –. Enquanto não
for introduzido monitoramento e ação profilática contra as infrações e ofensas aos
Direitos Humanos, haverá a preocupação de que a proteção destes, com maior
relevância os Direitos Políticos passivo, se dissolvam com a retórica difusa de Direitos
Humanos, vez que sua proteção somente se dará após o fato ocorrido.
O fortalecimento e o fornecimento de armas com alto poder destrutivo a Países
em conflito e protecionismo comercial, prejudica em primeiro plano os cidadãos de
Estados signatários, os quais sofrem com o fomento dos conflitos armados e com a
penalização dos boicotes estabelecidos pelas Organizações Internacionais, ferindo
diretamente os próprios Tratados Internacionais de Diretos Humanos, originalmente
responsáveis pela criação das próprias organizações sancionadoras. Tais punições,
pouco ou nenhuma repercussão direta tem nos dirigentes políticos dos Estados e
Disponível em: <https://brasil.elpais.com/brasil/2017/09/18/internacional/1505740305_425525.
html> Acesso em: 26 set. 2017.
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Soberanias que fomentam os conflitos, o que a entendimento do presente estudo
somente será invertido pela garantia explicita dos Direitos Políticos passivo como
Direitos Humanos de primeira dimensão aplicada a apontada dicotomia.
Até a efetividade dos direitos originários do Homem, será a população quem
sofrerá com a ausência de garantia dos Direitos Humanos. Mais uma vez, as
Organizações Internacionais serão classificadas como ineficazes e custosas aos
cofres dos Países ricos do G8 e incapazes de dar efetividade, na prática, às garantias
de dignidade da pessoa humana. Não se espera que os Estados e Soberanias ajam
de forma desinteressada, mas se o genocídio no Rwanda em 1994 não foi suficiente
para conseguir uma resposta internacional, deve-se observar as reivindicações de
alguns Estados, que falam de necessidades humanitárias imperativas, com certa
incredulidade como ocorreu na Venezuela.
É mais realista observar a qualidade das intervenções humanitárias como formas
mais comuns de ação política internacional, qualquer que seja o seu tipo de valor
moral, colocando-se à frente os dilema das intervenções unilaterais e mesmo
multilaterais, onde temos a Líbia que constitui um dos mais ilustrativos e recentes
exemplos com intervenção militar, onde os rebeldes derrubaram a ditadura de
Muammar Kadafi que morreu no conflito e, ao contrário do que está a suceder na Síria
objeto de questionamento internacional pelo uso do exemplo ocorrido em Rwanda,
em que a ação foi catastrófica, resultando no assassínio indiscriminado de civis,
mulheres e crianças sem participação direta nas hostilidades. O impasse entre as
maiores potências bélico econômicas, a ação americana na Síria e forte repercussão
na mídia mundial tem retardado a ação militar mais agressiva.
Os registros das ocorrências até os dias de hoje reforçam a necessária ação
profilática no agir dos integrantes das Organizações Internacionais, que se antecipem
a necessidade da intervenção militar para garantia dos Direitos Políticos passivo como
Direitos Humanos de primeira dimensão, não com propostas alternativas de
isolamento ou boicote econômico pregadas pelos Tratados Internacionais elaborados
nos pós guerras, cujas sanções resultam no sofrimento da população que deveria ser
protegida e está sujeita aos danos do conflitos. A profilaxia implica na necessária
adoção de medidas diplomáticas para a retificação dos textos de Cartas, Acordos,
Declarações, Pactos e Tratados Internacionais de Direitos Humanos e Políticos para
fazer registrar o que os documentos firmados no pós guerras visaram, a proteção
efetiva dos povos, a convivência pacífica e a auto determinação dos povos, portanto,
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explicitar os Direitos Políticos passivo como Direitos Humanos de primeira dimensão
na perspectiva do direitos do ser, portanto, como Direito Fundamental decorrente da
natureza humana, aplicável a todos os Estados e Soberanias independente de
ratificação ou formalização jurídica, o que resultará na aplicação do princípio da
proporcionalidade aos textos constitucionais no mesmo nível, independente de
internação nos direitos em cada ordenamento jurídico.
A explicitação nos documentos internacionais assegurará uma ação de
acompanhamento

que

garanta

a

veracidade

e

a

licitude

dos

índices

internacionalmente admitidos, como o IDH e o relativo a fome produzido pela FAO,
além do monitoramento dos dados que confirmem a garantia dos Direitos Políticos
passivo, punindo e sancionando os atos repressivos com o impedimento de circulação
internacional dos líderes e o confisco dos bens, já que a concentração de poder é a
principal fonte geradora dos conflitos.
Os registros internacionais comprovam que os Estados e Soberanias onde os
índices são elevados em relação ao IDH, o povo não é privado da cultura, da educação
e da alimentação, o imigrante não é visto como desprezível mesmo por razão de um
sentimento nacionalista. Os povos avançados veem no estrangeiro um igual e o
tratamento provoca no migrante uma necessidade e um sentimento natural de
adaptação e envolvimento com a nova cultura e seus costumes. O comportamento é
natural, permite uma maior aceitação pelo povo que recebe o imigrante se este busca
se incorporar na cultura do novo povo, evitando a discriminação, embora antinatural,
mas existente, decorrente da migração em massa que entende ser obrigação da
nação que os acolhe aceitar sua cultura, sua língua e seus costumes. Novamente é a
comunidade internacional que suportará os danos causados pela própria inércia de
seus atos.
A repercussão, considerado a concentração na Área das Relações Econômicas
Internacionais, é de que somente pela garantia efetiva de reconhecimento dos Direitos
Políticos passivo como Direitos Humanos de primeira dimensão, com sua dicotomia e
explicitado nos documentos internacionais, como um Direito Fundamental e auto
aplicável, com previsão de sanções econômica e civil, será possível garantir em cada
Estado ou Soberania o entendimento jurídico internacional da condição natural do
efetivo pluralismo político, independente do pluripartidarismo ou sua necessidade
como único instrumento democrático, o que resulta na possibilidade de ação
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internacional de caráter cível, que pela maior representatividade política repercutirá
na qualidade de vida de cada povo e permitirá a diminuição dos conflitos mundiais.
Somente uma nova ordem mundial, com a necessária reclassificação do Direito,
aqui entendido como imprescindível a assegurar o efetivo direito do Homem (ser –
sem distinção de gênero), e que estes direitos inerentes a natureza do ser humano
devidamente protegidos deve estar a serviço da comunidade internacional como um
todo, (dever ser).
Organização

Internacional

independente

economicamente, formada por

representantes de cada Estado ou Soberania comprometidos com estes valores, será
o mecanismo seguro para definição e inclusão das novas competências dos Tribunais
Internacionais que permitam a ação direta contra todos os líderes, seus gabinetes e
integrantes dos poderes constituídos, impondo restrição de circulação internacional,
confisco de bens e direitos a serem revertidos aos cofres das organizações
internacionais e dos próprios Tribunais, exigindo que respondam as ações
internacionalmente, se pretenderem reverter as decisões, ficando expostos a toda
comunidade internacional e interna de seus Estados e Soberanias, sujeitos ainda, as
penas privativas de liberdade se os atos resultarem em danos contra a humanidade,
ainda que de forma tentada.
No estudo do Direito, o mundo moderno e contemporâneo busca evoluir no
estudo das normas procedimentais de exercício dos direitos postos, formatando
mecanismos que permita o acesso a todos, indistintamente, do que lhes foi prometido.
Os textos originários e constitucionais, escritos ou não, afirmaram e reiteraram que
que todos os indivíduos são iguais e tem direitos. Reverter esse entendimento se faz
necessário, ainda que o ruído possa causar inflamação auditiva e o caminho custoso
e com milhões de baixas, já que qualquer ser pensante com um mínimo de raciocínio
lógico sabe que inexiste igualdade e liberdade, e os direitos são a tradução de que o
indivíduo tem, em verdade, de obrigações que se respeitadas permitirão sua
convivência pacífica em sua comunidade.
Neste estudo a garantia do exercício dos Direitos Políticos passivo com a
dicotomia como Direitos Humanos de primeira dimensão impõe a necessária adoção
de medidas que obriguem de imediato seu exercício, permitindo que os povos
submetidos ao sofrimento de um líder autoritário, ditador ou absolutista escolham a
mudança ou o continuísmo, como ocorreu com Milosevic, decidindo quem deve ser
seu líder, e a comunidade internacional de agir de ofício ou por denúncia de qualquer
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cidadão instaurar processos de apuração de ofensa aos Direitos Humanos, que se
fossem alvo anterior, sujeitando as sanções de forma profilática, não teriam as
atrocidades ocorrido.
O comprometimento dos estudiosos do Direito com o Positivismo e a Teoria Pura
do Direito poderá provocar inconformismo com o estudo, e o que se espera seja antes
da rejeição conferido e constatado o mundo das Relações Internacionais que vivemos
e as repercussões que os desrespeitos aos Direitos Políticos passivo reprimido em
cada Estado ou Soberania, gera na comunidade internacional. As sanções que se
devem impor a todos os líderes e a todos os que contribuíram com a manutenção dos
poderes autoritários, genocidas, absolutistas e corruptos, que resultem em elevado
prejuízo aos seus indivíduos, deve preceder da análise dos registros das riquezas e
dos recurso naturais dos Estados e Soberanias, constatando o enriquecimento sem
causa e práticas de corrupção, improbidade administrativa e acumulo de bens e
direitos enquanto no exercício do poder, que sejam incompatíveis e inversamente
proporcionais à do povo, devidamente registrados no IDH e ranking da FAO, e ainda,
o necessário relatório dos observadores internacionais sobre as eleições ou processo
de registro e escolha nos diversos sistemas representativos e suas privações.
A garantia dos Direitos Políticos passivo exercido com plenitude obriga o
escolhido a se sujeitar as sanção aplicáveis pelas Organizações Internacionais se vier
a desrespeitar, ofender ou impedir o exercício dos Direitos Políticos dos cidadãos. A
Garantia dos Direitos Políticos é, por ser de primeira dimensão, o único meio para
garantir a efetividade dos Direitos Humanos. É o mecanismo essencial para se atingir
e dar efetividade aos Direitos Humanos, uma vez que o Homem é um animal político.
No presente estudo foram avaliadas as várias atuações das Organizações
Internacionais de Direitos Humanos, especificamente que tratam de direitos civis e
políticos e seus textos de Cartas, Acordos, Declarações, Pactos e Tratados
Internacionais de Direitos Humanos e Políticos, assim como os Tribunais
Internacionais, para concluir que a ação transformadora será o único caminho capaz
de reverter o conceito de meras entidades consultivas, tribunais de exceção, órgãos
de ajuda humanitária e sanções sem quaisquer repercussão prática, capaz de impedir
que um jornalista seja assassinado dentro de uma embaixada e seus pais acoberte,
que parentes de presidentes ditadores se transformem em pessoas ranqueadas pela
Revista Forbes como titulares de grandes fortunas as custas de monopólios e a
pobreza de seus povos.
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A transformação que se impõe são as ações profiláticas e proativas das
Organizações Internacionais que em seus documentos constitutivos aprovados em
assembleia geral constem a obrigatória produção de parecer a ser juntado em todas
as propostas legislativas que tratem das garantias de Direitos Políticos, não como
elemento impositivo ou de pretensão de interferência na modificação de seus textos
legislativos submetidos a aprovação em cada Estado ou Soberania, mas de
necessária orientação e justificativa que resulte no conhecimento do Estado que há
um Direito Natural e Fundamental que deve ser respeitado e que será protegido pela
comunidade internacional em caso de ofensa dos Direitos Humanos, independente da
internação dos documentos internacionais e da análise por suas Cortes.
A afirmação de uma nova ordem jurídica mundial surge da capacidade da
comunidade internacional de tornar público a todos cidadãos do planeta que o verbo
a ser conjugado é o de dever para com a comunidade internacional e que o Direito é
de respeitar as normas de convivência universal.
O desenvolvimento avança para a obrigação, esta sim impositiva, do
envolvimento dos corpos diplomáticos que em rede estarão responsáveis pela
monitoração e veracidade dos dados, o mecanismo e a periodicidade dos
levantamentos e informações das autoridades relativas a pobreza, a fome e as
denúncias de corrupção, crimes financeiros, denúncias de dirigentes dos poderes dos
Estados Membros, independente do poder que represente, com repercussão nos
índices que avaliam desenvolvimento humano367 (IDH) e ao ranking da fome 368(FAO).
A diplomacia implicará em obrigações efetivas do exercício diplomático, cuja
imunidade servirá a comunidade internacional não para compromissos sociais ou
empregar ex-chefes de executivo ou parlamentares em final de carreira, mas para
cumprirem um papel árduo e nobre de ação proativa que tenham como objeto fim
impedir atrocidades, genocídios e extermínio de pessoas, não só pelo diálogo, mas
pela ação antecipada, profilática e de respeito aos Direitos Naturais Humanos,
independentemente das ideologias políticas que forem adotadas por cada Estado ou
Soberania.

United Nations Development Programme. Human Development Indices and Indicators: 2018
Statistical Update. New York: UNDP, 2018.
368 FAO; FIDA; UNICEF; PMA; OMS. El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el
mundo. Fomentando la resiliencia climática en aras de la seguridad alimentaria y la nutrición.
Roma: FAO, 2018.
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Esta atuação e desenvolvimento diplomático impedirá que Estados e Soberania
com riquezas naturais de interesses das potências bélico econômicas sejam alvo de
líderes autoritários, ditadores ou absolutistas cujo interesse no enriquecimento ilícito
à custa de seus cidadão prevaleça, permitindo a ação de ofício, caso ocorra, e a
aplicação das sanções internacionais independente do formalismo de ratificação de
tratados ou decisões judiciais internas. Uma população informada por todos os meios
conhecidos, permite e garante a participação de qualquer cidadão na denúncia dos
desmandos e da eventual divergência ou inconsistência nos dados dos índices
internacionais, capaz inclusive de resultar em revolução como de fato já aconteceu na
denominada Primavera Árabe.
A monitoração internacional de todos os Estados e Soberanias não é novidade
e já ocorre por diversas formas conhecidas, inclusive dos dados mais secretos, seja
por ação de Crakers, pela espionagem em tempo real pelos satélites, pelo
acompanhamento em milésimos de segundos por redes de computação, pela
complexa e informatizada rede bancária mundial, pelo sistema financeiro monitorado
em tempo real em todas as nações, pelas plataformas, pelos celulares e seus GPS, e
por tantas outras formas conhecidas e desconhecidas do público leigo, hoje
plenamente estudada e comprovada pela 4ª Revolução Industrial.
É desprezível a crença de que a comunidade internacional possa desconhecer
as riquezas de cada pais e que, pela fantasia do termo “soberania”, um pais possa
protege-la, quando todos estamos sujeitos a ação do poder bélico econômico.
Se um cidadão manifesta o inconformismo a ofensas graves aos Direitos
Políticos e fundamenta, cabe as organizações internacionais pelos mecanismos de
monitoração agirem, podendo e devendo sinalizar ao mundo que a comunidade
internacional haverá de custear o que decorrer das ofensas. Cabe as Organizações
Internacionais manterem-se atentas aos líderes que, por dolo ou culpa, pratiquem ou
se omitam de praticar atos em defesa dos Direitos Políticos passivo como Direitos
Humanos e sua repercussão na cultura, economia, distribuição de renda que resultem
no declínio do IDH e a elevação nos números de cidadãos sujeitos a fome e a pobreza
extrema. A aplicação dos recursos financeiros na atividade econômica com propósito
de melhoria das condições da população é obrigação dos dirigentes e líderes dos
Estados e Soberanias. A produção legislativa protegida pelo manto da dita “soberania”
não pode emperrar mecanismos que garantam ao fim a evolução dos índices de
desenvolvimento humano e diminuam o número de cidadãos atingidos pela fome.
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A ação profilática das Organizações Internacionais haverá de resultar na
capacidade

de

acumulação

de

riqueza

que

as

tornem

independentes

economicamente, sem vínculo financeiro com as potências bélico econômicas, que
estabeleceram seus compromissos pela construção de uma nova ordem mundial
vinculada a melhoria dos índices internacionais de desenvolvimento humano e não a
produção de conflitos que ao final resultem em mais migração, exílio, refugiados e
aumento em progressão aritmética dos índices de pobreza e fome no mundo. O que
ao final provocará mais obrigações aos países em receber mais imigrantes e
refugiados.
A consequência são custos e obrigações maiores para as grandes potências
bélico econômicas que haverão de ajudar na recuperação destes Estados e
Soberanias, enfrentando forte movimento nacionalista extremista interno, assim como
nos países atingidos pelos atos de seus líderes, o que, pelas ações antecipadas das
Organizações Internacionais implicaria em movimentos de integração mundial, ainda
antes da ocorrências de crises, sejam associados ou não a ONU.
As provocações apresentadas neste estudo propositivo não passa e não poderia
passar pela pretensão de reescrever o que são Direitos Humanos, inovar nos estudos
que subdividem os direito em dimensões e gerações ou enfrentar os estudiosos do
direito que defendem as diversas interpretações de soberania, mas busca trazer ao
debate o que, no momento atual, nos conecta individualmente a todos os seres do
planeta, seja pela evolução da pesquisa da teoria do “ToE” e da partícula de Deus,
impondo a academia uma análise futurista do mundo que viveremos em poucas
décadas a frente.
A caravana de migrantes que invadiram o México rumo ao Estados Unidos e o
muro construído dá o tom deste estudo, permitindo afirmar que não haverá fronteiras
capazes de separar uns dos outros quando a fome e o medo assolarem o planeta.
O reescrever dos documentos internacionais aprovados em Assembleias da
ONU já são objeto de análise, e haverá dois atores, os que na vanguarda contribuirão
com a inovação e os que se manterão enraizados nas teorias vencidas de um
ordenamento jurídico que não mais será capaz de responder às promessas que o
Estado alardeou. Todos temos Direitos e exigimos. A casta elitista que se forma
haverá de responder e dividir com seu povo a fortuna que amealhou, seja lícita ou
ilícita, já que nem mesmo o Estado americano está livre da invasão dos famintos.
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A proposta de reconhecimento de que são os Direitos Políticos passivo – aqui
defendidos pela manifestação intrínseca do ser em submeter seu nome – Direitos
Humanos de primeira dimensão, é admitir que os Tratados de Direitos Humanos no
ponto destas garantias, por serem Direitos Naturais devem ser explicitados e não
estão sujeitos a dependência do reconhecimento ou formalismo de internação por
quaisquer dos Estados ou Soberanias, associados ou não as Organizações
Internacionais e todo planeta está sujeito.
A profilaxia das Organizações Internacionais passa pela necessária, e urgente,
atuação da diplomacia no sentido envidar e convergirem esforços para retificação dos
Tratados Internacionais de Direitos Humanos com inclusão de propostas que
esclareçam à comunidade internacional sobre os Direitos Humanos de primeira
dimensão, que os povos em sua auto determinação são sujeitos de deveres para com
a coexistência em comunidade, que suas ações repercutem no universo e os
documentos internacionais haverão de serem aplicados em planificação com os textos
originários e constitucionais, escritos ou não, sob a subsunção da aplicabilidade da
proporcionalidade em caso de conflito e, ainda, sob a vigilância das Organizações
Internacionais.
As Organizações Internacionais sempre as vinculas a defesa dos Direitos Civis
e Políticos, constituídas por diplomatas e especialistas admitidos como representantes
de todos os povos terão a obrigação maior de definirem o monitoramento efetivo de
cada Estado ou Soberania, agindo em conjunto ou separadamente, e proporem
pareceres em todos os projetos legislativos de alterações constitucionais ou
infraconstitucionais que busquem inovar textos sobre garantia dos Direitos Políticos
como Direitos Humanos de primeira dimensão, atuando nos países em que,
protegidos pela imunidade, exerçam suas funções diplomáticas, e se obriguem a
produção de relatórios sobre a veracidade dos dados utilizados pela FAO e para
apuração do IDH, denunciando práticas lesivas as garantias dos Direitos Políticos, o
que permitirá a ação antecipada e profilática que impeça a progressão de atos que
resultem em danos dentro de suas fronteiras com repercussão para com a
coletividade internacional, se os resultados desastrosos ocorrem. O estudo concluiu
entendendo que somente com a construção desta nova ordem jurídica mundial será
possível dar eficácia e aplicação aos Trados Internacionais de Direitos Civis e Políticos
que permitirá atingir a efetividade pretendida.
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ANEXOS
PACTO INTERNACIONAL SOBRE DIREITOS CIVIS E POLÍTICOS – Decreto
nº592/1992 – D.O.U. 07/07/1992
PACTO DE SAN JOSÉ DA COSTA RICA – Decreto nº 678/92 – D.O.U. 06/11/1992

8716

TERÇA-FEIRA, 7 JUL 1992

DIÁRIO OFICIAL

SEÇÃO I

ARTIGO 20
Os Estados Partes do presente Pacto e as agencias
poderão
encaminhar ao Conselho Económico e
especializadas interessada s
de ordem geral feita em
Social comentários sobre qualquer recomendaçã o
virtude do artigo 19 ou sobre qualquer referencia a uma recomendação de
ordem geral que venha a constar de relatório da Comissão de Direitos
Humanos ou de qualquer documento mencionado no referido relatório.
ARTIGO 21
Social poderá apresentar
Económico e
O Conselho
ã
Assembléia-Geral
relatórios
que contenham
e
ocasionalment
recomendações de caráter geral bem como . resumo das informações
recebidas doa Estados Partes do presente Pacto e das agências
especializadas sobre as medidas adotadas e o progresso realizado com a
'finalidade de assegurar a observância geral dos direitos reconhecidos
no presente Pacto..
ARTIGO 22 •
-7a
- r-Po derá levar ao conhecimento de
O Conselho Eco:vaie° rSoc3
-outros órgãos da Organização das Nações Unidas, de seus órgãos
subsidiários e das agências especializadas interessadas, as quais
a prestação de assistência técnica, quaisquer questões
incumba
suscitadas nos relatórios mencionados nesta parte do presente Pacto que
cada uma dentro de sua
possam ajudar essas entidades a pronunciar-s ede, medidas internacionais
esfera de 'competência, sobre a conveniênciaefetiva e progressiva do
que possam contribuir para a implementaçã o
presente Pacto.
ARTIGO 23
Os Estados - Partes do presente Pacto concordam em que as
medidas de ordem internacional destinadas a tornar efetivos os direitos
reconhecidos no referido Pacto, incluem, subretudo, a conclusão de
convenções, a adoção de recomendaçõe s , a prestação de assistência
técnica e a organização, em conjunto com os governos interessados, é no
intuito de efetuar consultas e realizar estudos, de reuniões regionais
e de-reuniões técnicas. '
ARTIGO 24
Nenhuma das disposiçõe s do presente Pacto poderá ser
interpretada em detrimento das disposições da Carta das Nações Unidas
ou das -constituições das agências especializadas, as quais definem as
responsabilidades respectivas dos diversos órgãos da Organização das
Naçoes Unidas' e agências especializadas relativamente ãs matérias
tratadas no presente Pacto.
ARTIGO 25
Nenhuma das disposições do presente Pacto poderá ser
interpretada em detrimento do direito inerente a todos os povos de
desfrutar e utilizar plena 'e livremente suas riquezas e seus recursos
'naturais.
PARTE
V
ARTIGO 26
assinatura de todos os Estados
—
O presente Pacto esta-TiMtc
1.
membros
da Orgnização das Nações Unidas ou membros de qualquer de suas
Estado Parte do Estatuto da Corte
agências especializadas, de todo
Internacional de. Justiça, bem como de qualquer outro Estado convidado
tornar-se Parte do presente
pela Assembléia-Ge ral das Nações Unidas a
Pacto. ' O presente Pacto está sujeito ã ratificação. Os instrumentos
2.
de ratificação serão depositados junto ao Secretário-Ge ral • da
Organização das NaçõesUnidas.
O presente Pacto está aberto Ã adesão de qualquer dos Estados.
3.
mencionados no parágrafo 1 do presente artigo.
Far-se-á a adesão mediante depósito do instrumento de adesão
4.
das Nações Unidas.
junto. ao Secretário-Ger al da Organização
O Secretãrio-Gera l da Organização das Nações Unidas informará
5.
todos os Estados que hajam assinado o presente Pacto ou a ele aderido,
do depósito de cada instrumento de ratificação ou de adesão.

TI

ARTIGO 27
1. O presente Pacto entrara em vigor três meses após a data do
l da Organização das Nações Unidas,
depóSito, junto ao Secretário-Gera
instrumento de ratificação ou de adesão.
do trigé g imo-quinto
Para os -Estados que vierem a ratificar o presente Pacto ou a
ele aderir após o depósito do trigésimo-quin to instrumento de
ratificação ou de adesão, o presente Pacto entrará em vigor três meses
após a data do depósito, pelo Estado em questão, de seu instrumento de
ratificação ou de adesão.
ARTIGO 28
Aplicar-se-ão as disposições do presente Pacto, sem qualquer
'limitação.ou exceção, a todas as unidades constitutivas dos Estados
Federativos.
ARTIGO 29
Qualquer Estado Parte do presente Pacto poderã propor emendas
1.
e depositá-las junto ao Secretário-Geral da Organização das Nações
Unidas. O Secretário-Geral comunicará todas as propostas de emenda aos
Estados Partes do presente Pacto, pedindo-lhes que o notifiquem se
desejam que se convoque uma conferencia dos Estados Partes destinada a
examinar as propostas e submete-las ã votação. Se pelo menos um terço
dos Estados Partes se manifestar a favor da referida convocação, o
Secretário-Geral convocará a conferência sob os auspícios da
Organização das Nações Unidas. Qualquer emenda adotada pela Maioria dos
Estados Partes presentes e votantes na conferência será submetida ã
aprovação da Assembléia-Geral das Nações Unidas.
Tais emendas entrarão em. vigor quando aprovadas pela
2.
Assembléia-Geral da g Nações Unidas e aceitas, em conformidade com seus
respectivos procedimentos constitucionais, por uma maioria de dois

terços dos Estados Partes no presente Pacto.
Ao entrarem em vigor, tais emendas serão obrigatórias para os
3.
Estados
Partes que as aceitaram, ao passo que os demais Estados Partes
permanecem obrigados pelas disposições do presente pacto e pelas
emendai; anteriores por eles aceitas.

ARTIGO 30
Independentemen te das notificaçõesprevist as no .parágrafe
5 do artigo 26, o Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas
comunicará a todos os Estados mencionados no parágrafo 1 do referido
artigo:
a) as assinaturas, ratificações e adesões recebidas em
conformidade com o artigo 26;
b) a data de entrada em vigor do Pacto, nos termos do artigo
27, e a data de entrada em vigor de quaisquer emendas, nos termos do
artigo 29.
ARTIGO 31
O presente Pacto, cujos textos em chinês, espanhol, francês,
1.
inglês e russo são igualmente autênticos, será depositado nos arquivos
da Organização das Nações Unidas.
O Secretario-Geral da Organização das Nações Unidas
2.
encaminhará cópias autenticadas do presente Pacto a todos os Estados
mencionados no artigo 26.
Em fé do quê, os abaixo-assinados, devidamente autorizados
por seus respectivos Governos, assinaram o presente Pacto, aberto ã
assinatura em Nova York, aos 19 dias do mês de dezembro do ano de mil
novecentos e sessenta e seis.
DECRETO N9 592, DE 6 DE JULHO DE 1992
Atos Internacionais. Pacto Internacional sobre
Direitos Civis e Políticos. Promulgação.

•
O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, incisoVIII,da Constituição, e
Considerando que o Pacto Internacional sobre Direitos Civis
e Políticos foi adotado pela XXI Sessão da Assembléia-Gera l das
Nações Unidas, em 16 de dezembro. de 1966;
Considerando que o Congresso Nacional aprovou o texto do
n2
referido diploma internacional pôr meio do Decreto Legislativo
226, de 12 de dezembro de 1991;
Considerando que a Carta de Adesão ao Pacto Internacional
sobre Direitos Civis e Políticos foi depositada em 24 de janeiro de
Considerando que o Pacto ora promulgado entrou em vigor,
para o Brasil, em 24 de abril de 1992, na forma de seu artigo 49,
parágrafo 2;
DECRETA:

sobre Direitos Civis e
"Art. 1 2 O Pacto Internacional
Políticos, apenso por cópia ao presente Decreto, será executado e
cumprido tão, inteiramente como nele se contém.
Art. 2 2 Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 06 de
104* da República.

julho de 1992; 171 2 da Independênci a
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FERNANDO COLLOR

Celso Lafer
NAL SOBRE DIREITOS CIVIS
ANEXO AO ' DECRETO QUE PROMULGA O PACTO INTERNACIO
E POLITICOS/MRE
PACTO INTERNACION AL SOBRE DIREITOS CIVIS E POLITICOS

PREAMBULO
Os Estados Partes do presente Pacto,
Considerando que, em conformidade ' com os princípios
proclamados na Carta das Nações Unidas, o reconhecimen to da dignidade
inerente a todos os membros da família humana e de seus direitos iguais
fundamento da liberdade, da justiça e da paz
e inalienávei s constitui o
no mundo, Reconhecendo que esses direitos decorrem da dignidade
inerente ã pessoa humana,
com a Declaração Universal
Reconhecendo que, em conformidad e
dos Direitos do Homem, o ideal do ser humano livre, no gozo das
liberdades civis e políticas e liberto do temor e da miséria, não pode .
ser realizado a menos que se criem as condições que permitam a cada um
de seus direitos civis e políticos, assim como de seus direitos
gozar

económicos, sociais e culturais,
Considerando que a Carta das Nações Unidas impõe aos Estados
a obrigação de promover o respeito universal e efetivo dos direitos e
das liberdades do homem, que o indivíduo, por ter deveres para com seus
Compreendend o
semelhantes e para com a coletividade a que pertence, tem a obrigação
de lutar pela promoção e observância dos direitos reconhecidos no
presente Pacto,
Acordam o seguinte:

1.

PARTEI
ARTIGO 1
Em virtude
Todos os povos têm direito â autodeterminaç ão.

desse direito, determinam livremente seu estatuto político e asseguram
livremente seu desenvolvimento econômico, social e cultural.
Para a consecução de seus objetivos, todos os povos podem
2.
dispor livremente de suas riquezas e de seus recursos naturais, sem
prejuízo das obrigações decorrentes da cooperação económica
internacional, baseada no princípio do proveito mútuo, e do Direito
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Internacional. Em caso algum, poderá um povo ser privado de seus meios
de subsistência.
3. Os Estados Partes do presente Pacto, inclusive aqueles que
tenham a responsabilidade de administrar territórios não-autónomos e
territórios sob tutela, deverão promover o exercício do direito a
autodeterminação e respeitar esse direito, em conformidade com as
disposições da Carta das Nações Unidas.
PARTE II
ARTIGO 2
1.
Os Estados Partes do presente Pacto comprometem-se a
respeitar e a garantir a todos os indivíduos que se achem em seu
território e que estejam sujeitos a sua jurisdição os direitos
reconhecidos no presente Pacto, sem discriminação alguma por motivo de
raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra
natureza, origem nacional ou social, situação econemica, nascimento ou
qualquer outra condição.
2.
Na ausência de medidas legislativas ou de outra natureza
destinadas a tornar efetivos os direitos reconhecidos no presente
Pacto, os Estados Partes do presente Pacto comprometem-se a tomar as
providências necessárias com vistas a àdotã-las, levando em considração
seus respectivos procedimentos constitucionais e as disposições do
presente Pacto.
3.
Os Estados Partes do presente Pacto comprometem-se a:
a) Garantir que toda pessoa, cujos direitos e liberdades
reconhecidos no presente Pacto tenham sido violados, possa dispor de um
recurso efetivo, mesmo que a violência tenha sido perpetrada por
pessoas que agiam no exercício de funções oficiais;
b) Garantir que toda pessoa que interpuser tal recurso terá
seu direito determinado pela competente autoridade judicial,
administrativa ou legislativa ou por qualquer outra autoridade
competente prevista no ordenaMento jurídico do 'Estado em questão; é a
'desenvolver as possibilidades de recurso judicial;
c) Garantir o cumprimento, pelas autoridades competentes, de
qualquer decisão que julgar procedente tal recurso.
ARTIGO 3
Os Estados Partes do presente Pacto comprometem-se a
assegurar d homens e mulheres igualdade no gozo de todos os direitos
civis e políticos enunciados- no presente Pacto.
ARTIGO 4
1.
Quando situações excepcionais ameacem, a existência da nação e
sejam proclamadas oficialmente, os Estados Partes do presente Pacto
podem adotar, na estrita medida exigida pela situação, medidas que
Suspendam as obrigações decorrentes do presente Pacto, desde que tais
medidas não sejam incompatíveis com as demais obrigações que lhes sejam
impostas pelo Direito Internacional e não acarretem discriminação
alguma apenas por motivo de raça, cor, sexo, língua, religião ou Origem
sqcial.
2.
A disposição precedente não autoriza qualquer suspensão dos
artigos 6, 7, 8 (parágrafos 1 e 2),-11, 15, 16 e 18.
3.
Os Estados Partes do presente Pacto que fizerem uso do
direito de suspensão devem comunicar imediatamente aos outros Estados
Partes do presente Pacto, por intermédio do Secretário-Geral da
Organização das Nações 'Unidas, as disposições que tenham suspenso, bem
como os motivos de tal suspensão. Os Estados partes deverão fazer uma
nova comunicação, igualmente por intermédio do Secretário-Geral da
Organização das Nações Unidas, na data em que terminar tal suspensão.
ARTIGO 5
1. Nenhuma. disposição do presente Pacto poderá ser interpretada
no sentido de reconhecer a um 'Estado, grupo ou indivíduo qualquer
direito de dedicar-se a quaisquer atividades ou , praticar 'quaisquer atos
que tenham por 'objetivo destruir os direitos ou liberdades reconhecidos
no presente Pacto ou impor-lhes limitações mais amplas do que aquelas
nele previstas.
2. Não se admitirá, ceialquer restrição ou suspensão dos direitos
humanos fundamentais reconhecidos ou vigentes em qualquer Estado Parte
do presente Pacto em virtude de leis, convenções, regulamentos ou
costumes, sob pretexto de que o presente Pacto não os reconheça ou os
_reconheça em menor grau.
PARTE III
ARTIGO f
1. O direito ã vida é inerente ã pessoa humana. Este direito
deverá ser protegido pela. lei. Ninguém poderá ser arbitrariamente
privado de sua vida.
2.
Nos países em que a pena de morte não tenha sido abolida,
esta poderá ser imposta apenas nos casos de crimes mais graves, em
conformidade com legislação vigente na época em que o crime foi
cometido e que mão esteja em conflito com as disposições do presente
Pacto, nem com a Convenção sobre a Prevenção e a Punição do Crime de
Genocídio. Poder-se-ã aplicar essa pena apenas em decorrência de uma
sentença transitada em julgado e proferida por tribunal competente.
3.
Quando a 'privação da vida constituir crime de genocídio,
entende-se que nenhuma disposição do presente artigo autorizara
qualquer Estado Parte do presente Pacto a eximir-se, de modo algum, do
cumprimento de qualquer das obrigações que tenham assumido em virtude
das disposições da Convenção sobre a Prevenção e a Punição do Crime de
Genocídio.
4.
Qualquer condenado ã morte terá o dirèito de pedir indulto ou
comutação da pena. A anistia, o indulto ou a comutação da pena poderão'
ser concedidos em todos os casos.
5.
A pena de morte não deverá ser imposta em casos de crimes
cometidos por pessoas menores de 18 anos, nem aplicada a mulheres-em
estado de gravidez.
6.
Não se poderá invocar disposição alguma do presente artigo
para retardar ou impedir a abolição da . pena de morte por um Estado
Parte do presente Pacto.
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ARTIGO 7
Ninguém poderá ser submetido ã tortura, nem a penas ou
tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes. Será proibido, subretudo,
submeter uma pessoa, sem seu livre consentimento, a experiências
médicas ou científicas.
ARTIGO 8
1.
Ninguém poderá ser submetido ã escravidão; a escravidão e o
tráfico de escravos, em todos as suas formas, ficam proibidos.
2.
Ninguém poderá ser submetido ã servidão.
3.
a) Ninguém poderá ser obrigado a executar trabalhos forçados
ou obrigatórios;
b) A. alínea a) do presente parágrafo não poderá ser
interpretada no sentido de proibir, nos países em que certos crimes
sejam punidos com prisão e trabalhos forçados, o cumprimento de uma
pena de trabalhos forçados, imposta por um tribunal competente;
c) Para os efeitos do presente parágrafo, não serão
considerados "trabalhos forçados ou obrigatórios":
1) qualquer trabalho ou serviço, não previsto na alínea
b), normalmente exigido de um indivíduo que tenha sido encarcerado em
cumprimento de decisão judicial ou que, tendo sido objeto de tal
decisão, ache-se em liberdade condicional;
,ii) qiialjper serviço de caráter militar e, nos países em
que se admite a isenção por motivo de consciência, qualquer serviço
nacional que a lei venha a exigir daqueles que se oponham ao serviço
militar por motivo de consciência;
iii) qualquer serviço exigido em casos de emergência ou de
calamidade que ameacem o bem-estar da comunidade;
iv) qualquer trabalho ou serviço que faça parte das
obrigações cívicas normais.
ARTIGO 9
1.
Toda pessoa tem direito a liberdade e ã segurança pessoais.
Ninguém poderá ser preso ou encarcerado arbitrariamente. Ninguém poderá
ser privado de sua liberdade, salvo pelos motivos previstos em lei e em
conformidade com os procedimentos nela estabelecidos.
2.
QUalquer pessoa, ao ser presa, deverá ser informada das
razões da prisão e notificada, sem demora, das acusações formuladas
contra ela.
3.
Qualquer pessoa presa ou encarcerada em virtude de infração
penal-deverá ser conduzida, sem demora, ã presença dó juiz ou de outra
autoridade habilitada por lei a exercer funções judiciais e terá o
direito de ser julgada em prazp razoável ou de ser posta eà liberdade.
A prisão preventiva de pessoas que aguardam julgamento não deverá
constituir 4 regra geral, mas a soltura poderá estar condicionada a
garantias que assegurem o comparecimento da pessoa em questão à
audiência, a todos os atos do processo e, se necessário for, para a
execução da sentença.
4.
Qualquer pessoa que seja privada de sua liberdade por prisão
ou encarceramento terá o direito de recorrer a um tribunal para que
este decida sobre a legalidade de seu encarceramento e ordene sua
soltura, caso a prisão tenha sido ilegal.
5.
QualqUer pessoa vitima de prisão ou encarceramento ilegais
terá direito ã reparação.
ARTIGO 10
1.
Toda pessoa privada de sua liberdade deverã ser tratada com
humanidade e respeito ã dignidade inerente ã pessoa humana.
2.
a) As pessoas processadas deverão ser separadas, salvo em
circunstâncias excepcionais, das pessoas condenadas -e receber
tratamento distinto, condizente com sua condição de pessoa nãocondenada.
b) As pessoas processadas, jovens, deverão ser separadas das
adultas ejulgadaa o mais rãpido possível.
3.
O regime penitenciário consistirá num tratamento cujo
objetivo principal- seja e reforma e a reabilitação moral dos
prisioneiros. Os delinqüentes juvenis deverão ser separados dos adultos
e receber tratamento condizente com sua idade e condição jurídica.
ARTIGO 11
Ninguém poderá ser preso apenas por não poder cumprir com uma
obrigaçãp contratual.
ARTIGO 12
1.
Toda pessoa que se ache legalmente no território de um Estado
terá-o direito de nele livremente circular e escolher sua residência.
2.
Toda pessoa terá o direito de sair livremente- de qualquer
país, inclusive de seu prOprio país.
3.
Os direitos supracitados não poderão constituir, objeto de
restrições, a menos que estejam previstas em lei e no intuito de
proteger a segurança nacional e a ordem, a saúde ou a moral públicas,
bem como os direitos e liberdades das demais pessoas, e que sejam
compatíveis com os outros direitos reconhecidos no presente Pacto.
4.
Ninguém poderá ser privado arbitrariamente do direito de
entrar em seu próprio pais.
ARTIGO 13
Mn estrangeiro que se ache legalmente no território de um
Estado Parte do presente Pacto só poderá dele ser expulso em
decorrência de decisão adotada em conformidade com a lei e, a menos que
razões imperativas de segurança nacional a isso se oponham, terá a
possibilidade de expor as razões que militem contra sua expulse() e de
ter seu caso reexaminado pelas autoridades competentes, ou por uma ou
várias pessoas especialmente designadas pelas referidas autoridades, e
de fazer-se representar com esse objetivo.
ARTIGO 14
1.
Todas as pessoas são iguais perante os tribunais e as cortes
de justiça. Toda pessoa terá o direito de ser ouvida publicamente e com
as devidas garantias por um• tribunal competente, independente e
imparcial, estabelecido por lei, na apuração de qualquer acusação de
caráter penal formulada contra ela ou na determinação de seus direitos
e obrigações de caráter civil. A imprensa e o público poderão ser
excluídos de parte ou da totalidade de um julgamento, quer por motivo
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de moral pública, de ordem pública- ou de segurança nacional em uma
sociedade democrática, quer quando o interesse da vida privada das
'Partes o exija, que na medida em que isso seja estritamente necessário
na opinião da justiça, em circurnstãncias específicas, nas quais a
publicidade venha a prejudicar os interesses da justiça; entretanto,
qualquer sentença proferida em matéria penal ou civil deverá tornar-se
pública, a menos que o interesse de menores exija procedimento oposto,
ou o processo diga respeito a controvérsias matrimoniais ou à tutela de
menores.
Toda pessoa acusada de um delito terá direito a que se
2.
presuma sua inocência enquanto não for legalmente comprovada sua culpa.
Toda pessoa acusada de um delito terá direito, em plena
3.
igualdade, a, pelo menos, as seguintes garantias:
a) De ser informado, sem demora, numa língua que compreenda e
de forma minuciosa, da natureza e dos motivos da acusão contra ela
formulada;
b) De dispor do tempo e dos meios necessários à preparação de
sua defesa e a comunicar-se com defensor de sua escolha;
.
c) De ser julgado sem dilações indevidas;
d) De estar presente no julgamento e de defender-se
pessoalmente ou por intermédio de defensor de sua escolha; de ser
informado, caso não tenha defensor, do direito que lhe assiste de tê-lo
e, sempre que o interesse da justiça assim exija, de ter um defensor
designado ex-offício gratuitamente, se não tiver meios para remunerã.10;
e) De interrogar ou fazer interrogar as testemunhas de acusão
e de obter o comparecimento e o interrogatório das testemunhas de
defesa nas mesmas.aondições de que dispõem as de acusação;
f) De ser assistida gratuitamente por um intérprete, caso não
compreenda ou não fale a língua empregada durante o julgamento;
g) De não ser obrigada a. depor contra si mesma, nem a
confessar-se culpada.
4. O processo aplicável a jovens que não sejam maiores nos
termos da legislação penal levará em conta a idade dos mesmos e a
importância de promover sua reintegração social.
5. . Toda pessoa declarada culpada por um delito terá o direito de
recorrer da sentença condenatória è da pena a uma instãncia Superior,
em cOnformidade com a lei.
6. Se uma sentença condenatOria passada em julgado for
posteriormente anulada ou se um indulto for concedido, pela ocorrência
ou descoberta de fatos novos que provem cabalmente a existência de erro
judicial, a pessoa que sofreu a pena decorrente dessa condenação deverá
ser indenizada, de acordo com a lei, a menos que fique provado que se
lhe pode imputar, total ou parcialmente, a não-revelação dos fatos
desconhecidos em tempo útil.
7. Ninguém poderá ser processado ou punido por um delito pelo
qual já foi absolvido ou condenado por sentença passada em julgado, em
conformidade com ã lei e os procedimentos penais de cada país.
ARTIGO 15
1.
Ninguém poderá ser condenado por atos ou omissões que não
Constituam delito de acordo com o direito nacional ou internacional, no
momento em que foram cometidos. Tampouco poder-se-a impor pena mais
grame do que a aplicável no momento da ocorrência do delito. Se, depois
de perpetrado o delito, a lei estipular a imposição de pena mais leve,
o delinqüente deverá dela beneficiar-se.
2.
Nenhuma disposição do presente Pacto impedirá o julgamento ou
a condenação de qualquer indivíduo por atos ou omissões que, no momento
em que foram cometidos, eram considerados delituosos de acordo com os
princípios gerais de direito reconhecidos pela comunidade das nações.
ARTIGO 16
Toda pessoa -terá direito, em qualquer lugar, ao
reconhecimento de sua personalidade jurídica.
ARTIGO 17
1.
Ninguém poderá ser objeto dg ingerências arbitrárias ou
ilegais em sua vida privada, em sua família, em seu domicílio ou em sua
correspondência, nem de ofensas ilegais às suas honra e reputação.
2.
Toda pessoa terá direito à proteção da lei contra essas
- ingerências ou ofensas.
ARTIGO 18
Toda pessaa terá direito a liberdade de pensamento, de
1.
consciacia e de religião. Esse direito implicará a liberdade de ter ou
adotar uma religião ou uma crença de sua escolha e a liberdade de
professar sua religião ou crença, individual ou coletivamente, tanto
pública como privadamente, por meio do culto, da celebração de ritos,
de prAtiCas e do ensino.
Ninguêm poderá ser submetido a medidas coercitivas que possam
2.
restringir sua liberdade de ter ou de adotar uma religião ou crença de
sua escolha.
3.
A liberdade de manifestar a própria religião ou crença estará
sujeita apenas à limitações previstas em lei e que se façam necessárias
para proteger a segurança, a ordem, a saúde ou a moral públicas ou os
direitos e as liberdades clãà demais pessoas.
Os Estados Partes do presente Pacto comprometem-se a
4.
respeitar a liberdade das pais - e, quando for o caso, dos tutores
legais - de assegurar a educação religiosa e moral dos filhos que
esteja de acordo com suas próprias convicções.
ARTIGO 19
Ninguém poderá ser molestado por suas opiniões.
1.
Toda pessoa terá direito à liberdade de expressão; esse
2.
receber e difundir
direito incluirá a liberdade de procurar,
informações e idéias de qualquer natureza, independentemente de
considerações de fronteiras, verbalmente ou por escrito, em forma
impressa ou artística, ou por qualquer outro meio de sua escolha.
O exercício do direito previsto no parágrafo 2 do presente
3.
responsabilidades
especiais.
deveres . e
artigo
implicará

TERÇA-FEIRA, 7 JUL 1992

Conseqüentemente, poderá estar sujeito a certas restrições, que devem,
entretanto, ser expressamente previstas em lei e que se façam
necessárias para:
a) assegurar o respeito dos direitos e da reputação das
demais pessoas;
b) proteger a segurança nacional, a ordem, a saúde ou a moral
públicas.
ARTIGO 20
1.
Será proibida por lei qualquer propaganda em favor da guerra.
2.
Será proibida por lei qualquer apologia do ódio nacional,
racial ou religioso que constitua incitamento à discriminação, à
hostilidade ou à violência.
ARTIGO 21
O direito de reunião pacifica será reconhecido. O exercício .
desse direito estará sujeito apenas às restrições previstas em lei e
que se façam necessárias, em uma sociedade democrática, no interesse da
segurança nacional, da segurança ou da ordem públicas, ou para proteger
a saúde ou a moral públicas ou os direitos e as liberdades das demais
pessoas.
ARTIGO 22
1.
Toda pessoa terá o direito de associar-se livremente a
ontras, inclusive o direito de constituir sindicatos e de a eles •
filiar-se, para a proteção de seus interesses.
2.
O exercício desse direito estará sujeito apenas às restrições
previstas em lei e que se façam necessárias, em uma sociedade
democrática, no interesse da segurança nacional, da segurança e da
ordem públicas, ou para proteger a saúde ou a moral públicas ou os
direitos e liberdades das demais pessoas. O presente artigo não
impedirá que se submeta a restrições legais o exercício desse direito
por membros das forças armadas e da polícia.
3.
Nenhuma das disposições do presente artigo permitirá que
Estados Partes da Convenção de 1948, da Organização Internacional do
Trabalho, relativa à liberdade sindical e à proteção do direito
sindical, venham a adotar medidas legislativas que restrinjam - ou
aplicar a lei de maneira a restringir - as garantias previstas na
referida Convenção.
ARTIGO 23
1.
A família é o elemento natural e fundamental da sociedade e
terá o direito de ser protegida pela sociedade g pelo Estado.
2.
Será reconheCido o direito dó homem e da mulher de, em idade
núbil, contrair casamento e constituir família.
Casamento algum será celebrado sem o consentimento livre e
3.
pleno dos futuros esposos.
4.
Os Estados Partes do presente Pacto deverão adotar as medidas
apropriadas para assegurar a igualdade de direitos e responsabilidades
dos esposos quanto ao casamento, durante o mesmo e por ocasião de sua
dissolução. Em caso de dissoluçao, deverão adotar-se disposições que
assegurem a proteção necessária para os filhos.
ARTIGO 24
1.
Toda criança terá direito, sem discriminação alguma por
motivo de cor, sexo, língua, religião, origem nacional -ou social,
situação económica ou nascimento, às medidas de proteção que a sua
condição de menor requerer por parte de sua família, da sociedade e do
Estado.
2.
Toda criança deverá ser registrada imediatamente após seu
nascimento e deverá receber um nome.
Toda criança' terá o direito de adquirir uma nacionalidade.
3.
ARTIGO 25
Todo-cidadão terá o direito e a possiblidade, sem qualquer
das formas de discriminação mencionadas no artigo 2 e sem restrições
infundadas:
a) de participar da condução dos assuntos públicos,
diretamente ou por meio de representantes livremente escolhidos;
b) de votar e de ser eleito em eleições pariOdicas,
autenticas, realizadas por sufrágio universal e igualitário e por voto
secreto, que garantam a manifestação da vontade dos eleitores;
c) de ter acesso, em condições gerais de igualdade, às
funções públicas de seu país.
ARTIGO 26
Todas as pessoas são iguais perante a lei e têm direito, sem
discrimição alguma, a igual proteção da Lei. A este respeito, a.lei
deverá proibir qualquer forma de.discriminação e garantir a todas as
pessoas proteção igual e eficaz contra qualquer discriminação por
motivo de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de
outra natureza, origem nacional ou social, situação econômica,
nascimento ou qualquer outra situação.
ARTIGO 27
Nos Estados em que haja minorias étnicas, religiosas ou
lingüísticas, as pessoas pertencentes a essa minorias não poderão ser
privadas do direito de ter, conjuntamente com outros membros de seu
grupo, sua própria vida cultural, de professar e praticar sua própria
religião e usar sua própria língua.

PARTE IV
ARTIGO 28
Constituir-se-á um Comitê de Direitos Humanos (doravante
1.
denominado o "Comitê" no presente Pacto). O Comité será composto de
dezoito membros e desempenhará as funções descritas adiante.
O Comitê será integrado por nacionais dos Estados Partes do
2.
presente Pacto, os quais deverão ser pessoas de elevada reputação moral
e reconhecida competência em matéria de direitos humanos, levando-se em
consideração a utilidade da participação de algumas pessoas com
experiência jurídica.
Os membros do Comitê serão eleitos e exercerão suas funções a
3.
título pessoal.
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AMIMEM,

ARTIGO 29
1.
Os membros do Comitê serão eleitos em votação secreta dentre
uma lista de pessoas que preencham os requisitos previstos no artigo 28
e indicadas, com esse objetivo, pelos Estados Partes do presente Pacto.
2.
Cada Estado Parte no presente Pacto poderá indicar duas
pessoas. Essas pessoas deverão ser nacionais do Estado que as indicou.
3.
A mesma pessoa poderá ser indicada mais de uma vez.
. ARTIGO 30
1.
A primeira eleição realizar-se-á no máximo seis meses após a
(:lata de entrada em vigor do presente Pacto.
2.
Ao menos quatro meses antes da data de cada eleição do
Comitê, e desde que não seja uma eleição para preencher uma vaga
declarada nos termos do artigo 34, o Secretário-Geral da Organização
das Nações Unidas convidará, por escrito, os Estados Partes do presente
Protocolo a indicar, no prazo de três meses, os canditatos a membro do
Comitê.
3.
O Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas
organizará uma lista por ordem alfabética de todos os candidatos assim
designados, mencionando os Estados Partes que os tiverem indicado, e a
comunicará aos Estados Partes do presente Pacto, no máximo um mês antes
da data de cada eleição.
4.
Os membros do Comitê serão eleitos em reuniões dos Estados
Partes convocadas pelo Secretário-Geral da Organização das Nações
Unidas na sede da Organização. Nessas reuniões, em que o quorum será
estabelecido por dois terços dos Estados Partes do presente Pacto,
serão eleitos membros do Comitê os candidatos que obtiVerem o maior
número de votos e a maioria absoluta dos votos dos representantes dos
Estados Partes presentes e votantes.
ARTIGO 31
1.
O Comitê não poderá ter mais de um nacional de um me'smo
Estado.
2.
Nas eleições do Comitê, levar-se-ão em consideração uma
distribuição geográfica eqüitativa e uma representação das diversas
formas de civilização, bem como dos principais sistemas jurídicos.
ARTIGO 32
1.
Os membros do Comitê serão eleitos para uma mandato de quatro
anos. Poderão; caso suas candidaturas sejam apresentadas novamente, ser
reeleitos. Entretanto, o mandato de nove dos membros eleitos na
primeira eleição expirará ao final de dois anos; imediatamente após a
primeira eleição, o presidente da reunião a que se refere o parágrafo 4
do artigo 30 indicará, por sorteio, os nomes desses nave membros.
2.
Ao expirar mandato dos membros, as ereições se realizarão
de acordo cem o disposto nos artigos precedentes desta 'Parte do
presente Pacto.
ARTIGO 33
1, Se, na opinião unânime dos demais membros, um membro do
Comitê deixar de desempenhar suas funções por motivos distintos de uma
ausência temporária, o Presidente comunicará tal fato a0 SecretárioGeral da Organização das Nações Unidas, que declarará vago o lugar que
o referido membro ocupava.
2. .Em caso de morte ou renúncia de um membro do Comitê, o
Presidente comunicará' imediatamente tal fato ao Secretário-Geral da
Organização das Nações Unidas, que declarará vago o lugar desde a data
da morte ou daquela em que a renúncia passe a produzir efeitos.
ARTIGO 34
1.
Quando uma vaga for declarada nos termos do artigo 33 e o,
mandato do membro a Ser substituído não expirar no prazo de seis meses
a contar da data em que tenha sido declarada a- vaga, o Secretário-Geral
da Organização das Nações Unidas -comunicará tal fato aos Estados Partes
do presente Pacto, que poderão, no prazo de dois meses, indicar
candidatos, em conformidade com o artigo 29, para preencher a vaga.
2.
O Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas
organizará uma lista por ordem alfabética dos candidatos assim
designados é a comunicará aos Estados Partes do presente Pacto. A
eleição destinada a preencher tal vaga será realizada nos termos das
disposições pertinentes desta parte do presente Pacto.
3.
Qualquer membro do Comitê eleito para preecher uma vaga em
conformidade com o artigo 33 fará parte do Comitê durante o restante do
mandato do membro que deixar vago o lugar do Comitê, nos termos do
referido artigo.
ARTIGO 35
Os membros do Com= "1"—
.eceberão, com a aprovação da
Assembléia-Geral da Organização das Nações Unidas, honorários
provenientes de recursos dá Organização das Nações Unidas, nas
condições fixadas, considerando-se a importância das funções do Comitê,
pela Assembléia-Geral.
ARTIGO 36
O Secretário-Geral da Organizaçao das Nações Unidas colocará
à disposição do Comitê 6 pessoal e os serviços necessários ao
desempenho eficaz das funções que lhe são atribuídas em virtude do
presente Pacto.
ARTIGO 37
1.
'O Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas convocará
os Membros do Comitê para a primeira reunião, a realizar-se na sede da
Organização.
2.
Após a primeira reunião, o Comitê deverá reunir-se em bodas
as ocasiões previstas em suas regras de procedimento.
3.
As reuniões do Comitê serão realizadas normalmente na sede da
Organização das Nações Unidas ou no Escritório das Nações Unidas em
Genebra.
ARTIGO 38
Todo Membro do Comite devera, antes de iniciar suas funções,
assumir, em sessão pública, o comprorit.so solene de que desempenhará
suas funções imparcial e conscientemente.

•

ARTIGO 39
1. ,
O Comité' elegerá sua mesa para um período de dois anos. Os
membros da mesa poderão ser reeleitos.
.
2.
O próprio Comité" estabelecerá suas regras .de procedimento;
estas, contudo, deverão conter, entre outras, as seguintes disposições:
a) O quorum será de doze membros;
b) As decisões do Comitê serão tomadas por maioria de votos
do membros presentes.
ARTIGO 40
Os Estados Partes do presente Pacto comprometem-se a submeter
relatórios sobre as medidas por eles adotadas para tornar efetivos os
direitos reconhecidos no presente Pacto e sobre o progresso alcançado
no gozo desses direitos:
a) Dentro do prazo de um ano, a contar do início da vigência
do presente Pacto nos Estados Partes interessados;
b) A partir de então, sempre que o Comitê vier a solicitar.
2. Todos os relatórios serão submetidos ao Secretário-Geral da
Organização das Nações Unidas, que os encaminhará, para exame, ao
Comitê. Os relatórios deverão sublinhar, caso existam, os fatores e as
dificuldades que prejudiquem a implementação do presente Pacto.
3.
O Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas poderá,
após consulta ao Comitê, encaminhar às agências especializadas
interessadas cópias das partes dos relatórios que digam respeito a sua
esfera de competência.
1.

4. O'Comitê estudará os relatórios apresentados pelos Estados
Partes do presente Pacto e transmitirá aos Estados Partes seu próprio
relatório, bem como os comentários gerais que julgar oportunos. O
Comitê poderá igualmente transmitir ao Conselho Económico e Social os
referidos comentários, bem como cópias dos relatórios que houver
recebido dos Estados Partes do presente Pacto.
5. Os Estados Partes no presente Pacto poderão submeter ao
Comitê as observações que desejarem formular relativamente aos
comentários feitos nos termos do parágrafo 4 do presente artigo.
ARTIGO 41
1. Com base no presente Artigo, todo Estado Parte do presente
Pacto poderá declarar, a qualquer momento, que reconhece a competência
do Comitê para receber e examinar as comunicações em que um Estado
Parte alegue que outro Estado Parte não vem cumprindo as obrigações que
lhe impõe o presente Pacto. As referidas comunicações só serão
recebidas e examinadas nos termos do presente artigo no caso de serem
apresentadas por um Estado Parte que houver feito uma declaração em que
reconheça, com relação a si próprio, a competência do Comitê. O Comitê
não receberá comunicação, alguma relativa a um Estado Parte que não
houver feito uma declaração dessa natureza. As comunicações recebidas
em virtude do presente artigo estarão sujeitas ao procedimento que se
segue:
a) Se um Estado Parte do presente Pacto considerar que outro
Estado Parte não vem cumprindo as disposições do presente Pacto poderá,
mediante comunicação escrita, levar a questão ao conhecimento . deste
Estado Parte. Dentro do prazo de três meses, ' a contar da- data do
recebimento da comunicação, o Estado destinatário fornecerá ao Estado
que enviou a comunicação explicações.ou quaisquer outras declarações
por escrito que esclareçam a questão, as quais deverão fazer
referência, até onde seja possível e pertinente, aos procedimentos
nacionais e aos recursos jurídicos adotados, em trâmite ou disponíveis
sobre a questão;
b) Se, dentro do prazo de seis meses, a contar da data do
recebimento da comunicação original pelo Estado destinatário, a questão
não estiver dirimida satisfatoriamente para ambos os Estados Partes
interessados, tanto um como o outro terão o direito de submetê-la ao
Comitê, mediante notificação endereçada ao Comitê ou ao outro Estado
interessado;
c) O Comitê tratará de todas as questões que se lhe submetem
em virtude do presente artigo somente após ter-se assegurado de que
todos os recursos jurídicos internos disponíveis tenham sido utilizados
e esgotados, em consonância com os princípios do Direito Internacional
geralmente reconhecidos. Não se aplicará essa regra quanto a aplicação
dos mencionados recursos prolongar-se injustificadamente;
d) O Comitê realizará reuniões confidenciais quando estiver
examinando as comunicações previstas no presente artigo;
e) Sem prejuízo das disposições da alínea c), o Comitê
colocará seus bons ofícios à disposição dos Estados Partes interessados
no intuito de alcançar uma solução amistosa pra a questão, baseada no
respeito aos direitos humanos e liberdades fundamentais reconhecidos no
presente Pacto;
f) Em todas as questões que se lhe submetam em virtude do
presente artigo, o Comitê poderá solicitar aos Estados Partes interessados, a que se faz referência na alínea b), que lhe forneçam
quaisquer informações pertinentes;
g) Os Estados Partes interessados, 'a que se faz referência na
alínea b), terão direito de fazer-se representar quando as questões
'forem examinadas no Comitê e de apresentar suas observações verbalmente
e/ou por escrito;
h) O Comitê, dentro dos doze meses seguintes à data de
recebimento da notificação mencionada na alínea b), apresentará
relatório em que:
(i) se houver sido alcançada uma solução nos termos da
alínea e), o Comitê restringir-se-á, em seu relatório, a uma breve
exposição dos fatos e da solução alcançada.
(ii) se não houver sido alcançada solução alguma nos
termos da alínea e), o Comitê, restringir-se-á, em seu relatório, a uma
breve exposição dos fatos; serão anexados ao relatório o texto das
observações escritas e as atas das observações orais apresentadas pelos
Estados Partes interessados.
Para cada questão, o relatório será encaminhado aos Estados
Partes interessados.
2. As disposições do presente artigo entrarão em vigor a partir
do momento em que dez Estados Pdrtes do presente Pacto houverem feito
as declarações mencionadas no parágrafo 1 deste artigo. As referidas
declarações serão depositadas pelos Estados Partes junto ao Secretário-
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Geral da Organização das Nações Unidas, que enviará cópias das mesmas
aos demais Estados Partes. Toda declaração poderá ser retirada, a
qualquer momento, mediante notificação endereçada ao Secretário-Geral.
Far-se-á essa retirada sem prejuízo do exame de quaisquer questões que
constituam objeto de uma comunicação já transmitida nos termos deste
artigo; em virtude do presente artigo, não se receberá qualquer nova
comunicação de um Estado Parte uma vez que o Secretário-Geral tenha
recebido a notificação sobre a retirada da declaração, a menos que o
Estado Parte interessado haja feito uma nova declaração.
.ARTIGO 42
a) Se uma questão submetida ao Comité, nos termos do artigo
1.
41, mão estiver dirimida satisfatoriamente para os Estados Partes
interessados, o Comité poderá, com o consentimento prévio dos EStados
Partes interessados,, constituir uma Comissão ad hoc (doravante
denominada "a Comissão"). A Comissão colocará seus bons ofícios à
disposição dos Estados Partes interessados no intuito de se alcançar
uàa solução amistosa para a questão baseada no respeito ao presente
Pacto.
b) A"Comissão será composta de Cinco membros designados com o
consentimento dos Estados Partes interessados. Se os Estados Partes
interessados não chegarem a ' um acordo a respeito da totalidade ou de
parte da composição da Comissão dentro do prazo de três meses, os
membro da Comissão em relação aos quais não se chegou a acordo serão
eleitos pelo Comitê, entre os seus próprios membros, em votação secreta
e por maioria de dois terços dos membros dó Comitõ.
Os membros da Comissão exercerão suas funções a título
2.
pessoal. Não poderão ser nacionais dos Estados interessados, nem de
Estado que não seja Parte do presente Pacto, nem de um Estado Parte que
mão tenha feito a declaração prevista no artigo 41.
A .própria Comissão elegerá seu Presidente e estabelecerá suas
3.
regras de procedimento.
As reuniões da Comissão serão realizadas normalmente na sede
4.
da Organização das Nações Unidas ou no Escritório das Nações Unidas em
Genebra. Entretanto, poderão realizar-se em qualquer outro lugar
apropriado que a Comissão determinar, após consulta ao Secretário-Geral
da Organização das Nações Unidas e aos Estados Partes interessados.
O secretariado referido no artigo 36 também prestará serviços
á.
As comissões designadas em virtude do presente artigo.
6. As, informações obtidas e coligidas pelo Comitê' serão
colocadas a disposição da Comissão, a qual poderá solicitar aos Estados
Partes interessados que lhe forneçam qualquer outra informação
pertinente.
Após haver estudado a questão sob todos os seus aspectos,
7.
prazo de doze meses após dela ter tomado
mas, em qualquer caso, conhecimento, a Comisso apresentará um relatório ao Presidente do
Comitê, que o encaminhará aos Estados Partes interessados:
a) Se a Comissão não puder terminar o exame da questão,
restringir-se-á, em seu relatório, a uma breve exposição sobre o
estágio em que se encontra o exame da questão;
b) Se houver sido alcançado uma solução amistosa para a
questão, baseada no respeito. dos direitos humanos reconhecidos no
presente Pacto, e Comissão restringir-se-á, em seu relatório, a uma
breve exposição dos fatos e da solução alcançada;
c) Se não houver sido alcançada solução nos termos da alínea
b), a Comissão incluirá no relatório suas conclusões sobre os fatos
relativos à questão debatida entre- os Estados Partes interessados,
assim como sua opinião sobre a possibilidade de solução amistosa para a
Apestão, o relatório incluirá as observações escritas e as atas das
observações orais feitas, pelos Estados Partes interessados;
d) Se o relatório da Comissão for apresentado nos termos da
alínea c),' os Estados Partes interessados comunicarão, no prazo de três
meses a contar da data do recebimento do relatório, ao Presidente do
Comitê se aceitam ou não os termos do relatório da Comissão.
As disposições do presente artigo não prejudicarão as
8.
atribuições do Comité previstas no artigo 41.
9. Todas ás despesas dos membros da Comissão serão repartidas
eqtfitativamente entre os Estados Partes interessados, com base em
estimativas a serem estabelecidas pelo Secretário-Geral da Organização
das Nações -Unidas.
10. O Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas poderá,
caso seja necessário, pagar as despesas dos membros da Comissão antes
que sejam reembolsadas pelos Estados Partes interessados, em
conformidade com o parágrafo 9 do presente artigo.
ARTIGO 43
Os membios do Comité* e os membros da Comissão de Conciliação
ad-hoc que forem designados nos termo do artigo 42 terão direito às
facilidades, privilégios e imunidades que se concedem aos peritos nó
desempenho de missões para a Organização das Nações Unidas, em
conformidade, com as seções pertinentes da Convenção sobre Privilégios e
Imunidades das Nações Unidas.
ARTIGO 44
As disposições relativas a implementação do presente Pacto
aplicar-se-ão sem prejuízo dos procedimentos instituídos em matéria de
direito humanos. pelos - ou em virtude dos mesmos - instrumentos
constitutivos e pelas Convenções da Organização das Nações Unidas e das
agências especializadas e não impedirão que os Estados Partes venham a
recorrer a outros procedimentos para a solução de controvérsias em
conformidade com os acordos internacionais gerais ou especiais vigentes
entre eles.
•

ARTIGO 45
O Comité submetera a Assembléia-Geral, por intermédio do
Conselho Econômico e Social, um relatório sobre suas atividades.
PARTEV
ARTIGO 46
Nenhuma disposição 4o presente Pacto poderá ser interpretada
em detrimento das disposições da Carta das Nações Unidas e das
Constituições das agências especializadas, as quais definem as
responsabilidades respectivas dos diversos órgãos da Organização das
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Nações Unidas e das agências especializadas relativamente às questões
tratadas no presente Pacto.
ARTIGO 47
Nenhuma disposição do presente Pacto poderá ser interpretada
em detrimento do direito inerente a todos os povos de desfrutar e
utilizar plena e livremente suas riquezas e seus recursos naturais.
PARTE VI
ARTIGO 48
O presente Pacto está aberto assinatura de todos os Estados
1.
Membros da Organização das Nações Unidas ou membros de qualquer de Suas
agencias especializadas, de todo Estado Parte do Estatuto. da Corte
Internacional de Justiça, bem como de qualquer outro Estado convidado
pela Assembléia-Geral a tornar-se Parte do presente Pacto.
O presente Pacto está sujeito a ratificação. -Os instrumentos
2.
de ratificação serão depositados junto ao Secretário-Geral da
Organização das Nações .Unidas.
0-presente Pacto está aberto ã adesão de qualquer dos 'Estados
3.
mencionados no parágrafo 1 do presente artigo.
Par-Se-á a adesão mediante depósito do instrumento de adesão
4.
junto ao Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas.
O Secretário-Geral da Organização das Nações Unida4 informará
5.
todos os Estados que hajam assinado o presente Pacto ou a ele aderido
do depósito de cada instrumento de ratificação ou adesão.
ARTIGO 49
O presente Pacto entrara em vigor três meses após a data do
1.
depósito, junto ao Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas,
do trigésimo-quinto instrumento de ratificação ou adesão.
Para os Estados que vierem a ratificar o presente Pacto ou a
2.
ele aderir após o depósito do trigésimo-quinto instrumento de
ratificação ou adesão, o presente Pacto entrará em vigor três meses
após a data do depósito, pelo Estado em questão, de seu instrumento de
ratificação ou adesão.
ARTIGO 50
Aplicar-se-ão as disposições do presente Pacto, sem qualquer
limitação ou exceção, a todas as unidades constitutivas dos Estados
federativos.
ARTIGO 51
Qualquer' Estado Parte do presente Pacto poderá propor emenclas
1.
e depositá-las junto ao Secretário-Geral da Organização das Nações
Unidas. O Secretário-Geral comunicará todas as propostas de emenda aos
Estados Partes do presente Pacto, pedindo-lhes que o notifiquem se
desejam que se convoque uma conferência dos Estados Partes destinada a
examinar as propostas e submeté-las a votação. Se pelo menos um terço
dos Estados Partes se manifestar a favor da referida convocação, o
Secretário-Geral convocará a conferência sob os auspícios da
Organização das Nações Unidas. Qualquer emenda adotada, pela maioria dos
Estados Partes presentes e votantes na conferência será submetida à
aprovação da Assembléia-Geral das Nações Unidas'.
Tais emendas entrarão em vigor quando aprovadas pela
2.
Assembléia-Geral das Nações Unidas e aceitas em conformidade com seus
respectivos procedimentos constitucionais, por uma maioria de dois
terços dos Estados Partes no presente Pacto.
Ao entrarem em vigor, tais emendas serão obrigatórias pafa os
3.
Estados Partes que as aceitaram, ao passo que os demais Estados Partes
permanecem obrigados pelas disposições do presente Pacto e pelas
emendas anteriores por eles aceitas.
ARTIGO 52
Independentemente das notificaçoes previstas no likrágrafo 5
do artigo 48, o Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas
comunicará a todos os Estados referidos no parágrafo 1 do referido
artigo:
a) as assinaturas,
ratificações e adesões recebidas em
conformidade com o artigo 48;
b) a data de entrada em vigor do Pacto, nos termos do artigo
49, e a data em entrada em vigor de quaisquer emendas, nos termos do
artigo 51.
ARTIGO 53
O presente Pacto, cujos textos em chipét;, espanhol, francês,
1.
inglés e russo são igualmente autênticos, será depositado nos arquivos
da Organização das Nações Unidas.
O Secretário-Geral 'da Organização das Nações Unidas
2.
encaminhará cópias autênticas do presente Pacto a todos os Estados
mencionados no artigo 48.
Em fé do quê, os abaixo-assinados, devidamente autorizados
por seus respectivos Governos, assinaram o presente Pacto, aberto à
assinatura em Nova York, aos 19 dias do más de dezembro do ano de mil
novecentos e sessenta e seis.
DECRETO N9 593, DE 6 DE JULHO DE 1992
Promulga o Convênio entre o Governo da República Federativa do Brasil e a Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais
(FLACSO) para o Funcionamento da Sede Acadêmica da FLACSO no Brasil.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição, e
Considerando que o Governo da República Federativa do Brasil
e a Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (FLACSO)
assinaram, em 3 de dezembro de 1990, em Brasília, o Convênio para o
Funcionamento da Sede Acadêmica da FLACSO no Brasil;
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DECRETO N9 678, DE 6 DE NOVEMBRO DE 19q2
Promulga a Convenção Americana sobre Direitos
Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), de
22 de novembro de 1969.

outra natureza, os Estados-Partes comprometem-se a adotar, de acordo
com as suas normas constitucionais e com as disposições desta
Convenção, as medidas legislativas ou de outra natureza que forem
necessárias para tornar efetivos tais direitos e liberdades.
CAPITULO II
Direitos Civis e Políticos

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercicio do cargo de
PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art.

84, incisoVIII,da Constituição, e
Considerando que a Convenção Americana sobre Direitos
Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), adotada no âmbito da
Organização dos Estados Americanos, em São José da Costa Rica, em 22
de novembro de 1969, entrou em vigor internacional em 18 de julho de
1978, na forma do segundo parágrafo de seu artigo 74;
Considerando que o floverno brasileiro depositou a carta de
Adesão a essa Convenção em 25 d2 setembro de 1992;
Considerando que a Convenção Americana sobre Direitos
Humanos (Pacto de São José cia Costa Rica) entrou em vigor, para o
Brasil, em 25 de setembro de 1992, de conformidade com o disposto no
segundo parágrafo de seu artigo 74;
DECRET A:
Art. 1 2 A Convenção Americana sobre Direitos Humanos
(Pacto de São José da Costa Rica), celebrada em São José da Costa
Rica, em 22 de novembro de 1969, apensa por cópia ao presente
Decreto, deverá ser cumprida tão inteiramente como nela se contém.

Art. 2 2 Ao depositar a Carta de Adesão a esse ato
internacional, em 25 de setembro de 1992, o Governo brasileiro fez a
seguinte declaração interpretativa: "O Governo do Brasil entende que
os artigos 43 e 48, alínea "d", não incluem o direito automático de
visitas e inspeções in loco da Comissão Interamericana de Direitos
Humanos, as quais dependerão da anuência expressa do Estado".
Art. 3 2 O presente Decreto entra em vigor na data de sua

publicação.
Brasilia, 06 de novembro
dência e 104 2 da República.

de 1992; 171 2 da Indepen

ITAMAR FRANCO
Fernando Henrique Cardoso

ANEXO AO DECRETO QUE PROMULGA A CONVENÇÃO AMERICANA SOBRE
DIREITOS HUMANOS (PACTO DE. SÃO JOSÊ DA COSTA RICA) - MRE

ARTIGO 3

Direito ao Reconhecimento da Personalidade Jurídica
Toda pessoa tem direito ao reconhecimento de sua
personalidade jurídica.
ARTIGO 4
Direito ã Vida

Toda pessoa tem o direito de que se respeite sua vida. Esse
1.
direito deve ser protegido pela lei e, em geral, desde o momento da
concepção. Ninguém pode ser privado da vida arbitrariamente.
2.
Nos países que não houverem abolido a pena de morte, esta só
poderá ser imposta pelos delitos mais graves, em cumprimento de
sentença final de tribunal competente e em conformidade com lei que
estabeleça tal pena, promulgada antes de haver o delito sido cometido.
Tampouco se estenderá sua aplicação a delitos aos quais não se aplique
atualmente.
3.
Não se pode restabelecer a pena de morte nos Estados que a
hajam abolido.
4.
Em nenhum caso pode a pena de morte ser aplicada por delitos
políticos, nem por delitos comuns conexos com delitos políticos.
5.
Não se deve impor a pena de morte a pessoa que, no momento da
perpetração do delito, for menor de dezoito anos, ou maior de setenta,
nem aplicá-la a mulher em estado de gravidez.
Toda pessoa condenada ã morte tem direito a solicitar
6.
anistia, indulto ou comutação da pena, os quais podem ser concedidos em
todos os casos. Não se pode executar a pena de morte enquanto o pedido
estiver pendente de decisão ante a autoridade competente.
ARTIGO 5
Direito ã Integridade Pessoal

Toda pessoa tem o direito de que se respeite sua integridade
1.
física, psíquica e moral.
2.
Ninguém deve ser submetido a torturas, nem a penas ou tratos
cruéis, desumanos ou degradantes. Toda pessoa privada da liberdade deve
ser tratada com o respeito devido ã dignidade inerente ao ser humano.
3.
A pena não pode passar da pessoa do delingdente.
Os processados devem ficar separados dos condenados, salvo em
4.
circuastãncias excepcionais, e ser submetidos a tratamento adequado ã
sua condição de pessoas não condenadas
Os menores, quando puderem ser processados, devem ser
5.
separados dos adultos e conduzidos a tribunal especializado, com a
maior rapidez possível, para seu tratamento.
As penas privativas da liberdade devem ter por finalidade
6.
essencial a reforma e a readaptação social dos condenados.

CONVENÇÃO AMERICANA SOBRE DIREITOS HUMANOS
PREAMBULO
Os Estados americanos signatários da presente Convenção,

Reafirmando seu propósito de consolidar neste Continente,
dentro do quadro das instituições democráticas, 'um regime de liberdade
pessoal e de justiça social, fundado no respeito dos direitos
essenciais do homem;
Reconhecendo que os direitos essenciais do homem não derivam
do fato de ser ele nacional de determinado Estado, mas sim do fato de
ter como. fundamento os atributos da pessoa humana, razão por que
justificam uma proteção internacional, de natureza convencional,
coadjuvante ou complementar da que oferece o direito interno dos
Estados americanos;
Considerando que esses princípios foram consagrados na Carta
da Organização dos Estados Americanos, na Declaração Americana dos
Direitos e Deveres do Homem e na Declaração Universal dos Direitos do
Homem e que foram reafirmados e desenvolvidos em outros instrumentos
internacionais, tanto de âmbito mundial como regional;
Reiterando que, de acordo com a Declaração Universal dos
Direitos do Homem, só pode ser realizado o ideal do ser humano livre,
isento do temor e da miséria, se forem criadas condições que permitam a
cada pessoa gozar dos seus direitos econômicos, sociais e culturais,
bem como dos seus direitos civis e políticos; e
Considerando que a Terceira Conferência Interamericana
Extraordinária (Buenos Aires, 1967) aprovou a incorporação ã própria
Carta da Organização de normas mais amplas sobre direitos econômicos,
sociais e educacionais e resolveu que uma convenção interamericana
sobre direitos humanos determinasse a estrutura, competência e processo
dos órgãos encarregados dessa matéria,
Convieram no seguinte:
PARTEI
Deveres dos Estados e Direitos Protegidos
CAP/TULOI
Enumeração de Deveres
ARTIGO 1
Obrigação de "ftesi
—Wreir os Direitos
Os Estados-Partes nesta Convenção comprometem-se a respeitar
1.
os direitos e liberdades nela reconhecidos e a garantir seu livre e
pleno exercício a toda pessoa que esteja sujeita ã sua jurisdição, sem
discriminação alguma por motivo de raça, cor, sexo, idioma, religião,
opiniões políticas ou de qualquer outra natureza, origem nacional ou
social, posição econômica, nascimento ou qualquer outra condição
social.
Para os efeitos desta Convenção, pessoa é todo ser humano.
2.
ARTIGO 2
Dever de Adotar Disposições de Direito Interno
Se o exercício dos direitos e liberdades mencionados no
artigo 1 ainda não estiver garantido por disposições legislativas ou de

ARTIGO 6

Proibição da Escravidão e da Servidão
Ninguém pode ser submetido a escravidão ou a servidão, e
1.
tanto estas como o tráfico de escravos e o tráfico de mulheres são
proibidos em todas as formas.
2.
Ninguém deve ser constrangido a executar trabalho forçado ou
obrigatório. Nos países em que se prescreve, para certos delitos, pena
privativa da liberdade acompanhada de trabalhos forçados, esta
disposição não pode ser interpretada no sentido de que proíbe o
cumprimento da dita pena, imposta por juiz ou tribuna/ competente. O
trabalho forçado não deve afetar a dignidade nem a capacidade física e
intelectual do recluso.
3.
Não constituem trabalhos forçados ou obrigatórios para os
efeitos deste artigo:
a) os trabalhos ou serviços normalmente exigidos de pessoa
reclusa em cumprimento de sentença ou resolução formal expedida pela '
autoridade judiciária competente. Tais trabalhos ou serviços devem ser
executados sob a vigilância e controle das autoridades públicas, e os
indivíduos que os executarem não devem ser postos ã disposição de
particulares, companhias ou pessoas jurídicas : de caráter privado;
b) o serviço militar e, nos países onde se admite a isenção
por motivos de consciência, o serviço nacional que a lei estabelecer em
lugar daquele;
c) o serviço imposto em casos de perigo ou calamidade que
ameace a existência ou o bem-estar da comunidade; e
d) o trabalho ou serviço que faça parte das obrigações
cívicas normais.
ARTIGO 7

Direito ã Liberdade Pessoal
Toda pessoa tem direito ã liberdade e ã segurança pessoais.
1.
Ninguém pode ser privado de sua liberdade física, salvo pelas
2.
causas e nas condições previamente fixadas pelas constituições
políticas dos Estados-Partes ou pelas leis de acordo com elas
promulgadas.

Ninguém pode ser submetido a detenção ou encarceramento
3.
arbitrários.
Toda pessoa detida ou retida deve ser informada das razões da
4.
sua detenção e notificada, sem demora, da acusação ou acusações
formuladas contra ela.
Toda pessoa detida ou retida deve ser conduzida, sem demora,
5.
ã presença de um juiz ou outra autoridade autorizada pela lei a exercer
funções judiciais e tem direito a ser julgada dentro de um prazo
razoável ou a ser posta em liberdade, sem prejuízo de que prossiga o
processo. Sua liberdade pode ser condicionada a garantias que assegurem
O seu comparecimento em juizo.
6.
Toda pessoa privada da liberdade tem direito a recorrer a um
juiz ou tribunal competente, a fim de que este decida, sem demora,
sobre a legalidade de sua prisão ou detenção e ordene sua soltura se a
prisão ou a detenção forem ilegais. Nos Estados-Partes cujas leis
prevêem que toda pessoa que se vir ameaçado de ser privada de sua
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liberdade tem direito a recorrer a um juiz ou tribunal competente a fim
de que este decida sobre a legalidade de tal ameaça, tal recurso não
pode ser restringido nem abolido. O recurso pode ser interposto pela
própria pessoa ou por outra pessoa.
7. Ninguém deve ser detido por dívida. Este princípio não limita
os mandados de autoridade judiciária competente expedidos em virtude de
inadimplemento de obrigação alimentar.
ARTIGO 8
Garantias Judiciais
1. Toda pessoa tem direito a ser ouvida, com as devidas
garantias e dentro de um prazo razoável, por um juiz ou tribunal
competente, independente e imparcial, estabelecido anteriormente por
lei, na apuração de qualquer acusação penal formulada contra ela, ou
para que se determinem seus direitos ou obrigações de natureza civil,
trabalhista, fiscal ou de qualquer outra natureza.
2. Toda pessoa acusada de delito tem direito a que se presuma
sua inocência enquanto não se comprove legalmente sua culpa. Durante o
processo, toda pessoa tem direito, em plena igualdade, às seguintes
garantias mínimas:
a) direito do acusado de ser assistido gratuitamente por
tradutor ou intérprete, se não compreender ou não falar o idioma do
juízo ou tribunal;
b) comunicação prévia e pormenorizada ao acusado da acusação
formulada;
c) concessão ao acusado do tempo e dos meios adequados para a
preparação de sua defesa;
d) direito do acusado de defender-se pessoalmente ou de ser
assistido por um defensor de sua escolha e de comunicar-se, livremente
e em particular, com seu defensor;
e) direito irrenunciável de ser assistido por um defensor
proporcionado pelo Estado, remunerado ou não, segundo a legislação
interna, se o acusado não se defender ele próprio nem nomear defensor
dentro do prazo estabelecido pela lei;
f) direito da defesa de inquirir as testemunhas presentes no
tribunal e de obter o comparecimento, como testemunhas ou peritos, de
outras pessoas que possam lançar luz sobre os fatos.
g) direito de não ser obrigado a depor contra si mesma, nem a
declarar-se culpada; e
h) direito de recorrer da sentença para juiz ou tribunal
superior.
A confissão do acusado só é válida se feita sem coação de
3.
nenhuma natureza.
O acusado absolvido por sentença passada em julgado não
4.
poderá se submetido a novo processo pelos mesmos fatos.
O processo penal deve ser público, salvo no que for
5.
necessário para preservar os interesses da justiça.
ARTIGO 9
Princípio da Legai-Mie" da Retroatividade .
Ninguém pode ser condenado por ações ou omissões que, no
memento em que forem cometidas, não sejam delituosas, de acordo com o
direito aplicável. Tampouco se pode impor pena mais grave que a
aplicável no momento da perpetração do delito. Se depois da perpetração
do delito a lei dispuser a imposição de pena mais leve, o delinquente
será por isso beneficiado.
ARTIGO 10
Direito a Indenização
Toda pessoa tem direito de ser indenizada conforme a lei, no
caso de haver sido condenada em sentença passada em julgado, por erro
judiciário.
ARTIGO 11
Proteção da Honra e da Dignidade
Toda pessoa tem direito ao respeito de sua honra e ao
1.
reconhecimento de sua dignidade.
Ninguém pode ser objeto de ingerências arbitrárias ou
2.
abusivas em sua vida privada, na de sua família, em seu domicilio ou em
sua correspondência, nem de ofensas ilegais à sua honra ou reputação.
3.
Toda pessoa tem direito à proteção da lei contra tais
ingerências ou tais ofensas.
ARTIGO 12
.encia e de Religião
Liberdade de Co:=---"Toda pessoa tem direito à liberdade de consciência e de
1.
religião. Esse direito implica a liberdade de conservar sua religião ou
suas crenças, ,ou de mudar de religião ou de crenças, bem como a
liberdade de professar e divulgar sua religião ou suas crenças,
individual ou coletivamente, tanto em público como em privado.
Ninguém pode ser objeto de medidas restritivas que possam
2.
limitar sua liberdade de conservar sua religião ou suas crenças, ou de
mudar de religião ou de crenças.
3.
A liberdade de manifestar a própria religião e as próprias
crenças está sujeita unicamente às limitações prescritas pela lei e que
sejam necessárias para proteger a segurança, a ordem, a saúde ou a
moral públicas ou os direitos ou liberdades das demais pessoas.
4.
Os pais, e quando for o caso os tutores, têm direito a que
seus filhos ou pupilos recebam a educação religiosa e moral que esteja
acorde com suas próprias convicções.
ARTIGO 13
Liberdade de Pensamento e de Expressão
1. Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento e de
expressão. Esse direito compreende a liberdade de buscar, receber e
difundir informações e idéias de toda natureza, sem Consideração de
fronteiras, verbalmente ou por escrito, ou em forma impressa ou
artística, ou por qualquer outro processo de sua escolha.
^
O exercício do direito previsto no inciso precedente não pode
estar sujeito a censura prévia, mas a responsabilidades ulteriores, que
devem ser expressamente fixadas pela lei a ser necessárias para
assegurar:
a) o respeito aos direitos ou à reputação das demais pessoas;
OU
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b) a proteção da segurança nacional, da ordem pública, ou da
saúde ou da moral públicas.
Não se pode restringir o direito de expressão por vias ou
3.
meios indiretos, tais como o abuso de controles oficiais ou
particulares de papel de imprensa, de freqdências radioelétricas ou de
equipamentos e aparelhos usados na difusão de informação, nem por
quaisquer outros meios destinados a obstar a comunicação e a circulação
de idéias e opiniões.
A lei pode submeter os espetáculos púbicos a censura prévia,
4.
com o objetivo exclusivo de regular o acesso a eles, para proteção
moral da infânpia e da adolescência, sem prejuízo do disposto no inciso
2.
A lei deve proibir toda propaganda a favor da guerra, bem
5.
como toda apologia ao ódio nacional, racial ou religioso que constitua
incitação à discriminação, à hostilidade, ao crime ou à violência.
ARTIGO 14
Direito de Retificação ou Resposta
Toda pessoa atingida por informações inexatas ou ofensivas
1.
emitidas em seu prejuízo por meios de difusão legalmente regulamentados
que
se
dirijam
ao público em geral, tem direito a fazer, pelo mesmo
e
órgão de difusão, sua retificação ou resposta, nas condições que
estalfeleça a lei.
Em nenhum caso a retificação ou a resposta eximirão das
2.
outras responsabilidades legais em que se houver incorrido.
Para a efetiva proteção da honra e da reputação, todo
3.
publicação ou empresa jornalística, cinematográfica, de rádio ou
televisão, deve ter uma pessoa responsável que não seja protegida por
imunidades nem goze de foro especial.
ARTIGO 15
Direitc-raniao
É reconhecido o direito de reunião pacífica e sem armas. O
exercício de tal direito só pode estar sujeito às restrições previstas
pela lei e que sejam necessárias, numa sociedade democrática, no
interesse da segurança nacional, da segurança ou da ordem públicas, ou
para proteger a saúde ou a moral públicas ou os direitos e liberdades
das demais pessoas.
ARTIGO 16
Liberdade de Associação
1.
Todas as pessoas têm o direito de associar-se livremente com
fins ideológicos, religiosos, políticos, econômicos, trabalhistas,
sociais, culturais, desportivos ou de qualquer outra natureza.
2. • O exercício de tal direito .86 pode estar sujeito As
restrições previstas pela lei que sejam necessárias, numa sociedade
democrática, nó interesse da segurança nacional, da segurança ou da
ordem públicas, ou para proteger a saúde ou a moral públicas ou os
direitos e liberdades das demais pessoas.
3.
O disposto neste artigo não impede a imposição de restrições
legais, e mesmo a privação do exercício do direito de associação, aos
membros das forças armadas e da polícia.
ARTIGO 17
Proteção da
1.
A família 'é o elemento natural e fundamental da sociedade e
deve ser protegida pela sociedade e pelo Estado.
É reconhecido o direito do homem e da mulher de contraírem
2.
casamento e de fundarem uma faMília, se tiverem a idade e as condições
para isso exigidas pelas leis internas, na medida em que não afetem
estas o princípio da não discriminação estabelecido nesta Convenção.
O casamento não pode ser celebrado sem o livre e pleno
3.
consentimento dos contraentes.
Os Estados-Partes devem tomar medidas apropriadas no sentido
4.
de assegurar a igualdade de direitos e a adequada equivalência de
responsabilidades dos cônjuges quanto ao casamento, durante o casamento
e em caso de dissolução do mesmo. Em caso de dissolução, serão adotadas
disposições que assegurem a proteção necessária - aos filhos, com base
unicamente no interesse e conveniência dos mesmos.
A lei deve reconhecer iguais direitos tanto aos filhos
5.
nascidos fora do casamento como aos nascidos dentro do casamento.
ARTIGO 18
Direito ao Nome
Toda pessoa tem direito a um prenome e aos nomes de seus pais
ou ao de um destes. A lei deve regular a forma de assegurar a todos
esse direito, mediante nomes fictícios, se for necessário.
ARTIGO 19
Direitos da Criança
Toda criança tem direito às medidas de proteção que a sua
condição de menor requer por parte da sua família, da sociedade e do
Estado.
ARTIGO 20
Direito a Nacionalidade
Toda pessoa tem direito a uma nacionalidade.
1.
Toda pessoa tem direito ã nacionalidade do Estado em cujo
2.
território houver nascido, se não tiver direito a outra.
A ninguém se deve privar arbitrariamente de sua nacionalidade
3.
nem do direito de mudá-la.
ARTIGO 21
Direito à Propriedade Privada
Toda pessoa tem direito ao uso e gozo dos seus bens. A lei
1.
pode subordinar esse uso e gozo ao interesse social.
Nenhuma pessoa pode ser privada de seus bens, salvo mediante
2.
o pagamento de indenização justa, por motivo de utilidade pública ou de
interesse social e nos casos e na forma estabelecidos pela lei.
Tanto a usura como qualquer outra forma de exploração do
3.
homem pelo homem devem ser reprimidas pela lei.

1.

ARTIGO 22
Direito de Circulação e de Residência
Toda pessoa que se ache legalmente no território de um Estado
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tem direito de circular nele e de nele residir em conformidade com as
disposições legais.
2.
Toda pessoa tem o direito de sair livremente de qualquer
pais, inclusive do próprio.
3.
O exercício dos direitos acima mencionados não pode ser
restringido senão em virtude de lei, na medida indispensável, numa
sociedade democrática, para prevenir infrações penais ou para proteger
a segurança nacional, a segurança ou a ordem públicas, a moral ou a
saúde públicas, ou os direitos e liberdades das demais pessoas.
4.
O exercício dos direitos reconhecidos no inciso 1 pode também
ser restringido pela lei, em zonas determinadas, por motivo de
interesse público.
5.
Ninguém pode ser expulso do território do Estado do qual for
nacional, nem ser privado do direito de nele entrar.
6.
O estrangeiro que se ache legalmente no território de um
Estado-Parte nesta Convenção só poderá dele ser expulso em cumprimento
de decisão adotada de acordo com a lei.
Toda pessoa tem o direito de buscar e receber asilo em
7.
território estrangeiro, em caso de perseguição por delitos políticos ou
comuns conexos com delitos políticos e de acordo com a legislação de
cada Estado e com os convênios internacionais.
Em nenhum caso o estrangeiro pode ser expulso ou entregue a
8.
outro pais, seja ou não de origem, onde seu direito à vida ou à
liberdade pessoal esteja em risco de violação por causa da sua raça,
nacionalidade, religião, condição social ou de suas opiniões políticas.
9.
É proibida a expulsão coletiva de estrangeiros.

•

ARTIGO 23
Direitos Políticos
Todos os cidadãos devem gozar dos seguintes direitos e
1.
oportunidades:
públicos,
a) de participar da direção dos assuntos
diretamente ou por meio de representantes livremente eleitos;
b) de votar e ser eleitos em eleições periódicas autênticas,
realizadas por sufrágio universal e igual e por voto secreto que
garanta a livre expressão da vontade dos eleitores; e
c) de ter acesso, em condições gerais de igualdade, às
funções públicas de seu pais.
2. A lei pode regular o exercício dos direitos e oportunidades e
a que se refere o inciso anterior, exclusivamente por motivos de idade,
nacionalidade, residência, idioma, instrução, capacidade civil ou
mental, ou condenação, por juiz competente, em processo penal..
ARTIGO 24
Igualdade Perante a Lei
Todas as pessoas são iguais perante a lei. Por conseguinte,
têm direito, sem discriminação, a igual proteção da lei.
ARTIGO 25
Proteção Judicial
Toda pessoa tem direito a um recurso simples e rápido ou a
1.
qualquer outro recurso efetivo, perante os juízes ou tribunais
competentes, que a proteja contra atos que violem seus direitos
fundamentais reconhecidos pela constítuição, pela lei ou pela presente
Convenção, mesmo quando tal violação seja cometida por pessoas que
estejam atuando no exercício de suas funções oficiais.
2.
Os Estados-Partes comprometem-se:
a) a assegurar que a autoridade competente prevista pelo
sistema legal do Estado decida sobre os direitos de toda pessoa que
interpuser tal recurso;
b) a desenvolver as possiblidades de recurso judicial; e
c) a assegurar o cumprimento, pelas autoridades competentes,
de toda decisão em que se tenha considerado procedente d recurso.
CAPITULO III
Direitos Económicos, Sociais e Culturais
ARTIGO 26
Desenvolvimento Pr-ogressivo
Os Estados-Partes comprometem-se a adotar providências, tanto
no âmbito interno como mediante cooperação internacional, especialmente
económica e técnica, a fim de conseguir progressivamente a plena
efetividade dos direitos que decorrem das normas econômicas, sociais e
sobre educação, ciência e cultura, constantes da Carta da Organização
dos Estados Americanos, reformada pelo Protocolo de Buenos Aires, na
medida dos recursos disponíveis, por via legislativa ou por outros
meios apropriados.
CAP/TULO IV
Suspensão de Garantias, Interpretação e Aplicação
ARTIGO 27
Suspensão de Garantias
1.
Em caso de guerra, de perigo público, ou de outra emergência
que ameace a independência ou segurança do Estado-Parte, este poderá
adotar disposições que, na medida e pelo tempo estritamente limitados
às exigências da situação, suspendam as obrigações contraídas em
virtude desta Convenção, desde que tais disposições não sejam
incompatíveis com as demais obrigações que lhe impõe o Direito
Internacional e não encerrem discriminação alguma fundada em motivos de
raça, cor, sexo, idioma, religião ou origem social.
2.
A disposição precedente não autoriza a suspensão dos direitos
determinados nos seguintes artigos: 3 (Direito ao Reconhecimento da
Personalidade Jurídica), 4 (Direito à Vida), 5 (Direito à Integridade
Pessoal), 6 (Proibição da Escravidão e Servidão), 9 (Principio da
Legalidade é da Retroatividade), 12 (Liberdade de Consciência e de
Religião), 17 (Proteção da Família), 18 (Direito ao Nome), 19 (Direitos
da Criança), 20 (Direito à Nacionalidade) e 23 (Direitos Políticos),
nem das garantias indispensáveis para a proteção de tais direitos.
3.
Todo Estado-Parte que fizer uso do direito de suspensão
deverá informar imediatamente os outros Estados-Partes na presente
Convenção, por intermédio do Secretário-Geral da Organização dos
Estados Americanos, das disposições cuja aplicação haja suspendido, dos
motivos determinantes da suspensão e da data em que haja dado por
terminada tal suspensão.

ARTIGO .28
Cláusula Federal
1.
Quando se tratar de um Estado-Parte constituído como Estado
federal, o governo nacional do aludido Estado-Parte cumprirá todas as
disposições da presente Convenção, relacionadas com as matérias sobre
as quais exerce competência legislativa e judicial.
2.
No tocante às disposições relativas as matérias que
correspondem à competência das entidades componentes da federação, o
governo nacional deve tomar imediatamente as medidas pertinentes, em
conformidade com sua constituição e suas leis, a fim de que as
autoridades competentes das referidas entidades possam adotar as
disposições cabíveis para o cumprimento desta Convenção.
3.
Quando dois ou mais Estados-Partes decidirem constituir entre
eles uma federação ou outro tipo de associação, diligenciarão no
sentido de que o pacto comunitário respectivo contenha as disposições
necessárias para que continuem sendo efetivas no novo Estado assim
organizado as normas da presente Convenção.

Nenhuma

ARTIGO 29
Normas de Interpretação
disposição desta Convenção pode ser interpretada no

sentido de:
a) permitir a qualquer dos Estados-Partes, grupo ou pessoa,
suprimir o gozo e exercício dos direitos e liberdades reconhecidos na
Convenção ou limitá-los em maior medida do que a nela prevista;
b) limitar o gozo e exercício de qualquer direito ou
liberdade que possam ser reconhecidos de acordo com as leis de qualquer
dos Estados-Partes ou de acordo com outra convenção em que seja parte
um dos referidos Estados;
c) excluir outros direitos e garantias que são inerentes ao
ser humano ou que decorrem da forma democrática representativa de
governo; e
d) excluir ou limitar o efeito que possam produzir a
Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem e outros atos
internacionais da mesma natureza.
ARTIGO 30
Alcance das Restrições
As restrições permitidas, de acordo com esta Convenção, ao
gozo e exercício dos direitos e liberdades nela reconhecidos, não podem
ser aplicadas senão de acordo com leis que forem promulgadas por motivo
de interesse geral e com o propósito para o qual houverem sido
estabelecidas.
ARTIGO 31
Reconhecimento de Outros Direitos
Poderão ser incluídos no regime de proteção desta Convenção
outros direitos e liberdades que forem reconhecidos de acordo com os
processos estabelecidos nos artigos 69 e 70.
CAPITULOV
Deveres das Pessoas
ARTIGO 32
Correlação entre Deveres e Direitos
Toda
pessoa
tem
deveres
para com a família, a comunidade e a
1.
•
humanidade.
Os direitos de cada pessoa são limitados pelos direitos dos
2.
demais, pela segurança.de todos e pelas justas exigências do bem comum,
numa sociedade democrática.
PARTE II
Meios da Proteção
CAP/TULO VI
Órgãos Competentes
ARTIGO 33
São competentes para conhecer dos assuntos relacionados com o
cumprimento dos compromissos assumidos pelos Estados-Partes nesta
Convenção:
a) a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, doravante
denominada a Comissão; e
b) a Corte Interamericana de Direito S Humanos, doravante
denominada a Corte.
CAPITULO VII
Comissão Interamericana de Direitos Humanos
Seção 1 - Organização
ARTIGO 34
A Comissão Interamericana de Direitos Humanos compor-se-á de
sete membros, que deverão ser pessoas de alta autoridade moral e de
reconhecido saber em matéria de direitos humanos.
ARTIGO 35
A Comissão representa todos os Membros da Organização dos
Estados Americanos.
ARTIGO 36
Os membros da Comissão serão eleitos a título pessoal, pela
1.
Assembléia-Geral da Organização, de uma lista de candidatos propostos
pelos governos dos Estados-Membros.
Cada um dos referidos governos pode propor ate três
2.
candidatos, nacionais do Estado que os propuser ou de qualquer outro
Estado-Membro da Organização dos Estados Americanos. Quando for
proposta uma lista de três candidatos, pelo menos um deles deverá ser
nacional de Estado diferente do proponente.
ARTIGO 37
1.
Os membros da Comissão serão eleitos por quatro anos e só
poderão ser reeleitos uma voz, porém o mandato de três dos membros
designados na primeira eleição expirará ao cabt. de dois anos. Logo
depois da referida eleição, serão deter,,,ivados por sorteio, na
Assembléia-Geral, os nomes desses três mew-oros.
2.
Não pode fazer parte. da Camissão mais de um nacional de um
mesmo Estado.
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ARTIGO 38
As vagas que ocorrerem na Comissão, que não se devam à
expiração normal do mandato, serão preenchidas pelo Conselho Permanente
da Organização, de acordo com o que dispuser o Estatuto da Comissão.
ARTIGO 39
A Comissão elaborará seu estatuto e submetê-lo-á à aprovação
da Assembléia-Geral e expedirá seu próprio regulamento.
ARTIGO 40
Os serviços de secretaria da Comissão devem ser desempenhados
pela unidade funcional especializada que faz parte da Secretaria-Geral
da Organização e deve dispor dos recursos necessários para cumprir as
tarefas que lhe forem confiadas pela Comissão.
Seção 2 - Funções
ARTIGO 41
A Comissão tem a função TEITICipal de promover a observância e
a defesa dos direitos humanos e, no exercício do seu mandato, tem as
seguintes funções e atribuições:
a) estimular a consciência dos direitos humanos nos povos da
América;
b) formular recomendações aos governos dos Estados-Membros,
quando o considerar conveniente, no sentido de que adotem medidas
progressivas em prol dos direitos humanos no âmbito de suas leis
internas e seus preceitos constitucionais, bem como disposições
apropriadas para promover o devido respeito a esses direitos;
considerar
c) preparar os estudos ou relatórios que
convenientes para o desempenho de suas funções;
d) solicitar aos governos dos Estados-Membros que lhe
proporcionem informações sobre as medidas que adotarem em matéria de
direitos humanos;
e) atender ás consultas que, por meio da Secretaria-Geral da
Organização dos Estados Americanos, lhe formularem os Estados-Membros
sobre questões relacionadas com os direitos humanos e, dentro de suas
possibilidades, prestar-lhes o assessoramento que eles lhe solicitarem;
f) atuar com respeito às petições e outras comunicações, no
exercício de sua autoridade, de conformidade com o disposto nos artigos
44 a 51 desta Convenção; e
g) apresentar um relatório anual à Assembléia-Geral da
.Organização dos Estados Americanos.
ARTIGO 42
Os Estados-Partes devem remeter à Comissão cópia dos
relatórios e estudos que, em seus respectivos campos, submetem
anualmente às Comissões Executivas do Conselho Interamericano Económico
e Social e do Conselho Interamericano de Educação, Ciência e Cultura, a
fim de que aquela vele por que se promovam os direitos decorrentes das
normas económicas, sociais e sobre educação, ciência e cultura,
constantes da Carta da Organização dos Estados Americanos, reformada
pelo Protocolo de Buenos Aires.
ARTIGO 43
Os Estados-Partes obrigam-se a proporcionar à Comissão as
informações que esta lhes solicitar sobre a maneira pela qual o seu
direito interno assegura a aplicação efetiva de quaisquer disposições
desta Convenção.
Seção 3 - Competência
ARTIGO 44
Qualquer pessoa ou grupo de pessoas, ou entidade não
governamental legalmente reconhecida em um ou mais Estados-Membros da
Organização, pode apresentar à Comissão petições que contenham
denúncias ou queixas de violação desta Convenção por um Estado-Parte.
ARTIGO 45
1. Todo Estado-Parte pode, no momento do depósito do seu
instrumento de ratificação desta Convenção ou de adesão a ela, ou em
qualquer momento posterior, declarar que reconhece a competência da
Comissão para receber e examinar as comunicações em que um Estado-Parte
alegue haver outro Estado-Parte incorrido em violações dos direitos
humanos estabelecidos nesta Convenção.
2, • As comunicações feitas em virtude deste artigo só podem ser
admitidas e examinadas se forem apresentadas por um Estado-Parte que
haja feito uma declaração pela qual reconheça a referida competência da
Comissão. A Comissão não admitirá nenhuma comunicação contra um EstadoParte que não haja feito tal declaração.
As declarações sobre reconhecimento de competência podem ser
3.
feitas para que esta vigore por tempo indefinido, por período
determinado ou para casos específicos.
As declarações serão depositadas na Secretaria-Geral da
4.
*Organização dos Estados Americanos, a qual encaminhará cópia das mesmas
aos Estados-Membros da referida Organização.
ARTIGO 46
Para que uma petição ou comunicação apresentada de acordo com
1.
os artigos 44 ou 45 seja admitida pela Comissão, será necessário:
a) que hajam sido interpostos e esgotados os recursos da
jurisdição interna, de acordo com os princípios de direito
internacional geralmente reconhecidos;
b) que seja apresentada dentro do prazo de seis meses, a
partir da data em que o presumido prejudicado em seus direitos tenha
sido notificado da decisão definitiva;
c) que a matéria da petição ou comunicação não esteja
pendente de outro processo de solução internacional; e
'cl) que, no caso do artigo 44, a petição contenha o nome, a
nacionalidade, a profissão, o domicilio e a assinatura da pessoa ou
pessoas ou do representante legal da entidade que submeter a petição.
As disposições das alíneas a e b do inciso 1 deste artigo não
2.
se aplicarão quando;
a) não existir, na legislação interna do Estado de que se
tratar, o devido processo legal para a proteção do direito ou direitos
que se alegue tenham sido violados;
b) não se houver permitido ao presumido prejudicado em seus
direitos o acesso aos recursos da jurisdição interna, ou houver sido
ele impedido de esgotá-los; e

ARTIGO 47
A Comissão declarará Inadmissível toda petição ou comunicação
apresentada de acordo com os artigos 44 ou 45 quando:
a) não preencher algum dos requisitos estabelecidos no artigo
46;
b) não expuser fatos que caracterizem violação dos direitos
garantidos por esta Convenção;
c) pela exposição do próprio peticionário ou do Estado, for
manifestamente infundada a petição ou comunicação ou for evidente sua
total improcedência; ou
d) for substancialmente reprodução de petição ou comunicação
anterior, já examinada pela Comissão ou por outro organismo
internacional.
Seção 4
Processo
ARTIGO 48
1. A Comissão, ao receber uma petição ou comunicação na qual se
alegue violação de qualquer dos direitos consagrados nesta Convenção,
procederá da seguinte maneira;
a) se reconhecer a admissibilidade da petição ou comunicação,
solicitará informações ao Golierno do Estado ao qual pertença a
autoridade apontada como responsável pela violação alegada e
transcreverá as partes pertinentes da petição ou comunicação. As
referidas informações devem ser enviadas dentro de um prazo razoável,
fixado pela Comissão ao considerar as circunstãncias de cada caso;
b) recebidas as informações, ou transcorrido o prazo fixado
sem que sejam elas recebidas, verificará se existem ou subsistem os
motivos da petição ou comunicação. No caso de não existirem ou não
subsistirem, mandara arquivar o expediente;
c) poderá também declarar a inadmissibilidade ou a
improcedência da petição ou comunicação, com base em informação ou
prova superveniente;
d) se o expediente não houver sido arquivado, e com o fim de
comprovar os fatos, a Comissão procederá, com conhecimento das partes,
a um exame do assunto exposto na petição ou comunicação. Se for
necessário e conveniente, a Comissão procederá a uma investigação para
cuja eficaz realização solicitará, e os Estados interessados lhe
proporcionarão, todas as facilidades necessárias;
e) poderá pedir aos Estados interessados qualquer informação
pertinente e receberá, se isso lhe for solicitado, as exposições
verbais ou escritas que apresentarem os interessados; e
f) pôr-se-á à disposição das partes interessadas, a fim de
chegar a uma solução amistosa do assunto, fundada no respeito aos
direitos humanos reconhecidos nesta Convenção.
2. Entretanto, em casos graves e urgentes, pode ser realizada
uma investigação, mediante prévio consentimento do Estado em cujo
território se alegue haver sido cometida a violação, tão somente com a
apresentação de uma petição ou comunicação que reúna todos os
requisitos formais de admissibilidade.
ARTIGO 49
Se se houver chegado a uma solução amistosa de acordo com as
disposições do inciso 1, f, do artigo 48, a Comissão redigirá um
relatório que será encaminhado ao peticionário e aos Estados-Partes
nesta Convenção e, posteriormente, transmitido, para sua publicação, ao
Secretário-Geral da Organização dos Estados Americanos. O referido
relatório conterá uma breve exposição dos fatos e da solução alcançada.
Se qualquer das partes no caso o solicitar, ser-lhe-á proporcionada a
mais ampla informação possível.

ARTIGO 50
Se não se chegar a uma solução, e dentro do prazo que for
1.
fixado'pelo Estatuto da Comissão, esta s redigirá um relatório no qual
exporá os fatos e suas conclusões. Se o relatório não representar, no
todo ou em parte, o acordo unânime dos membros da Comissão, qualquer
deles poderá agregar ao referido relatório seu voto em separado. Também
se agregarão ao relatório as exposições verbais ou escritas que
houverem sido feitas pelos interessados em virtude do inciso 1, e, do
artigo 48.
2.
O relatório será encaminhado aos Estados interessados, aos
quais não será facultado publicá-lo.
3.
Ao encaminhar o relatório, a Comissão pode formular as
proposições e recomendações que julgar adequadas.
ARTIGO 51
Se no prazo de três meses, a partir da remessa aos Estados
1.
interessados do relatório da Comissão, o assunto não houver sido
solucionado ou submetido à decisão da Corte pela Comissão ou pelo
Estado interessado, aceitando sua competência, a Comissão poderá
emitir, pelo voto da maioria absoluta dos seus membros, sua opinião e
conclusões sobre a questão submetida à sua consideração.
A Comissão fará as recomendações pertinentes e fixará um
2.
prazo dentro do qual o Estado deve tomar as medidas que lhe competirem
para remediar a situação examinada.
Transcorrido o prado. fixado, a Comissão decidirá, pelo voto
3.
da maioria absoluta dos seus membros, se o Estado tomou ou não medidas
adequadas e se publica ou não seu relatório.
CAPITULO VIII
Corte Interamericana de Direitos Humanos
Seção 1 - Organização
ART/GO 52
A Corte compor-se-á de sete juizes, nacionais dos Estados1.
Membros da Organização, eleitos a título pessoal dentre juristas da
mais alta autoridade moral, de reconhecida competência em matéria de
direitos humanos, que reúnam as condições requeridas para o exercício
das mais elevadas funções judiciais, de acordo com a lei do Estado do
qual sejam nacionais, ou do Estado que os propuser como candidatos.
Não deve haver dois juizes da mesma nacionalidade.
2.
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ARTIGO 53
Os juizes da,Corte serão eleitos, em votação secreta e pelo
1.
voto da maioria absoluta dos Estados-Partes na Convenção, na
Assembléia-Geral da Organização, de uma lista de candidatos propostos
pelos mesmos Estados.
Cada um dos Estados-Partes pode propor até três candidatos,
2.
nacionais do Estado que os propuser ou de qualquer outro Estado-Membro
da Organização dos Estados Americanos. Quando se propuser uma lista de
três candidatos, pelo menos um deles deverá ser nacional de Estado
•diferente do proponente.
ARTIGO 54
1.
Os juizes da Corte serão eleitos por um período de seis anos
e só poderão ser reeleitos uma vez. O mandato de três dos juizes
designados na primeira eleição expirará ao cabo de três anos.
Imediatamente depois da referida eleição, determinar-se-ão por sorteio,
na Assembléia-Geral, os nomes desses três juizes.
2.
O juiz eleito para substituir outro cujo mandato não haja
expirado, completará o período deste.
3.
Os juizes permanecerão em suas funções ate o término dos seus
mandatos. Entretanto, continuarão funcionando nos casos de que jã
houverem tomado conhecimento e que se encontrem em fase de sentença e,
para tais efeitos, não serão substituídos pelos novos juizes eleitos.
ARTIGO 55
1.
O juiz que for nacional de algum dos Estados-Partes no caso
submetido à Corte conservará o seu direito de conhecer o mesmo.
2.
Se um dos juizes chamados a conhecer do caso for de
nacionalidade de um dos Estados-Partes, outro Estado-Parte no caso
poderá designar uma pessoa de sua escolha para integrar a Corte na
qualidade de juiz ad hoc.
3.
Se, dentre os juizes chamados a conhecer do caso, nenhum for
da nacionalidade dos Estados partes, cada um destes poderá designar um
juiz ad hoc.
4.
-- O juiz ad hoc deve reunir os requisitos indicados no artigo
52.
5.
Se vários Estados-Partes na Convenção tiverem o mesmo
interesse no caso, serão considerados como uma só parte, para os fins
das disposições anteriores. Em caso de dúvida, a Corte decidirá.
ARTIGO 56
O quorum para as deliberações da Corte é constituído por
cinco juizes.
ARTIGO 57
A Comissão comparecerá em todos os casos perante a Corte.
ARTIGO 58
1. ' A Corte terá sua sede no lugar que for determinado, na
Assembléia-Geral da Organização, pelos Estados-Partes na Convenção, mas
poderá realizar reuniões no território de qualquer Estado-Membro da
Organização dos Estados Americanos em que o considerar conveniente pela
maioria dos seus membros e mediante prévia aquiescência do Estado
'respectivo. Os Estados-Partes na Convenção podem, na Assembléia-Geral,
por dois terços dos seus votos, mudar a sede da Corte.
2.
A Corte designará seu Secretário.
3.
O Secretário residirá na sede da Corte e deverá assistir às
reuniões que ela realizar fora da mesma.
ARTIGO 59
A Secretaria da Corte será por esta estabelecida e funcionará
sob a direção do Secretário da Corte, de acordo com as normas
administrativas da Secretaria-Geral da Organização em tudo o que não
for incompatível com a independência da Corte. Seus funcionários serão
nomeados pelo Secretário-Geral da Organização, em consulta com c
Secretário da Corte.
ARTIGO 60
A Corte elaborará seu estatuto e submetê-lo-á à aprovação da
Assembleia-Geral e *expedirá seu regimento.
Seção 2 - Competência e Funções
ARTIGO 61
Somente os Estados-Partes e a Comissão têm direito de
1.
submeter caso à decisão da Corte.
Para que a Corte possa conhecer de qualquer caso, é
2.
necessário que sejam esgotados os processos previstos nos artigos 48 a
50.
•
ARTIGO 62.
Todo Estado-Parte pode, no momento do depósito do seu
1.
instrumento de ratificação desta Convenção ou de adesão a ela, ou em
qualquer momento posterior, declarar que reconhece como obrigatória, de
pleno direito e sem convenção especial, a competência da Corte em todos
os casos relativos à interpretação ou aplicação desta Convenção.
2.
• A declaração pode ser feita incondicionalmente, ou sob
condição de reciprocidade, por prazo determinado ou para casos
específicos. Deverá ser apresentada ao Secretário-Geral da Organização,
que encaminhará cópias da mesma aos outros Estados-Membros da
Organização e ao Secretário da Corte.
A Corte tem competência para conhecer de qualquer caso
3.
relativo à interpretação e aplicação das disposições desta Convenção
que lhe seja submetido, desde que os Estados-Partes no caso tenham
reconhecido ou reconheçam a referida competência, seja por declaração
especial, como prevêem os incisos anteriores, seja por convenção
'especial.
ARTIGO 63
1.
Quando decidir que houve violação de um direito ou liberdade
protegido nesta Convenção, a Corte determinará que se assegure ao
prejudicado o gozo do seu direito ou liberdade violados. Determinará
também, se isso for procedente, que sejam reparadas as conseqüências da
medida ou situação que haja configurado a violação desses direitos, bem
como o pagamento de indenização justa à parte lesada.
Em casos de extrema gravidade e urgência, e quando se fizer
2.
necessário evitar danos irreparáveis às pessoas, a Corte, nos assuntos
de que estiver conhecendo, poderá tomar as medidas provisórias que
considerar pertinentes. Se se tratar de assuntos que ainda não
estiverem submetidos ao seu conhecimento, poderá atuar a pedido da
Comissão.

ARTIGO 64
1.
Os Estados-Membros da Organização poderão consultar a Corte
sobre a interpretação desta Convenção ou de outros tratados
concernentes à proteção dos direitos humanos nos Estados americanos.
Também poderão consultá-la, no que lhes compete, os órgãos enumerados
no capitulo X da Carta da Organização dos Estados Americanos, reformada
pelo Protocolo de Buenos Aires.
2.
A Corte, a pedido de um Estado-Membro da Organização, poderá
emitir pareceres sobre a compatibilidade entre qualquer de suas leis
internas e os mencionados instrumentos internacionais.
ARTIGO 65
A Corte submeterá ã consideração da Assembléia-Geral da
Organização, em cada período ordinário de sessões, um relatório sobre
suas atividades no ano anterior. De maneira especial, e com as
recomendações pertinentes, indicará os casos em que um Estado não tenha
dado cumprimento a suas sentenças.
Seção 3 - Processo
ARTIGO 66
1.
A sentença da Corte deve ser fundamentada.
2.
Se a sentença não expressar no todo ou em parte a opinião
unânime dos juízes, qualquer deles terá direito a que se agregue à
sentença o seu voto dissidente ou individual.
ARTIGO 67
A sentença da Corte será definitiva e inapelável. Em caso de
divergência sobre o sentido ou alcance da sentença, a Corte interpretála-á, a pedido de qualquer das partes, desde que o pedido seja
apresentado dentro de noventa dias a partir da data da notificação da
sentença.
ARTIGO 68
Os Estados-Partes na Convenção comprometem-se a cumprir a
1.
decisão da Corte em todo caso em que forem partes.
A parte da sentença que determinar indenização compensatória
2.
poderá ser executada no pais respectivo pelo processo interno vigente
para a execução de sentenças contra o Estado.
ARTIGO 69
A sentença da Corte deve ser notificada sàs partes no caso e
transmitida aos Estados-Partes na Convenção.
CAPITULO . IX
Disposições Comuns
ARTIGO 70
Os juizes da Corte e os membros da Comissão gozam, desde o
1.
momento de sua eleição e enquanto durar o seu mandato, das imunidades
reconhecidas aos agentes diplomáticos pelo Direito Internacional.
Durante o exercício dos seus cargos gozam, além disso, dos privilégios
diplomáticos necessários para o desempenho de suas funções.
2.
Não se poderá exigir responsabilidade em tempo algum dos
juizes da Corte, nem dos membros da Comissão, por votos e opiniões
emitidos no exercício de suas funções.
ARTIGO 71
Os cargos de juiz da Corte ou de membro da Comissão são
incompatíveis com outras atividades que possam afetar sua independência
ou imparcialidade conforme o que for determinado nos respectivos
estatutos.
ARTIGO 72
Os juizes da Corte e os membros da Comissão perceberão
honorários é despesas de viagem na forma e nas condições que
determinarem os seus estatutos, levando em conta a importância e
independência de suas funções. Tais honorários e despesas de viagem
serão fixados no orçamento-programa da Organização dos Estados
Americanos, no qual devem ser incluídas, além disso, as despesas da
Corte e da sua Secretaria. Para tais efeitos, a Corte elaborará o seu
próprio projeto de orçamento e submetê-lo-á à aprovação da AssembléiaGeral, por intermédio da Secretaria-Geral. Esta última não poderá nele
introduzir modificações.
ARTIGO 73
Somente por solicitação da Comissão ou da Corte, conforme o
caso, cabe à Assembléia-Geral da Organização resolver sobre as sanções
aplicáveis aos membros da Comissão ou aos juizes da Corte que
incorrerem nos casos previstos nos respectivos estatutos. Para expedir
uma resolução, será necessária maioria de dois terços dos votos dos
Estados-Membros da Organização, no caso dos membros da Comissão; e,
além disso, de dois terços dos votos dos Estados-Partes ria Convenção,
se se tratar dos juizes da Corte.
PARTE III
Disposições Gerais e Transitórias
CAPITULOX
Assinatura, Ratificação, Reserva, Emenda, Protocolo e Denúncia
ARTIGO 74
1.
Esta Convenção fica aberta a assinatura e à ratificação ou
adesão de
todos os
Estados-Membros da Organização dos Estados
Americanos.
2.
A ratificação desta Convenção ou a adesão a ela efetuar-se-á
mediante depósito de um instrumento de ratificação ou de adesão na
Secretaria-Geral da Organização dos Estados Americanos. Esta Convenção
entrará em vigor logo que onze Estados houverem depositado os seus
respectivos Instrumentos de ratificação ou de adesão. Com referencia a
qualquer ' outro Estado que a ratificar ou que a ela aderir
ulteriormente, a Convenção entrará em vigor na data do depósito do seu
instrumento de ratificação ou de adesão.
O Secretário-Geral informará todos os Estados Membros da
3.
Organização sobre a entrada em vigor da Convenção.
ARTIGO 75
Esta Convenção só pode ser objeto de reservas em conformidade
com as disposições da Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados,
assinada em 23 de maio de 1969.
ARTIGO 76
Qualquer Estado-Parte, diretamente, e a Comissão ou a Corte,
1.
por intermédio do Secretário-Geral, podem submeter à Assembléia-Geral,
para o que julgarem conveniente, proposta de emenda a esta Convenção.
As emendas entrarão em vigor para os Estados que ratificarem
2.
as mesmas
na data em que houver sido depositado o respectivo
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Instrumento de ratificaçao que corresponda ao número de dois terços dos
Estados-Partes nesta Convenção. Quanto aos outros Estados-Partes,
entrarão em vigor na data em que depositarem eles os seus respectivos
Instrumentos de ratificação.
ARTIGO 77
De acordo com a faculdade estabelecida no artigo 31, qualquer
1.
Estado-Parte e a Comissão podem submeter ã consideração dos EstadosPartes reunidos por ocasião da Assembléia-Geral, projetos de protocolos
adicionais a esta Convenção, com a finalidade de Incluir
progressivamente no regime de proteção da mesma outros direitos e
liberdades.
Cada protocolo deve estabelecer as modalidades de sua entrada
2.
em vigor e será aplicado somente entre os Estados-Partes no mesmo.
ARTIGO 78
Os Estados-Partes poderão denunciar esta Convenção depois de
1.
expirado Um prazo de cinco anos, a partir da data de entrada em vigor
da mesma e mediante aviso prévio de um ano, notificando o SecretárioGeral da Organização, o qual deve informar as outras Partes.
2.
Tal denúncia não terá o efeito de desligar o Estado-Parte
interessado das obrigações contidas nesta Convenção, no que diz
respeito a qualquer ato que, podendo constituir violação dessas
obri4aç3es, houver sido cometido por ele anteriormente a' data na qual a
denúncia produzir efeito.
CAPITULO XI
Disposições Transitõrias
Seção 1 - Comissão Interamericana de Direitos Humanos
ARTIGO 79
Ao entrar em vigor esta Convenção, o Secretário-Geral pedirá
por escrito a cada Estado-Membro da Organização que apresente, dentro
de um prazo de noventa dias, seus candidatos a membro da Comissão
Interamericana de Direitos Humanos. O Secretário-Geral preparará uma
lista por ordem alfabética dos candidatos apresentados e a encaminhara
aos Estados:Membros da Organização pelo menos trinta dias antes da
Assembléia-Geral seguinte.
ARTIGO 80
A eleição dos membros da Comissão far-se-á dentre os
candidatos que figurem na lista a que se refere o artigo 79, por
votação secreta da Assembléia-Geral, e serão declarados eleitos os
candidatos que obtiverem maior número de votos e a maioria absoluta dos
votos dos representantes dos Estados-Membros. Se, para eleger todos os
membros da Comissão, for necessário realizar várias votações, serão
eliminados sucessivamente, na forma que for determinada pela
Assembléia-Geral, os candidatos que receberem menor número de votos.
Seção 2 - Corte Interamericana de Direitos Humanos
ARTIGO 81
Ao entrar em vigor esta Convenção, o Secretário-Geral
solicitará por escrito a cada Estado-Parte que apresente, dentro de um
prazo de noventa dias, seus candidatos a juiz da Corte Interamericana
de Direitos Humanos. O Secretário-Geral prepara uma lista por ordem
alfabética dos candidatos apresentados e a encaminhará aós EstadosPartes pelo menos trinta dias antes da Assembléia-Geral seguinte.
ARTIGO 82
A eleição dos juízes da Corte far-se-á dentre os candidatos
que figurem na lista a que se refere o artigo 81, por votação secreta
dos Estados-Partes, na Assembléia-Geral, e serão declarados eleitos os
candidatos que obtiverem maior número de votos e a maioria absoluta dos
votos dos representantes dos Estados-Partes. Se, para eleger todos os
juizes da Corte, for necessário realizar varias votações, serão
eliminados sucessivamente, na forma que for.determinada pelos EstadosPartes, os candidatos que receberem menor número de votos.
•
DECLARAÇÕES E RESERVAS
Declaração do Chile
A Delegação do Chile apõe sua assinatura a esta Convenção,
sujeita ã sua posterior aprovação parlamentar e ratificação, em
conformidade com as normas constitucionais vigentes.
Declaração do Equador
A Delegação do Equador tem a honra de assinar a Convenção
Americana sobre Direitos Humanos. Não crê necessário especificar
reserva alguma, deixando a salvo tão-somente a faculdade geral
constante da mesma Convenção, que deixa aos governos a liberdade de
ratificá-la.
.
Reserva do Uruguai
O artigo 80, parágrafo 2, da Constituição da República
Oriental do Uruguai, estabelece que se suspende a cidadania "pela
condição de legalmente processado em causa criminal de que possa
resultar pena de penitenciária". Essa limitação ao exercício dos
direitos reconhecidos no artigo 23 da Convenção não está prevista entre
as circunstâncias que a tal respeito prevê o parágrafo 2 do referido
artigo 23, motivo por que a Delegação do Uruguai formula a reserva
pertinente.
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
DECRETO DE 6 DE NOVEMBRO DE 1992
O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuiçOes que lhe conferem os
arts. 84, inciso IV, combinado com os arts. 15, inciso IV e 5 2 , inciso
VIII, da Constituição, e o artigo 40, letra a, da Lei n 2 818, de 18 de
setembro de 1949, e tendo em vista o que consta do Processo MJ n2
8000-7275/92, do Ministério da 3ustiça, resolve
D ECLARAR
que DANIEL EVANGELIS T A DANTAS, filho de Cecílio Vieira Dantas e de Joa
na Evangelista da Conceição Dantas, nascido a 18 de novembro de 1963
em Aracajá, Estado de Sergipe, readquiriu os direitos políticos, na con
de
furraidade do artigo 40, letra a, da Lei n 2 818, de 18 de setembro
1949, em virtude de haver declarado, em termo lavrado e assinado peran
te o Excelentíssimo Senhor Secretário de Justiça do Estado de Sergipe
aos 9 de setembro de 1992, achar-se pronto a suportar os ônus impostos
pela lei aos brasileiros e dos quais se havia libertado por Decreto pu
blicado no Diário Oficial da União do dia 11 de novembro de 1981.

de
novembro
Brasília, 06
171 2 da Independéncia e 104 2 da Repáblica.

de 1992:

ITAMAR FRANCO

Maurício Corrêa

Presidência da República
DESPACHOS DO VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA
NO EXERCICIO DO CARGO DE PRESIDENTE
DA REPÚBLICA
MENSAGEM

/41* 688, de 06 de novembro de 1992. Encaminhamento ao Supremo Tribunal Federal de
informações para instruir o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 768MOO.
N° 689,de 06 de novembro de 1992. Encaminhamento ao Congresso Nacional do texto da
Convenção Interamericana sobre Conflitos de Leis em Matéria de Adoção de Menores,
celebrada em La Paz em 24 de maio de 1984.
N° 690, de 06 de novembro de 1992. Encaminhamento ao Senadj Federal, para

aprec iação, do nome do Senhor LUIZ FELIPE DE SE1XAS CO A, Ministro de

ira Classe, da Carreira de Diplomata, escolhido para exercer o cargo de Embaixador
do Brasil junto ao Reino da Espanha.
N° 691, de 06 de novembro de 1992. Participação ao Senado Federal do recebimento da
Mensagem SM n°209, de 1992.

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E COORDENAÇÃO
PORTARIA N9 5, DE 6 DE NOVEMBRO DE 1992
O
ORÇAMENTO E
atribuições
22 de julho

MINISTRO DE ESTADO CHEFE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,
COORDENAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA REPBBLICA, no uso de suas
e tendo em vista o disposto no art. 49 da Lei no 8.211, de
de 1991, resolve:

Promover, na forma dos Anexos I e II a esta Portaria, a
alteração . do Quadro de Detalhanento da Despesa do Ministério da Saóde Fundo Nacional da Saúde, publicado em conformidade com a Portaria MEFP
no 201, de 09 de março de 1992.
PAULO ROBERTO HADDAD
515. 1 1100.00
MIMA 11.01

Em fé do que, os plenipotenciários abaixo-assinados, cujos
Prenos poderes foram encontrados em boa e devida forma, assinam esta
Convenção, que se denominará "Pacto de São José da Costa Rica", na
cidade de São José, Costa Rica, em vinte e dois de novembro de mil.
novecentos e sessenta e nove.
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DECLARAÇÃO INTERPRETATIVA DO BRASIL
Ao depositar a Carta de Adesão ã Convenção Americana sobre
Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), em 25 de setembro
o Governo brasileiro fez a seguinte declaração interpretativa
artigos 43 e 48, alínea "d":
"O Governo do Brasil entende que os artigos 43 e 48, alínea
incluem o direito automático de visitas e inspeções in loco da
Interameticana de Direitos Humanos, as quais depdT2RMW da
expressa do Estado."
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