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Resumo 

 

O presente estudo tem a proposta de investigar a desobediência civil como direito 

fundamental e, como tal, a possibilidade de servir de instrumento voltado à efetiva proteção 

da Constituição. Para tanto, a presente dissertação partirá de uma revisão bibliográfica, a 

partir da compreensão do Constitucionalismo, formação do Estado de Direito, teorização do 

poder constituinte e dos direitos fundamentais, adotando, como marco, a modernidade, já 

identificando, nessa abordagem, indicativos do fundamento para o exercício da desobediência 

civil. Partindo-se dessa inicial abordagem, segue-se em estudo mais aproximado da 

desobediência civil, de sua perspectiva histórica, com ênfase na modernidade, bem como em 

uma revisão de alguns referenciais teóricos liberais na cultura anglo-saxônica, em que se 

localizam fundamentos para o exercício da desobediência diante do desrespeito dos limites 

postos aos governantes por ocasião da formação do Estado. Aproximando-se das 

considerações finais do presente estudo, apresentam-se noções sobre a obrigação política, ou 

dever de obediência, a fim de, abreviadamente, compreender o dever de obediência, em quais 

circunstâncias e limites se coloca esse dever. Diante do não cumprimento dos limites postos 

por ocasião da formação do Estado, surge o direito de resistência, nas suas diversas 

possibilidades. Apresentam-se os contornos e algumas modalidades do direito de resistência, 

mas emprestando-se maior ênfase ao exercício da desobediência civil como prerrogativa de se 

resistir pacificamente, de forma pública, consciente e organizada, diante do desrespeito aos 

limites estabelecidos aos governantes em um Estado de Direito democrático, em especial, 

para a defesa dos direitos e garantias fundamentais, individuais ou coletivas e via de 

consequência da defesa da própria Constituição. 

 

Palavras-Chaves: Constitucionalismo. Direitos Fundamentais. Desobediência Civil. Defesa 

da Constituição. 

 



 

 

TOSO, João Francisco. EN DEFENSA DE LA CONSTITUCIÓN: Desobediencia civil y 

derechos fundamentales. 2018. 147 f. Dissertação (Mestrado em Direito) – Centro 

Universitário de Maringá - UNICESUMAR, Maringá, 2018. 

 
Resumen 

 

El presente estudio tiene la propuesta de investigar la desobediencia civil como derecho 

fundamental y como tal con la posibilidad de servir de instrumento orientado a la efectiva 

protección de la Constitución. Para la presente disertación partirá de una revisión bibliográfica 

a partir de la comprensión del Constitucionalismo, la formación del Estado de Derecho, 

teorización del poder constituyente y de los derechos fundamentales, adoptando como marco 

la modernidad, ya identificando en ese enfoque indicativo del fundamento para el ejercicio de 

la desobediencia civil. A partir de ese enfoque inicial se sigue en un estudio más aproximado 

de la desobediencia civil, su perspectiva histórica con énfasis en la modernidad así como una 

revisión de algunos referenciales teóricos liberales en la cultura anglosajona, donde se sitúa 

fundamentos para el ejercicio de la desobediencia ante el irrespeto de los límites puestos al 

gobernante con motivo de la formación del Estado. Al acercarse a las consideraciones finales 

del presente estudio se presentan nociones sobre la obligación política o deber de obediencia, 

a fin de acertadamente comprender el deber de obediencia, en qué circunstancias y los límites 

se plantea el deber de obediencia. Ante el no cumplimiento de los límites puestos con ocasión 

de la formación del Estado surge del derecho de resistencia, en sus diversas posibilidades, 

presentándose los contornos y algunas modalidades del derecho de resistencia, pero prestando 

mayor énfasis al ejercicio del desobediente civil como una prerrogativa de resistir 

pacíficamente, de forma pública, consciente y organizada ante el irrespeto a los límites 

establecidos a los gobernantes en un Estado de Derecho democrático, en especial para la 

defensa de los derechos y garantías fundamentales individuales o colectivos y vía de 

consecuencia de la defensa de la propia Constitución. 

 

Palabras-Claves: Constitucionalismo. Derechos Fundamentales. Desobediencia civil. Defensa 

de la Constitución. 
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and Fundamental Rights. 2018. 147 f. Dissertação (Mestrado em Direito) – Centro 
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Abstract 

 

The present study has the proposal to investigate civil disobedience as a fundamental right 

and, as such, the possibility of serving as an instrument aimed at the effective protection of 

the Constitution. To this end, the present dissertation will start with a bibliographical review, 

based on the understanding of Constitutionalism, the formation of the Rule of Law, the 

theorizing of constituent power and fundamental rights, adopting as a milestone modernity, 

already identifying, in this approach, foundation for the exercise of civil disobedience. 

Starting with this initial approach, it follows a closer study of civil disobedience, of its 

historical perspective, with an emphasis on modernity, as well as a review of some liberal 

theoretical references in Anglo-Saxon culture, where foundations are found for the exercise of 

disobedience in the face of disrespect for the limits imposed on the rulers on the occasion of 

the formation of the State. Approaching the final considerations of the present study, there are 

notions about the political obligation, or duty of obedience, in order to briefly understand the 

duty of obedience, under what circumstances and limits this duty arises. Faced with non-

compliance with the limits imposed by the formation of the State, the right of resistance arises 

in its various possibilities. The contours and some modalities of the right of resistance are 

presented, but more emphasis is placed on the exercise of civil disobedience as a prerogative 

to resist peacefully, publicly, consciously and organizedly, in the face of disrespect for the 

limits established to the rulers in a State of democratic law, especially for the defense of 

fundamental rights and guarantees, individual or collective and as a consequence of the 

defense of the Constitution itself. 

 

Keywords: Constitutionalism. Fundamental rights. Civil Disobedience. Defense of the 

Constitution. 
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INTRODUÇÃO 

 

Tem por tema a presente dissertação fazer uma releitura da desobediência civil, 

buscando delimitá-la como Direito Fundamental e, como tal, com a possibilidade, de entre 

outras, operar como instrumento voltado à defesa da Constituição. 

A abordagem da desobediência, em chave de Direito, trata-se de problema antigo, 

demandando a distinção de temas assemelhados próximos, como os da resistência e da 

revolução, bem como descrição e revisão das dimensões dos direitos fundamentais, além de 

abordagem sobre a teoria do poder constituinte, a fim de buscar localizar, dentre elas, onde se 

situa, ou onde pode se situar, a desobediência civil como direito fundamental. 

A motivação do presente trabalho se dá em razão das leituras feitas sobre teorias 

acerca do Constitucionalismo e da atual proximidade de uma série de reformas, em matéria de 

Direito em curso, junto ao cenário político e ao jurídico nacional, com potência de promover a 

ameaça de direitos, frutos de conquistas histórias, em especial, a direitos fundamentais 

sociais. 

Nesse sentido, Matos (2016, p. 48-49) postula: 

 

[...] uma retomada da ideia de desobediência civil – cujo aspecto inegociável 
é seu resoluto caráter não-violento – associada a um aprofundamento de seu 

escopo – traduzido agora na vertente do poder constituinte permanente – é 

não apenas oportuna, mas urgente, dado que a principal função do 
pensamento político-jurídico democrático, em minha concepção, é oferecer 

não apenas vias de esclarecimento para práticas sociais emancipadoras e 

libertadores, mas ao mesmo tempo compreendê-las, justificá-las e instigá-
las.1 

 

A desobediência civil pode, a partir da proposta de alguns teóricos, oportunamente 

estudados, contribuir para que os representantes das instituições repensem as pretendidas 

modificações, em especial para a manutenção dos direitos fundamentais, assegurados 

constitucionalmente e duramente conquistados. 

O problema que se coloca é que, a desobediência civil, conforme se pretende 

demonstrar, a partir da revisão de alguns teóricos da cultura anglo-saxônica, sem a pretensão 

de passar em revista todos eles, enquanto direito, é esquecido ou intencionalmente omitido 

por parte dos Estados, no Ocidente, na modernidade. Propõem-se os seguintes 

                                                
1 Compreende-se a recomendação do não emprego de citações na introdução de um trabalho científico, no 

entanto, dado o tema objeto do presente prefere-se frisar desde logo o caráter não-violento da desobediência civil 

à orientação formal. 
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questionamentos: A desobediência civil pode ser entendida como um direito? Sendo a 

desobediência um direito, é possível se falar que se trata de um direito fundamental? Sendo a 

desobediência um direito fundamental, por que ela desaparece do rol de direitos? Qual a causa 

do desaparecimento do tema acerca da desobediência do rol de direitos? 

Interessa ressaltar, dentre os importantes marcos históricos, na formação dos direitos 

fundamentais no século XVIII, a Declaração de Direitos do Bom Povo de Virginia (1776) e a 

Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão (1789), com a já possibilidade de localização 

da desobediência civil. 

Sob a perspectiva filosófica, os direitos fundamentais constituem direitos de todos os 

homens, em todos os tempos e em todos os lugares. Dito de outra forma, os direitos 

fundamentais existem, mesmo sem terem sido positivados por parte do Estado, independentes, 

portanto, de chancela estatal para seu reconhecimento (FACHIN, 2015, p. 232-233). 

Não se olvida que, nos Estados em que se adota o sistema romano-germânico, a 

positivação contribui para maior possibilidade do exercício e consequente efetivação do 

referido direito, no entanto, não se ignora que a mera formalização / positivação não coincide 

ou mesmo representa a garantia da efetivação desse direito, inclusive quanto aos direitos 

fundamentais. 

Tem como principal escopo o presente trabalho trazer, à luz, o debate sobre a 

necessidade de se reconhecer a desobediência civil como um direito, com estatura de direito 

fundamental, como expressão permanente do poder constituinte e como prática de caráter 

público, não violenta, em que os desobedientes possam questionar atos efetivados pelo poder 

público, por ocasião da criação ou aplicação das leis, a fim de demonstrar que nem todas as 

circunstâncias foram adequadamente consideradas (MATOS, 2016, p. 81). 

Oportunamente, será mais bem explorado, no conteúdo de cada um dos institutos, 

que a violência não é uma marca constante, ao contrário, a desobediência civil, objeto 

principal de investigação no presente trabalho, tem como característica essencial o exercício 

não violento, exigência absolutamente central para o sucesso das ações dos desobedientes 

(MATOS, 2016, p. 84). 

Como adiante será objeto de demonstração, as normas, contidas no parágrafo único 

do artigo 1º, bem como no parágrafo 2°, do artigo 5° da Constituição Federal, apresentam 

referências acerca da existência de outros direitos e garantias fundamentais, não 

expressamente declarados, o que oportunizará se extrair a compreensão da desobediência civil 

como direito (GARCIA, 2004, p. 20). 
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Para a realização deste trabalho, será feita uma revisão bibliográfica, buscando-se, a 

partir de uma leitura de chave constitucionalista, a contextualização do movimento 

identificado como constitucionalismo, a identificação dos principais fatores históricos 

formadores, bem como a teoria acerca dos direitos fundamentais e suas dimensões. Vencida 

essa primeira parte, também a partir de revisão bibliográfica será feita a abordagem da 

questão da desobediência, em abreviada contextualização histórica, conferindo-se ênfase para 

a modernidade e alguns importantes autores sobre o tema nesse período.   

Para tanto, será utilizado o método dedutivo, ao se analisar a desobediência civil, a 

ser considerada como direito de estatura constitucional e fundamental, fazendo-se correlações 

com o Estado de Direito, aproximando-a como expressão do poder constituinte e instrumento 

de defesa da Constituição. 

 

 

 

 



13 

 

 

1 HISTÓRIA DO CONSTITUCIONALISMO E DIREITOS FUNDAMENTAIS 

 

No presente capítulo, serão apresentadas breves noções históricas sobre o 

Constitucionalismo, sobre Constituição e formação do Estado de Direito, o debate entre 

Constituição Jurídica e Constituição Real, bem como as noções sobre os direitos 

fundamentais, suas funções, suas dimensões, com ênfase na modernidade, além da 

classificação das normas constitucionais, de forma a se começar a identificar e estabelecer 

contato com o escopo do presente trabalho, a questão da desobediência civil. 

 

1.1 Noções sobre o Constitucionalismo 

 

Antes de se adentrar especificamente no problema da desobediência civil, opta-se por 

fazer uma revisão de aspectos teóricos importantes sobre o documento que funda um Estado 

que se pretenda Democrático e de Direito, a partir de noções sobre o Constitucionalismo, 

sobre a Teoria do Poder Constituinte; apresentação da formação dos denominados direitos 

fundamentais que devem constar da Constituição; classificação das normas constitucionais, 

das dimensões dos direitos constitucionais, até porque, em última análise, todos deveriam 

prestar obediência ao texto constitucional. 

Estudos sobre o Constitucionalismo demandam a compreensão de que o referido 

termo pode ser empregado em sentidos diversos, ora como expressão de que todos os Estados 

têm uma Constituição e que esta independe do momento histórico, da forma adotada ou 

mesmo do regime político seguido (sentido amplo), ora representando uma técnica jurídica de 

proteção das liberdades, de forma a permitir, aos cidadãos, proteção contra arbitrariedades em 

governos totalitários (sentido estrito) (FACHIN, 2015, p. 35).  

Embora haja entendimento, no sentido de melhor se falar em diversos movimentos 

constitucionais (CANOTILHO, 2003, p. 51), adotar-se-á, no presente estudo, o termo 

Constitucionalismo em sentido estrito, que, por sua vez, pode ser classificado em antigo e 

moderno. 

Segundo Canotilho, o Constitucionalismo antigo é “o conjunto de princípios escritos 

ou consuetudinários alicerçadores da existência de direitos estamentais perante o monarca e 

simultaneamente limitadores de seu poder”, conceito esse apresentado em oposição ao 

constitucionalismo moderno, que é “o movimento político, social e cultural que, sobretudo a 

partir de meados do século XVIII questiona nos planos político, filosófico e jurídico os 
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esquemas tradicionais de domínio político, sugerindo, ao mesmo tempo, a invenção de uma 

nova forma de ordenação e fundamentação do poder político” (CANOTILHO, 2003, p. 52). 

Ainda, segundo o referido autor, é possível apresentar um conceito de 

Constitucionalismo moderno como sendo 

 

A teoria (ou ideologia) que ergue o princípio do governo limitado 
indispensável à garantia dos direitos em dimensão estruturante da 

organização político-social de uma comunidade. Nesse sentido, o 

constitucionalismo moderno representa uma técnica específica de limitação 
do poder com fins garantísticos. O conceito de constitucionalismo 

transporta, assim, um claro juízo de valor. É, no fundo, uma teoria normativa 

da política, tal como a teoria da democracia ou a teoria do liberalismo 

(CANOTILHO, 2003, p. 51). 

 

O Constitucionalismo, em especial o moderno, pode ser deduzido a partir da Teoria 

do Poder Constituinte2, entendida como uma teoria de legitimidade do poder e também de 

legitimidade do ordenamento jurídico, ou, em outras palavras, o fundamento de validade da 

ordem jurídica, diante do estabelecimento de normas jurídicas que deverão ser observadas, 

seja pelos governantes, seja pelos governados. 

Segundo a Teoria do Poder Constituinte, surgida em 1789, na França, entende-se por 

Estado3 aqueles que se estruturam a partir de uma legislação escrita (codificada), sociedades 

que se organizam com textos constitucionais, com a previsão de separação de poderes e um 

elenco de garantias fundamentais, de forma a viabilizar a organização de Estado 

Constitucional Democrático (FACHIN, 2015, p. 47 e segs.). Nesse mesmo sentido, Paulo 

Bonavides (2016, p. 143) esclarece que a teorização do poder constituinte tem, por fim, 

oferecer legitimidade ao poder constituinte, resultado da reflexão iluminista, em oposição ao 

antigo regime na França. 

O movimento do Constitucionalismo, resultado da Teoria do Poder Constituinte, 

passa por algumas transformações históricas, apresentadas na forma de organização dos 

Estados, mediante uma possível classificação, a saber, de um Constitucionalismo liberal 

clássico, Constitucionalismo democrático, Constitucionalismo social, bem como outras 

formas de Constitucionalismo ainda em formação, ocorrendo, nessa última formatação, certa 

relativização da soberania dos Estados, oportunamente esclarecida (FACHIN, 2015, p. 41 e 

segs.). 

                                                
2 A expressão Teoria do Poder Constituinte refere-se à teoria de legitimidade do poder e teoria de legitimidade 

do ordenamento jurídico, ou, em outras palavras, do fundamento de validade do ordenamento jurídico. 
3 Emprega-se, no presente trabalho, a noção de Estado no modelo conhecido do Ocidente. 
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Inspirado nos pensadores que influenciaram as Revoluções Francesa e Norte-

Americana, a “Era das Constituições”, o Constitucionalismo liberal ou clássico foi marcado, 

em especial, pela necessidade de uma Constituição capaz de organizar o Estado, bem como de 

limitar seus poderes políticos, tendo em vista a necessidade de observância dos direitos 

individuais das pessoas. Assim, a Constituição era entendida como instrumento de governo, 

de forma a expressar o pensamento liberal à época (FACHIN, 2015, p. 41 e segs.). 

O problema desse período da concepção clássica do Constitucionalismo estava na 

sua redução a um instrumento jurídico, que atribuía poderes a órgãos estatais (Executivo, 

Legislativo e Judiciário), e, de forma concomitante, declarava direitos e garantias individuais, 

nem sempre em contato com a realidade, mas muitas vezes forma divorciada da realidade. 

Dito de outra forma, emprestava-se obediência apenas ao texto legal, ignorando-se os 

movimentos de evolução da sociedade, afastando-se o documento da realidade. Nesse sentido, 

ressalta Paulo Bonavides (2016, p. 94-95), quanto à Constituição (instrumento jurídico), que 

 

[...] se continha toda no texto, como se fora o livro sagrado da liberdade, a 
bíblia de uma nova fé democrática, o alcorão dos princípios liberais, tendo 

por finalidade precípua limitar ou enfrear o exercício do poder”, exprimindo 

tão somente “o lado jurídico do compromisso do poder com a liberdade, do 

Estado com indivíduo. 

 

Nesse mesmo sentido, a crítica já feita por Ferdinand Lassalle, em conferência 

proferida em 1862 em Berlim, acerca da essência da Constituição, identificou esta em duas 

dimensões, uma jurídica e outra política. Segundo a tese de Lassalle, as questões 

constitucionais não são jurídicas mas, sim, políticas (questões de poder) e que a Constituição 

de um país nada mais seria que a expressão das Relações de Poder dominantes nesse país, em 

determinado momento (LASSALLE, 2011, p. 47). 

Relações de Poder, ou também denominadas de Fatores Reais de Poder, poderiam, 

assim, ser identificadas como o “poder militar, representado pelas forças armadas, o poder 

social, representado pelos latifundiários, o poder econômico, representado pela grande 

indústria e pelo grande capital” (HESSE, 1991, p. 9). 

A tese sustentada por Lassalle, segundo Konrad Hesse, “parece ainda mais fascinante 

se se considera a sua aparente simplicidade e evidência, a sua base calcada na realidade – o 

que torna imperioso o abandono de qualquer ilusão – bem como a sua aparente confirmação 

pela experiência histórica” (HESSE, 1991, p. 10). 

Prossegue: 
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É que a história constitucional parece, efetivamente, ensinar que, tanto nas 

práxis política cotidiana quanto nas questões fundamentais do Estado, o 

poder da força afigura-se sempre superior à força das normas jurídicas, que a 
normatividade se submete à realidade fática (HESSE, 1991, p. 10). 

 

Curiosamente o cenário político brasileiro atual vem dando algumas (não poucas) 

demonstrações de que alguns fatores reais de poder vêm procurando aplicar uma Constituição 

não propriamente escrita, e sem embargo de opiniões em sentido contrário, nem propriamente 

jurídica, o que faz oportuna a retomada do estudo acerca da Desobediência Civil. Não por 

outra razão, o emprego, por Paulo Bonavides, da terminologia sistema constitucional “como 

expressão elástica e flexível, que nos permite perceber o sentido tomado pela Constituição em 

face da ambiência social, que ela reflete, e a cujos influxos está sujeita, numa escala de 

dependência cada vez mais avultante” (BONAVIDES, 2016, p. 95). 

Nesse mesmo sentido, acrescenta o citado autor: 

 

Desde muito, sentia-se que o conceito de Constituição ministrado pela escola 

dos juristas liberais não atendia às exigências da constante evolução do 
direito público. Oferecia apenas uma explicação parcial do ordenamento 

político, ao mesmo passo que ocultava, sob a superfície de seus conceitos, a 

parte mais rica, senão substancial, de uma realidade profunda, cuja corrente 
impetuosa guiava as instituições para fins e rumos não raro em contradição 

ou conflito com as disposições da Constituição formal. O texto dessa 

Constituição se esvaziava de significado; a Sociedade, caminhando com os 
próprios pés aumentava cada vez mais a distância entre ela e o falso país 

constitucional, ou seja, não se dobrava aos devaneios de uma rigidez 

esterilmente preconcebida (BONAVIDES, 2016, p. 95). 

 

O Constitucionalismo classificado como democrático, que surge no século XIX, por 

sua vez, contempla conteúdos como soberania popular, partidos políticos, sufrágio universal e 

instrumentos de democracia direta, adotando como pilares os valores da liberdade e da 

igualdade (BONAVIDES, 2016, p. 42). 

Quanto aos referidos valores, acrescenta Norberto Bobbio (2002, p. 8): 

 

Liberdade e igualdade são valores que servem de fundamento à democracia. 

Entre as muitas possíveis definições de democracia, uma delas – a que leva 

em conta não só as regras do jogo, mas também os princípios inspiradores – 
é a definição segundo a qual a democracia é não tanto uma sociedade de 

livres e iguais (porque, como disse, tal sociedade é apenas um ideal-limite), 

mas uma sociedade regulada de tal modo que os indivíduos que a compõem 

são mais livres e iguais do que em qualquer outra forma de convivência. 
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Embora seja fato que os valores adotados como fundamentos da democracia, 

segundo Norberto Bobbio, a liberdade e a igualdade, sejam metas absolutamente desejáveis, 

não se ignora que os indivíduos componentes dessa sociedade almejem, não raras vezes, 

metas em sentido oposto, acabando por ensejar, por força do exercício amplo e irrestrito do 

valor liberdade, aumento de desigualdade, via de regra, sujeitando a parte mais fraca na 

relação negocial à parte mais forte, nas diversas modalidades de relações interpessoais. 

É possível, e para este trabalho indispensável, ser abordada a liberdade não apenas 

entre os indivíduos que compõem a sociedade, mas, principalmente, a liberdade do indivíduo 

perante o Estado, ou seja, a liberdade enquanto possibilidade de participação nas coisas 

públicas ou admissão ao mundo político (GARCIA, 2003, p. 13). O conteúdo da liberdade, 

enquanto possibilidade de participação nas coisas públicas, será mais bem desenvolvido por 

ocasião da abordagem, de forma mais detida, da desobediência. 

Esse desequilíbrio resulta do exercício, de forma ampla, do valor da liberdade e 

decorre da hipotética igualdade entre as partes nas diversas relações negociais, o que acaba 

por sujeitar, invariavelmente, a parte mais fraca ao jugo da parte mais forte, fato que 

propiciará um novo modelo de Constitucionalismo, qual seja, o social, o qual, preocupado 

com o princípio da igualdade, oportuniza o desenvolvimento de um Estado mais voltado a 

proporcionar o bem-estar social às pessoas. 4 

Dessa forma, o século XX, influenciado por ideias sociais, passou a contemplar um 

elenco de direitos sociais, como meio de garantir o atendimento dessas necessidades, que 

foram se evidenciando no decorrer do tempo, recebendo impulsos a partir dos planos 

internacionais, em especial com a Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948). 

(FACHIN, 2015, p. 43). 

Assim, a adoção de uma codificação, de sorte a estabelecer e regular limites ao 

exercício de poderes por parte do Estado, mediante a separação desses poderes (ou funções) 

públicos (Legislativo, Executivo e Judiciário), bem como um elenco de garantias 

constitucionais, ficaria enfraquecida, não houvesse, igualmente, a previsão de mecanismos de 

garantias da Constituição. 

Acrescente-se, a esses mecanismos de garantias da Constituição, o fato de ainda 

haver a necessidade de se contemplar instrumentos que viabilizem, harmonizem, conforme já 

                                                
4 Embora não seja objeto do presente estudo é importante ressaltar que a ideia de um Estado Social representa de 

fato uma readequação do sistema capitalista de forma a garantir a própria manutenção desse sistema, mediante a 

concessão de alguns direitos (sociais) aos trabalhadores, força do influxo das lutas pelos direitos dos operários, 

em especial na Europa, perfilhadas por movimento político-partidário socialista. Não é demais ressaltar que 

alguns desses direitos sociais “concedidos” estão sob ameaça no presente momento diante de reformas já 

aprovadas e outras ainda por aprovar. 
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mencionado anteriormente, a Constituição, em suas dimensões jurídica e política, também de 

forma a assegurar a autopreservação desta e, consequentemente, a conservação da forma do 

Estado Constitucional Democrático. Nesse sentido: 

 

A defesa da Constituição é entendida como uma operação de controle cujo 

objetivo consiste em evitar que a normação infraconstitucional5 conflite com 

o estabelecido na Constituição e, muito especialmente, que o legislador 
ultrapasse os limites impostos pela Constituição (GARCIA, 2003, p. 22). 

 

Dessa maneira, conforme apresentado neste item, a própria Constituição contempla 

mecanismos de autopreservação, de forma a evitar que alterações, promovidas 

posteriormente, possam desvirtuar o espírito daquela, e, mesmo diante dos argumentos 

esposados, seja em favor da compreensão da Constituição Jurídica, seja pela Real, há 

mecanismos de sua preservação, conforme mais detidamente se apresentará nos próximos 

itens do presente estudo. 

 

1.2 Defesa do Estado de Direito e Defesa da Constituição 

 

Em que pesem os debates acerca das dimensões jurídica e política da Constituição 

(LASSALE, HESSE), os quais, em muitas circunstâncias, resultam no descompasso entre 

essas citadas dimensões, acarretando a prevalência de uma dimensão sobre a outra, parece não 

haver muitas dúvidas acerca da conveniência, ou mesmo da necessidade do emprego desse 

formato, qual seja, de codificação de norma fundamental, para a organização do Estado, 

assegurando direitos e garantias aos integrantes deste, além da previsão de órgãos de 

soberania. 

Ressalte-se que o emprego desse formato de instituição e organização do Estado, a 

partir da adoção de um texto constitucional, por sua vez, se coaduna com a ideia de forma de 

Estado, tal como ela é, a saber, normativa-constitucionalmente conformada, portanto, de um 

Estado Democrático. Nessa linha, adota-se, como premissa, ser a democracia “a mais perfeita 

das formas de governo, ou pelo menos a mais perfeita entre as que os homens foram capazes 

de imaginar e, pelo menos em parte, de realizar: mas justamente porque é a mais perfeita é 

também a mais difícil” (BOBBIO, 2009, p. 35). 

                                                
5 Principalmente eventuais tentativas de modificação, oriundas do Poder Constituído, sob o argumento de 

atualização ou revisão do texto constitucional. 
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Assim, entendendo a democracia como o regime mais desejável, mas, igualmente, o 

mais frágil, ante o constante desafio de se conciliar dois aspectos antagônicos, poder e 

liberdade, é que o próprio instrumento de instituição deve trazer, em si, mecanismos de 

autopreservação, autoproteção, sob pena de ficar incompleto e consequentemente 

enfraquecido, razão da necessidade do estabelecimento e previsão de mecanismos de defesa 

do Estado. 

Por defesa do Estado, em sentido amplo e global, entende-se o “complexo de 

institutos, garantias e medidas destinadas a defender e proteger, interna e externamente, a 

existência jurídica e fáctica do Estado (defesa do território, defesa da independência, defesa 

das instituições)” (CANOTILHO, 2003, p. 887). 

No entanto, a partir da compreensão de um Estado constitucional, corolário do 

Constitucionalismo, trata-se agora de falar em defesa ou garantia da Constituição, e não em 

defesa do Estado, ou seja, a mudança do enunciado se faz, diante de um Estado 

Constitucional, diante da defesa da forma do Estado, tal como ela é, a saber, do Estado 

Constitucional Democrático (CANOTILHO, 2003, p. 887). 

Para tanto, faz-se necessário que a própria Constituição contemple mecanismos de 

autogarantia, em outras palavras, que, para a defesa daquela, haja garantias, mecanismos a 

assegurar a “observância, aplicação, estabilidade e conservação da lei fundamental”, e, como 

são mecanismos destinados a assegurar a existência da própria Constituição, são denominados 

“Constituição da própria Constituição” (CANOTILHO, 2003, p. 887-888). 

A partir da admissão da necessidade de mecanismos de autoproteção, são 

consideradas garantias da existência da própria Constituição a (a) vinculação de todos os 

poderes públicos (Legislativo, Executivo e Judiciário) e (b) existência de competências de 

controle político e jurisdicional do cumprimento da Constituição (CANOTILHO, 2003, p. 

888). 

Ressalte-se que garantias da Constituição não devem ser confundidas com garantias 

constitucionais, uma vez que estas têm caráter subjetivo, como um elenco de garantias 

voltadas ao indivíduo, destinadas aos cidadãos. 

A partir da observância da vinculação de todos os poderes públicos, compreende-se a 

Constituição como a lex superior, como fundamento jurídico de validade de todas as demais 

normas de determinado ordenamento, dotada de “superlegalidade formal e material” 

(CANOTILHO, 2003, p. 890) (norma primária da produção jurídica e parâmetro obrigatório 

dos atos dos órgãos do Estado, respectivamente), estabelecendo o padrão normativo superior 



20 

 

desse ordenamento, derivando o princípio fundamental da constitucionalidade dos atos 

normativos, uma espécie de presunção de constitucionalidade dos atos do Estado. 

Como corolário da observância por parte dos poderes públicos da Constituição como 

lex superior, permite-se falar em 

 

Uma presunção juris tantum, podendo ser desfeita por uma decisão judicial 
que reconhecer sua inconstitucionalidade. Isso permite afirmar que, se a 

constitucionalidade dos atos normativos é presumida, a 

inconstitucionalidade, ao contrário, não o é. Ela precisa ser declarada e, 
somente após a declaração, o ato normativo deixará de ser aplicado 

(FACHIN, 2015, p. 145). 

 

Dessa forma, permite-se concluir que os atos praticados pelos órgãos do Estado 

observam, ou pelo menos deveriam observar a Constituição quanto aos procedimentos 

formais e às competências respectivas, assim como aos parâmetros materiais, igualmente nela 

estabelecidos. 

Por sua vez, o atendimento das competências de controles político e jurisdicional do 

cumprimento da Constituição busca assegurar a estabilidade e a conservação desta contra 

alterações aniquiladoras de seu núcleo essencial, denominadas cláusulas de irrevisibilidade 

(no Direito brasileiro as conhecidas cláusulas pétreas), além de um processo agravado para 

leis de revisão, tudo objetivando apenas evitar alterações capazes de reduzir a nada o seu 

espírito, com a consequente ruptura do próprio ordenamento constitucional, no entanto, 

permitindo que adaptações e mudanças necessárias possam ser feitas, de sorte a ajustar a 

dimensão jurídica com a dimensão social (CANOTILHO, 2003, p. 888-889). 

Ainda, como meios e/ou institutos de defesa da Constituição, merecem destaque a 

fiscalização judicial da Constituição e a separação e interdependência dos órgãos de 

soberania, e até mesmo a desobediência civil será uma possível forma de instrumentalização 

da defesa da Constituição (GARCIA, 2003, p. 23), conforme adiante e mais detidamente será 

desenvolvido. 

Considerada um dos mais importantes mecanismos de controle e fiscalização das 

normas constitucionais, a fiscalização judicial da constitucionalidade das leis e de demais atos 

normativos do Estado atua, de forma positiva, na dinamização da sua força normativa, e 

também de forma negativa (preventiva), mediante a reação face a potenciais atos que 

poderiam oportunizar a violação da Constituição, impedindo que atos normativos, formal ou 

materialmente violadores das normas constitucionais, produzam efeitos (CANOTILHO, 2003, 

p. 889). 
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Ainda que não seja inclusas como mecanismos de defesa da Constituição, a 

separação e interdependência dos órgãos de soberania exercem, também, caráter garantístico à 

ordenação constitucional de funções e esquemas de controle dos órgãos de soberania. Não é 

sendo demais lembrar que a compreensão do atual estágio em que se encontra o 

Constitucionalismo remete à defesa ou garantia da Constituição, cujo objeto de defesa é a 

forma de Estado, tal como ela, repita-se, o Estado Constitucional Democrático.6 

Assim, eventual desrespeito aos núcleos preservados com garantias de 

intangibilidade (irrevisibilidade, cláusulas pétreas, núcleo essencial, espírito da Constituição), 

sem que houvesse efetivo rompimento do tecido social, indicativo de clara ruptura do 

fundamento jurídico de validade então vigente, ou seja, da ordem constitucional, com a 

consequente instalação de um poder constituinte originário, implicaria, em última análise, 

desrespeito ao Estado Constitucional Democrático, flagrante demonstração de retrocesso 

jurídico-político-social global. 

 

1.3 Constituição Jurídica, Constituição Real, Fatores Reais de Poder e Vontade de 

Constituição 

 

O momento político-econômico-jurídico, pelo qual vem atualmente passando o 

Brasil, mantém atuais debates e estudos sobre o tema apresentado por Ferdinand Lassale, em 

“A Essência da Constituição” e por Konrad Hesse, em “Força Normativa da Constituição”. 

Para se chegar ao cerne da discussão acerca da denominada Força Normativa da 

Constituição e de seu debate com a Essência da Constituição, deve-se, de antemão, passar em 

revista em alguns conceitos no presente trabalho, salientando que não existe pretensão alguma 

em esgotá-los, mas apenas os apontar de maneira abreviada, a fim de que, no momento 

oportuno, possam ser feitas as conexões com o tema central. 

Primeiro, o alerta e crítica feitos por Ferdinand Lassalle, à época da conferência 

proferida em Berlim (1862), quando se tratou do tema da Essência da Constituição7, 

sustentam que as questões constitucionais não são jurídicas, mas, sim, políticas. Começa 

Lassalle (2011, p. 5), em sua conferência, por propor uma primeira questão: Qual a verdadeira 

essência, qual o verdadeiro conceito de Constituição?. Jurista sendo o conferencista, poderia 

                                                
6 Curiosamente há certo silencio sobre a possibilidade de a partir do exercício da cidadania buscar atuar como 

defesa da Constituição. 
7 Aurélio Wander Bastos ao prefaciar A Essência da Constituição esclarece que trata-se de obra singular quanto 

ao seu alcance acadêmico e popular, um trabalho de sociologia das constituições que estuda seus fundamentos 

essenciais (p. xiii) 
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responder, adotando a forma de governo republicano, que Constituição seria “a lei 

fundamental proclamada pela nação, na qual baseia-se a organização do Direito público do 

país” (2011, p. 6). 

Essa resposta, no entanto, não satisfaz Lassalle (2011, p. 6), pois, para este, apenas 

descreve formalmente as constituições, como estas se formam e o que fazem, mas não acessa 

a sua essência. Na busca de responder ao seu questionamento inicial, esse jurista propõe um 

método, por ele compreendido como simples, a partir do cotejo do objeto cujo conceito se 

investiga com outros objetos semelhantes. 

Lassale (2011, p. 8) começa por confrontar lei e Constituição, identificando que 

ambas possuem essência genérica comum, a saber, aprovação legislativa, no entanto, a 

Constituição “é mais do que isso”. Ele discorre esclarecendo que, constantemente, são 

aprovadas ou revogadas muitas leis sem que ocorra (normalmente) comoção do povo. No 

entanto, “quando mexem na Constituição, protestamos e gritamos: Deixem a Constituição!”8. 

Esse jurista ressalta significativa dessemelhança entre lei e Constituição, posto que esta 

última, dada sua importância para a sociedade, demanda, para sua alteração, um quórum 

qualificado, e é entendida, assim, como a lei fundamental da nação. E acrescenta: “Todos 

esses fatos demonstram que, no espírito unânime dos povos, uma Constituição deve ser 

qualquer coisa de mais sagrado, de mais firme e de mais imóvel que uma lei comum.” 

(LASSALE, 2011, p. 9). 

Assinala Lassalle (2011, p. 10), nesse momento, durante sua conferência, que, talvez, 

nessa resposta, ainda que de forma obscura, encontre-se a verdade objeto da investigação, 

impondo-se, porém, um novo questionamento: O que é lei fundamental? Propondo um 

pequeno aprofundamento nesse tema, o conferente apresenta alguns requisitos: 

 

1° - Que a lei fundamental seja uma lei básica, mais do que as outras 

comuns, como indica seu próprio nome: “fundamental”. 

2° - Que constitua – pois de outra forma não poderíamos chamá-la de 
fundamental – o verdadeiro fundamento das outras leis, isto é, a lei 

fundamental, se realmente pretende ser merecedora desse nome, deverá 

informar e engendrar as outras leis comuns originárias da mesma. A lei 
fundamental, para sê-lo, deverá, pois atuar e irradiar-se através das leis 

comuns do país. 

3° - Mas as coisas que têm um fundamento não o são por um capricho; 

existem porque necessariamente devem existir. O fundamento a que 
respondem não permite serem de outro modo. Somente as coisas que 

carecem de fundamento, que não as causais e as fortuitas, podem ser como 

                                                
8 Deixem a Constituição! Respeitem a Constituição! Obedeçam à Constituição! 
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são ou mesmo de qualquer forma; as que possuem um fundamento, não. Elas 

se regem pela necessidade. 

 

A proposta de clareza de Lassalle (2011, p. 10-11), feita ao início da conferência, 

parece se concretizar pois, diante da apresentação do que seriam os requisitos acima 

destacados, para identificar o que é uma lei fundamental, o autor fornece um exemplo daquilo 

que entende que deve ser um fundamento, a causa determinante, o que denominará de 

necessidade ativa (ou força ativa). 

 

Os planetas, por exemplo, movem-se de modo determinado. Este movimento 

responde a causas, a fundamentos exatos, ou não? Se não existissem tais 

fundamentos, sua trajetória seria causal e poderia variar a todo momento, 

quer dizer, seria variável. Mas se de fato responde a um fundamento, se é 
resultado, como pretendem os cientistas, da força de atração do Sol, isto é 

bastante para que o movimento dos planetas seja regido e governado de tal 

modo por esse fundamento que não possa ser de outro modo, a não ser tal 
como de fato é. 

 

Dito de outra forma, parece sustentar o conferencista que a ideia de fundamento traz, 

em si, uma força capaz e decisiva, à semelhança de como opera a força de atração do Sol na 

movimentação dos planetas, ou da força gravitacional que nos mantém na superfície. O 

fundamento, dotado de necessidade ativa ou força ativa, que, por sua vez, se traduz em uma 

“força eficaz e determinante que atua sobre tudo que nela se baseia, fazendo-a assim e não de 

outro modo” (LASSALE, 2011, p. 11).  

Dessa forma, entendida a Constituição como lei fundamental, todas as outras leis, e 

as instituições jurídicas vigentes no país, e até mesmo iniciativas de alteração e revisão da 

própria Constituição devem se conformar, harmonizar-se à lei fundamental.9 

A essa identificada “força ativa” que determina que as coisas sejam como são 

Lassalle (2011, p. 12) denomina de Fatores Reais de Poder, forças (ou poderes) que atuam no 

seio da sociedade e que informam todas as leis e instituições jurídicas vigentes, dito de outra 

forma, poderes que regem determinada sociedade. Para começar a apresentar quem são os 

possíveis protagonistas dos Fatores Reais de Poder, Lassalle (2011, p. 12-13) oferece uma 

situação hipotética que, segunda alerta, não poderia realmente acontecer. 

 

Não ignoram os meus ouvintes que na Prússia somente tem força de lei os 

textos publicados na Coleção Legislativa. Esta Coleção imprime-se numa 

tipografia concessionária instalada em Berlim. Os originais das leis 

                                                
9 Com Canotilho que esclarece que a Constituição é dotada de mecanismos de autogarantia, de autoproteção, 

citado anteriormente. 
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guardam-se nos arquivos do Estado, e em outros arquivos, bibliotecas e 

depósitos, guardam-se as coleções legislativas impressas. 

Vamos supor, por um momento, que um grande incêndio irrompeu e que 
nele queimaram-se todos os arquivos do Estado, todas as bibliotecas 

públicas, que o sinistro destruísse também a tipografia concessionária onde 

se imprimia a Coleção Legislativa e que ainda, por uma triste coincidência – 

estamos no terreno das suposições -, igual desastre ocorresse em todas as 
cidades do país, desaparecendo inclusive as bibliotecas particulares onde 

existissem coleções, de tal maneira que em toda a Prússia não fosse possível 

achar um único exemplar das leis do país. Suponhamos que um país, por 
causa de um sinistro, ficasse sem nenhuma das leis que o governam e que, 

por força das circunstâncias, fosse necessário decretar novas leis. 

 

O exemplo poderia ser adaptado à situação brasileira, para que coubesse o mesmo 

questionamento oferecido pelo autor: Poderia o legislador, “completamente livre, fazer leis da 

forma que bem entender, conforme o seu próprio modo de pensar?” (LASSALE, 2011, p. 13). 

A partir desse ponto, Lassalle (2011, p. 14-19) começa a apresentar alguns, 

chamaremos protagonistas, titulares do(s) denominado(s) Fator(es) Real(is) de Poder. Como o 

cerne do presente trabalho é a desobediência civil como direito fundamental, maior ênfase 

será dada ao povo (pequena burguesia e classe operária10) como parte integrante da 

Constituição. A partir da ideia de Fatores Reais de Poder, Lassalle (2011, p. 14-19) apresenta 

circunstâncias em que interesses poderiam ser defendidos por diferentes segmentos da 

sociedade, em detrimento de outros segmentos dessa mesma sociedade, como o legislador 

atuando de forma a suprimir prerrogativas do monarca (Estado), ou o monarca, apoiado em 

sua força bélica, pretendendo suprimir benefícios da aristocracia (Poder Político), ou mesmo a 

reunião de esforços do monarca e da aristocracia buscando anular vantagens da grande 

burguesia, ou mesmo a tentativa de constranger os banqueiros a atuar de forma que lhes seria 

desvantajosa e assim por diante. Em todas essas circunstâncias hipotéticas de tensão, haveria a 

demonstração de forças que fazem parte integrante da realidade, que fazem parte mesmo da 

Constituição. Portanto, ainda que não existissem mais leis e havendo a necessidade de 

elaboração de novo ordenamento, a partir do zero, todos esses ‘Fatores Reais de Poder’, com 

seus respectivos interesses, seriam levados em consideração.  

Mas, e quanto ao povo? É possível considerar a pequena burguesia e a classe 

operária (talvez o equivalente à classe média, assalariados, além daqueles em situação de 

vulnerabilidade) também integrantes da Constituição? Lassalle (2011, p. 19-20) assim 

sustenta: 

 

                                                
10 Expressões extraídas ipsis litteris de A Essência da Constituição, de Ferdinand Lassalle, p. 19. 
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Imaginemos agora que o governo, querendo proteger e satisfazer os 

privilégios da nobreza, dos banqueiros, dos grandes industriais e dos grandes 

capitalistas, tentasse privar das suas liberdades políticas a pequena burguesia 
e a classe operária. Poderia fazê-lo? 

Infelizmente, sim; poderia, mesmo que fosse transitoriamente. Os fatos nos 

demonstram que poderia.11 

Mas, e se o governo pretendesse tirar à pequena burguesia e ao operariado 
não somente as suas liberdades políticas, mas a sua liberdade pessoal, isto é, 

pretendesse transformar o trabalhador em escravo ou servo, retornando à 

situação em que se viveu durante os tempos da Idade Média? Subsistiria essa 
pretensão? 

Não, embora estivessem aliados ao rei a nobreza e toda a grande burguesia. 

Seria tempo perdido. 

O povo protestaria, gritando: Antes morrer do que sermos escravos! A 
multidão sairia à rua sem a necessidade de que os seus patrões fechassem as 

fábricas: a pequena burguesia juntar-se-ia solidariamente com o povo e a 

resistência desse bloco seria invencível, pois, nos casos extremos e 
desesperados, também o povo, nós todos, somos uma parte integrante da 

Constituição. 

 

Significativos elementos podem ser extraídos dessa passagem, tanto para a teoria da 

Constituição quanto para a desobediência civil, os quais serão oportunamente destacados. 

Aponta Lassalle (2011, p. 20) que a reunião de todos esses protagonistas, 

anteriormente destacados, entendidos cada um como fator real de poder, e a soma desses 

Fatores Reais de Poder constituem a essência da Constituição. A transposição desses fatores 

reais de poder para uma folha de papel, adquirindo a expressão escrita, deixa de ser fator real 

de poder e se converte em direito - instituições jurídicas. Quanto à formalização (interesses) 

dos Fatores Reais de Poder, em documento escrito, em instituição jurídica, Lassalle (2011, p. 

21) atenta que estes ficam ocultos: 

 

Está claro que não aparece neles a declaração de que os senhores capitalistas, 

o industrial, a nobreza e o povo são um fragmento da Constituição, ou de 

que o banqueiro X é outro pedaço da mesma. Não, isto se define de outra 

maneira, mais limpa, mais diplomática.12 

 

Outro importante aspecto, salientado por Lassalle (2011, p. 27), ao referir-se ao 

povo, tem a ver com a noção de Poder Organizado (Estado) e Poder Inorgânico (povo). 

                                                
11 Lassalle refere-se à lei eleitoral da “três classes”; até o ano de 1848 vigia na Prússia o sufrágio universal, mas, 

com o sistema eleitoral das Três Classes, foi estabelecido o sistema de voto com base na capacidade econômica, 

privando o povo (menos favorecido economicamente) da participação com os mesmos direitos políticos que as 

classes mais favorecidas economicamente, não havendo, até o pronunciamento da conferência, qualquer protesto 

para se recuperar esses direitos políticos.  
12 Apenas para sublinhar que, no parágrafo único, do artigo 1°, da Constituição Federal do Brasil, tem-se  que 

“todo o poder emana do povo”, disposição essa inserida como Princípio Fundamental, que será oportunamente 

desenvolvido com as conexões necessárias ao tema do presente trabalho. 



26 

 

Destaca o conferencista que uma força organizada, como, por exemplo, o Estado, pode 

sustentar-se anos a fio, submetendo uma força ainda maior, mas desorganizada. Em outras 

palavras, o Estado não hesitará em utilizar-se de sanções, se o povo se voltar contra ele, mas, 

ainda assim, esse jurista reconhece que  

 

[...] a população, um dia, cansada de ver os assuntos nacionais tão mal 
administrados e pior regidos e que tudo é feito contra sua vontade e os 

interesses gerais da nação, pode se levantar contra o poder organizado, 

opondo-lhe sua formidável supremacia, embora desorganizada. 

 

Apresentadas as relações entre os denominados Fatores Reais de Poder e a 

formalização dos interesses destes em um documento escrito, Lassalle (2011, p. 27) 

convenciona denominar de constituição real e efetiva aquela que representa a expressão dos 

Fatores Reais de Poder e a outra, a constituição escrita de folha de papel, fazendo alusão à  

frase de Frederico Guilherme IV (1795-1861).13  

Agora Hesse (1991, p. 9) faz oposição a Lassalle, em que o último prossegue em sua 

crítica afirmando que a Constituição jurídica não passaria de um “pedaço de papel”, posto que 

sua capacidade de regular e de motivar estaria limitada à sua harmonização com a 

Constituição real.14 

Mais uma vez se mostra pertinente a crítica feita quanto à Constituição jurídica 

(folha de papel), que, por evidente, não lograria êxito, se confrontada com a Constituição real. 

Nesse mesmo sentido, 

 

Confiados na abstração tranquila dos textos, alcançaram eles as 

surpreendentes extremidades de uma teoria metaempírica, capaz de 
pretensiosamente dispensar os elementos sociológicos e filosóficos da 

realidade e proclamar com a exacerbação unilateralista do normativismo 

puro a identidade absoluta do Direito e do Estado (BONAVIDES, 2016, p. 
95). 

 

Por Constituição real entende-se aquela que decorre das chamadas expressões das 

relações de poder, ou Fatores Reais de Poder, que, como destacado anteriormente, se referem 

a determinados seguimentos do próprio Estado ou da sociedade, detentores de algum tipo de 

                                                
13 Rei da Prússia, de 1840 até sua morte, que disse: “Julgo-me obrigado a fazer agora, solenemente, a declaração 

de que nem no presente nem para o futuro permitirei que entre Deus do céu e o meu país se interponha uma folha 

de papel escrita como se fosse uma segunda Providência” (2011, p. 27). 
14 A terminologia adotada por Ferdinand Lassalle acerca das dimensões jurídica e real da Constituição  parece 
indicar a predileção do citado autor sobre qual  dimensão deve prevalecer. 
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poder, citando, dentre eles, o poder militar, representado pelas Forças Armadas, o poder 

social, representado pelos latifundiários, entre outros. 

Com olhos voltados ao momento atual pelo qual vem atravessando o Brasil, podem-

se  destacar, apenas a título de ilustração e de forma não exauriente, como possíveis novos 

protagonistas desses Fatores Reais de Poder as famílias detentoras de considerável parcela de 

poder econômico, as instituições financeiras privadas, os meios de comunicação de massa 

(televisão, rádio, internet), os proprietários de grandes instituições do ensino privado, além, 

por que não dizer, de membros de alguns poderes do próprio Estado, do Legislativo e do 

Judiciário. 

Ocorre que a Constituição jurídica acaba por representar, como dito, os desejos, as 

pretensões exercidas em dado momento, a partir das influências exercidas pelos então titulares 

dessas relações de poder15, no entanto, esses interesses não são, a exemplo do que ocorre com 

o tecido social, estáticos, ao contrário, estão em constante movimento de evolução, de 

modificação. 

A tensão existente entre essas duas searas, Constituição jurídica e Constituição real, 

não pode ser negada, tampouco ignorada, razão pela qual uma tentativa de resposta parece 

não ter como escapar à admissão de um condicionamento recíproco, existente entre elas. 

Dessa forma, a compreensão da Constituição requer que sejam consideradas a norma posta e a 

realidade, em seu indissociável contexto (HESSE, 1991, p. 13). 

Prossegue o citado autor: 

 

Uma análise isolada, unilateral, que leve em conta apenas um ou outro 

aspecto, não se afigura em condições de fornecer resposta adequada à 

questão. Para aquele que contempla apenas a ordenação jurídica, a norma 

“está em vigor” ou “está derrogada”; Não há outra possibilidade. Por outro 
lado, que considera, exclusivamente, a realidade política e social ou não 

consegue perceber o problema na sua totalidade, ou será levado a ignorar, 

simplesmente, o significado da ordenação jurídica (HESSE, 1991, p. 13). 

 

Ao que parece, a solução para harmonizar a tensão existente entre a norma e a 

realidade seria um caminho entre “o abandono da normatividade em favor do domínio das 

relações fáticas, de um lado, e a normatividade despida de qualquer elemento da realidade, de 

outro” (HESSE, 1991, p. 14). 

                                                
15 Constituição jurídica expressa uma momentânea constelação de poder (HESSE, 1991, p. 11), logo, uma 

realidade estática em determinadas circunstâncias, as quais, evidentemente, acabam por ser superadas, em razão 

do contínuo movimento econômico e social, a realidade fática. 
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O radicalismo deve ceder lugar a uma solução intermediária, uma solução de 

mediania, não sendo possível equacionar a constante tensão entre essas dimensões, se não 

houver renúncia a um tipo de resposta que se funde numa rigorosa alternativa, em outras 

palavras, se se responde com base apenas na norma, ou se se responde ignorando a norma. A 

solução pela mediania costuma ser, desde muito tempo, o melhor caminho a ser seguido: 

 

Ora, a virtude relaciona-se com paixões e ações em que o excesso é uma 

forma de erro, tanto quanto a carência, enquanto o meio-termo é uma forma 
de acerto digna de louvor; estar certa e ser louvada são características da 

virtude. Por conseguinte, a virtude é uma espécie de mediania, já que, como 

vimos, o seu alvo é o meio-termo (ARISTÓTELES, 2001, p. 39). 

 

Assim, pode-se afirmar que a norma constitucional não tem existência totalmente 

independente da realidade, uma vez que a essência mesma da norma se localiza na pretensão 

de que as situações, por ela reguladas, sejam concretizadas na realidade (HESSE, 1991, p. 

16). 

Assim, um dos fundamentos da Força Normativa da Constituição se encontra no que 

se denominou de ‘germe material de sua força vital’, encontrado no tempo, nas circunstâncias, 

no caráter nacional, ou seja, nas condicionantes históricas que lhe deram origem, em outras 

palavras, resulta da adaptação inteligente a dada realidade (HESSE, 1991, p. 17-18). 

Mas não é só. A Força Normativa da Constituição também se funda, além dessa 

adaptação inteligente da realidade, na existência de uma disposição geral de orientar as 

próprias condutas, segundo as ordens constantes na Constituição. É o que se denominou de 

‘vontade de Constituição’. 

Por ‘vontade de Constituição’ entende-se uma disposição difusa de que os preceitos 

nela contidos devem ser preservados, em especial nas circunstâncias mais incômodas: 

 

Mesmo que, para isso, tenhamos de renunciar a alguns benefícios, ou até a 

algumas vantagens justas. Quem se mostra disposto a sacrificar um interesse 

em favor da preservação de um princípio constitucional, fortalece o respeito 
à Constituição e garante um bem da vida indispensável à essência do Estado, 

mormente ao Estado democrático (HESSE, 1991, p. 22). 

 

Em reforço à ideia acima esposada, Hesse afirma que aquele que não se dispõe ao 

sacrifício pessoal de seus interesses “malbarata, pouco a pouco, um capital que significa 

muito mais do que as vantagens angariadas, e que, desperdiçado, não mais será recuperado” 

(HESSE, 1991, p. 22). 

A vontade de Constituição tem suas origens em três vertentes distintas: 



29 

 

 

(1)[...] na compreensão da necessidade e do valor de uma ordem normativa 
inquebrantável, que proteja o Estado contra o arbítrio desmedido e disforme; 

[...] (2) na compreensão de que essa ordem constituída é mais que uma 

ordem legitimada pelos fatos (e que, por isso, necessita de estar em constante 
processo de legitimação); (3) Assenta-se também na consciência de que, ao 

contrário do que uma lei do pensamento, essa ordem não logra ser eficaz 

sem o concurso da vontade humana. Essa vontade tem conseqüência porque 

a vida do Estado, tal como a vida humana, não está abandonada à ação surda 
de forças aparentemente inelutáveis. Ao contrário, todos nós estamos 

permanentemente convocados a dar conformação à vida do Estado, 

assumindo e resolvendo as tarefas por ele colocadas (HESSE, 1991, p. 19-
20). 

 

Assim, grande risco se apresenta à Constituição, ante inclinações no sentido de 

promover alterações ou revisões dos seus conteúdos, sob qualquer alegação, sob qualquer 

motivo, uma vez que cada modificação, cada reforma acabam por expressar uma ideia de 

mais valor que se empresta às contingências de índole fática e à ordem normativa 

constitucional vigente (HESSE, 1991, p. 22). 

Mais uma vez se lançando um breve olhar ao redor, nesse momento histórico 

presente, vê-se, ao que parece, que há poucos que estão dispostos ao sacrifício de suas 

certezas em detrimento desse importante capital, tão caro ao Estado Democrático, a vontade 

de Constituição.16  

A história se repete. Não muito diferente, já afirmava Konrad Hesse (1991, p. 29), 

nesse mesmo sentido, que o “observador crítico não poderá negar a impressão de que nem 

sempre predomina, nos dias atuais, a tendência de sacrificar interesses particulares com vistas 

à preservação de um postulado constitucional”. 

A força normativa da Constituição se assenta, também e principalmente, na sua 

interpretação, constituindo esse fundamento significado decisivo para sua consolidação e sua 

preservação. Konrad Hesse, ao tratar da interpretação constitucional, afirma que essa 

atividade está sujeita ao que denomina de princípio da ótima concretização da norma (Gebot 

optimaler Verwirklichung der Norm): 

 

Evidentemente, esse princípio não pode ser aplicado com base nos meios 

fornecidos pela subsunção lógica e pela construção conceitual. Se o direito e, 
sobretudo, a Constituição, têm sua eficácia condicionada pelos fatos 

concretos da vida, não se afigura possível que a interpretação faça deles 

tábula rasa. Ela há de contemplar essas condicionantes, correlacionando-as 

                                                
16 Durante a execução deste trabalho, tramitou, no Congresso Nacional, apenas a título de exemplo, não 

exauriente, uma Reforma Trabalhista que compromete direitos e garantias fundamentais, constitucionalmente 

assegurados, conforme o artigo 7º, da Constituição Federal. 
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com as proposições normativas da Constituição. A interpretação adequada é 

aquela que consegue concretizar, de forma excelente, o sentido (Sinn) da 

proposição dentro das condições reais dominantes numa determinada 
situação (HESSE, 1991, p. 22). 

 

Nesse mesmo sentido, Ronald Dworkin (2000, p. 216), ao apresentar como deve ser 

exercida a atividade de interpretação, diz: 

 

Sustentarei que a prática jurídica é um exercício de interpretação não apenas 

quando os juristas interpretam documentos ou leis específicas, mas de modo 

geral. O Direito, assim concebido, é profunda e inteiramente político. 
Juristas e juízes não podem evitar a política no sentido amplo da teoria 

política. Mas o Direito não é uma questão de política pessoal ou partidária, e 

uma crítica do Direito que não compreenda essa diferença fornecerá uma 
compreensão pobre e uma orientação mais pobre ainda. 

 

Ressalte-se que, embora as relações fáticas, em constante movimento e alteração, 

acabem por demandar mudanças na compreensão, na interpretação das normas constantes da 

Constituição, a finalidade existente em uma proposição constitucional não pode ser 

sacrificada em decorrência de uma mudança da situação fática, razão pela qual eventuais e 

excepcionais revisões do texto constitucional são inelutáveis (HESSE, 1991, p. 22). 

Em que pese haver, na fase atual em que se encontra o Constitucionalismo, ampla 

classificação de instrumentos e de legitimados à promoção de controles de constitucionalidade 

e a partir da efetivação desses mecanismos que podem se verificar de forma difusa ou 

concentrada, por via incidental ou principal, abstrata ou concreta, preventiva ou sucessiva 

(CANOTILHO, 2003, p. 897 e segs.), com a consequente garantia da Constituição, ainda 

assim não há suficiente efetivação a partir desses instrumentos.17 

Assim, mesmo diante dos argumentos apresentados, é possível ver a Constituição e a 

forma de Estado constitucional democrático consubstanciadas pela ordem constitucional, sob 

risco de ataques e revisões inadequadas, a fim de atender a interesses não explicitamente 

declarados. 

 

1.4 Teorização sobre direitos fundamentais 

 

Quando se fala em direitos fundamentais, cabe o questionamento sobre o que são 

efetivamente, dentre os diversos direitos e valores tutelados pelo Estado, aqueles merecedores 

                                                
17 Não se fará aqui apresentação ainda que superficial desses mecanismos, pois se buscará sustentar 

oportunamente que a desobediência civil, uma vez reconhecida como direito fundamental pode ser mais um 

instrumento oferecido como defesa da Constituição. 
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da nomenclatura de direitos fundamentais. Diante desse questionamento, Ferrajoli (2011, p. 

89) apresenta quatro possíveis respostas, conforme os pontos de vista e mesmo os 

fundamentos sob os quais tal questionamento se faz. 

Segundo o citado autor, a primeira resposta possível, a partir de um questionamento 

posto sob um ponto de vista axiológico, ou seja, ‘quais direitos devem ser estabelecidos como 

fundamentais?’, como a paz, a igualdade, a dignidade das pessoas, o atendimento de suas 

necessidades vitais, entendem-se como fundamentais todos aqueles direitos aptos a garantir o 

necessário para o atingimento e para o cumprimento daqueles valores entendidos como justos 

(FERRAJOLI, 2011, p. 90). A utilização desse critério como apto a identificar direitos 

fundamentais não pediria necessariamente a formalização dos mesmos, padecendo-se, no 

entanto, de certa insegurança pois que ou quem seriam os legitimados a eleger o que é justo, 

para então, identificar-se os direitos fundamentais.  

Uma segunda resposta possível parte de outro ponto de vista, o da validade, a saber, 

quais os direitos que foram contemplados pelo ordenamento jurídico vigente que os estipulou 

como fundamentais. Dessa forma, a resposta sobre o que (ou quais) são direitos fundamentais 

remeteria ao ‘fundamento jurídico positivo’, dito de outra forma, direitos fundamentais são 

aqueles que o Estado reconhece e formaliza como tais (FERRAJOLI, 2011, p. 90). 

A terceira possível resposta à indagação de sobre o que se fala, quando se 

mencionam direitos fundamentais, passa pelo critério (ponto de vista) da efetividade. Diante 

da pergunta sobre “quais direitos, por quais razões, através de quais processos e com qual 

grau de efetividade se afirmaram e são de fato garantidos como fundamentais em um 

determinado espaço e em um dado tempo?” (FERRAJOLI, 2011, p. 90) e diante desse 

critério, fundamentais serão aqueles direitos que, historicamente, se afirmaram como 

resultado de lutas, os quais são, de fato, garantidos pelo ordenamento jurídico. Nesse mesmo 

sentido, apresenta-se um dos possíveis conceitos de dignidade como um dado em constante 

construção no ordenamento jurídico, que está sendo criado, baseado nos direitos humanos para 

proteger todos os indivíduos.  

A quarta resposta à indagação deve passar pela teoria do direito cujo critério ou 

fundamento passaria pela identificação de características estruturais que diferenciariam os 

direitos fundamentais de outros direitos subjetivos dos direitos patrimoniais, por exemplo. 

“Quais são as condições em presença das quais – independentemente de quais são em um 

dado ordenamento, de quais é justo que sejam, e de qual é a sua origem histórica e o seu grau 

de tutela – podemos falar em direitos fundamentais?”. A esse questionamento, assim se 

posiciona o doutrinador italiano: 
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No entanto, a definição teórica que me parece mais “fundada”, porque 
dotada de maior capacidade empírica e da mais fecunda capacidade 

explicativa, é aquela que identifica os direitos fundamentais com todos 

aqueles direitos que são atribuídos universalmente a todos enquanto 
pessoas, enquanto cidadãos ou enquanto capazes de agir (FERRAJOLI, 

2011, p. 91-92). 

 

Outros possíveis critérios ou perspectivas são apresentados para a compreensão dos 

denominados direitos fundamentais. Segundo José Carlos Vieira de Andrade (apud FACHIN, 

2015, p. 232-233), os direitos fundamentais valem em todos os lugares, em todos os tempos e 

são titularizados por todas as pessoas, independentemente da chancela do Estado (eles – os 

direitos fundamentais – valem independentemente de estarem formalizados, positivados, seja 

na Constituição, seja em tratados internacionais;), as pessoas titularizam os direitos 

fundamentais só pelo fato de serem pessoas, perspectiva essa da corrente jusnaturalista. 

Para o fundamento ou perspectiva denominada universalista, os direitos 

fundamentais valem a partir do momento em que estiverem previstos em documento 

internacional (tratado), ainda que não internalizado por uma nação (Estado) signatária do 

citado tratado/documento internacional, em decorrência da significativa influência exercida 

pelo Direito Internacional Público no âmbito do direito positivo do Estado nacional. Como 

dito anteriormente, após a Segunda Guerra Mundial, multiplicaram-se os documentos de 

ordem internacional, ocupados em dispor sobre direitos fundamentais, motivados que foram 

pelos horrores perpetrados durante o evento bélico mundial (FACHIN, 2015, p. 233). 

Com a Revolução Francesa e a consequente Declaração de Direitos do Homem e do 

Cidadão, publicada em 1789, valem os direitos fundamentais a partir do momento em que 

estiverem escritos (formalizados/positivados) na Constituição. Assim, os direitos passam a ser 

reconhecidos como fundamentais apenas após sua positivação no texto Constitucional, 

corrente essa seguida por positivistas.  

Ainda é possível falar em uma fundamentação (ou perspectiva) histórico-sociológica, 

ou seja, o direito fundamental existe a partir do momento que tem aceitação social; não 

importa se já está na Constituição, o que importa é se a sociedade o aceita como direito 

fundamental. Assim, os direitos fundamentais são engendrados pelas circunstâncias e 

necessidades da vida social, dito de outra forma, necessidades fundamentais fazem nascer 

direitos fundamentais.  

Os direitos fundamentais nascem, desenvolvem-se e morrem (desaparecem) de 

necessidades igualmente fundamentais; necessidades fundamentais fazem surgir direitos 
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fundamentais, assim, quando uma necessidade fundamental for totalmente satisfeita, esse 

direito fundamental morre (deixa de ser fundamental) e, para Bobbio (2004, p. 9), os direitos 

fundamentais, de modo geral, são marcadamente históricos: 

 

[...] a liberdade religiosa e um efeito das guerras de religião; as liberdades 

civis, da luta dos parlamentos contra os soberanos absolutos; a liberdade 

política e as liberdades sociais, do nascimento, crescimento e 
amadurecimento do movimento dos trabalhadores assalariados, dos 

camponeses com pouca ou nenhuma terra, dos pobres que exigem dos 

poderes públicos não só o reconhecimento da liberdade pessoal e das 

liberdades negativas, mas também a proteção do trabalho contra o 
desemprego, os primeiros rudimentos de instrução contra o analfabetismo, 

depois a assistência para a invalidez e a velhice, todas elas carecimentos que 

os ricos proprietários podiam satisfazer por si mesmos. 

 

Nesse mesmo sentido Fachin (2012, p. 59) ressalta que essa é uma marcante 

característica dos direitos fundamentais ao longo da história diante de situações concretas na 

história da humanidade que acabam por demandar a positivação de novos direitos diante de 

novas necessidades, dito de outro modo, necessidades fundamentais fazem surgir direitos 

fundamentais. 

Os direitos fundamentais ainda podem ser objeto de abordagem consoante à função 

que se lhes atribui, permitindo, a partir dessas funções, não só a identificação dos direitos 

fundamentais, mas seu papel no ordenamento e sua aplicação em concreto. 

 

1.5 Funções dos direitos fundamentais 

 

Canotilho (2003, p. 407-410) ensina, ainda, que os direitos fundamentais exercem 

funções, tais como a função de defesa ou de liberdade, a função de prestação social, a função 

de proteção perante terceiros e a função de não discriminação.  

A função de defesa ou de liberdade impõe ao Estado dever de abstenção, o Estado 

não pode se intrometer no espaço reservado à autonomia/autodeterminação e deve abster-se 

para preservar espaço da autonomia da vontade, estando diretamente vinculada essa primeira 

função aos direitos de primeira dimensão. O Estado denominado absenteísta é quem melhor 

cumpre esse papel em tese, o Estado Liberal ou Estado mínimo. Está-se aqui diante da 

denominada eficácia vertical dos direitos fundamentais, ou, conforme dito por Canotilho 

(2003, p. 408), é a “defesa da pessoa humana e da sua dignidade perante os poderes do Estado 

(e de outros esquemas políticos coactivos)”. 
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Os direitos fundamentais cumprem a função de direitos de defesa dos 

cidadãos sob uma dupla perspectiva: (1) constituem, num plano jurídico-

objectivo, normas de competência negativa para os poderes públicos, 
proibindo fundamentalmente as ingerências destes na esfera jurídica 

individual; (2) implicam, num plano jurídico-subjectivo, o poder de exercer 

positivamente direitos fundamentais (liberdade positiva) e de exigir 

omissões dos poderes públicos, de forma a evitar agressões lesivas por parte 
dos mesmos (liberdade negativa). 

 

A função de prestação social, por sua vez, atribui à pessoa o direito de obter um 

benefício social, ou seja, quando diante de direito fundamental que se destina à prestação 

social, confere (atribui) à pessoa um direito subjetivo, logo, esse direito tem que ser atendido, 

competindo ao Estado o adimplemento desse direito a partir de alguns caminhos ou 

meios/vias para o cumprimento dos direitos fundamentais prestacionais: 

 

1º caminho – De Forma Direta – quando o próprio Estado presta o serviço, 
atendendo a função do direito fundamental (eficácia vertical); se o direito 

fundamental tem função de uma prestação social, quando o Estado v.g. 

fornece Educação, está cumprindo com essa função; 

2º caminho – De Forma Indireta – quando a função da prestação social não é 
prestada pelo Estado, mas o Estado cria condições para que alguém preste 

esse direito fundamental; 

3º caminho – De Forma Mista – por esse critério o Particular presta o serviço 
e o Estado remunera o prestador de serviço, o Particular (empreendedor), 

v.g., prouni; (FACHIN, 2015, p. 242). 

 

Canotilho (2003, p. 408) alerta que, caso o particular tenha condições financeiras 

suficientes e houver no mercado quem preste esses serviços sociais a contento, pode aquele 

buscar a satisfação dessas ‘pretensões prestacionais’, como, por exemplo, educação privada, 

planos particulares de saúde, entre outros. 

É função dos direitos fundamentais a proteção perante terceiros, relacionando-se à 

necessidade de serem esses direitos protegidos contra toda sorte de agressões, em especial em 

razão dos vínculos e relações entre particulares, verificando-se o que se convencionou 

denominar de eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Dito de outra forma, há a 

possibilidade de invocar tutela do Estado diante da hipótese de particulares violando direitos 

fundamentais de outros particulares, como é possível ser verificado, a título ilustrativo, nas 

relações de trabalho (FACHIN, 2015, p. 242-243). Também nesse mesmo sentido,  

 

Essa função de proteção de terceiros obrigará também o Estado a concretizar 

as normas reguladoras das relações jurídico-civis de forma a assegurar 
nessas relações a observância dos direitos fundamentais (ex: regulação do 
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casamento de forma a assegurar a igualdade entre os cônjuges) 

(CANOTILHO, 2003, p. 409).  

 

A função de não discriminação, por sua vez, diz respeito a todos os direitos 

fundamentais e, por intermédio dela, não se permite discriminar para negar acesso a direito 

fundamental, ou seja, nenhuma pessoa poderá ser privada, destituída de direito fundamental, 

em razão de discriminação (FACHIN, 2015, p 243) Pode-se  adotar como exemplo a questão 

da homoafetividade, a qual encontra seu fundamento na função de não discriminação, do 

ponto de vista teórico constitucional, ou seja, opinião pessoal não é convidada nesse âmbito 

de debate. 

Assim, para Canotilho (2003, p. 410), a função de não discriminação tem bastante 

destaque pela doutrina a partir do princípio da igualdade ou dos direitos de igualdade 

específicos e consagrados na Constituição, destacando-se a função primária e básica de todos 

os direitos fundamentais: “assegurar que o Estado trate os seus cidadãos como cidadãos 

fundamentalmente iguais”. 

 

1.6 Dimensões dos direitos fundamentais 

 

Importante, desde logo, esclarecer a opção adotada pelo emprego da terminologia 

“dimensões” de direitos no lugar de “gerações” de direitos, tendo-se em vista críticas 

apresentadas ao emprego da última, tanto por parte da doutrina nacional como da 

internacional. 

Norberto Bobbio (2004, p. 9) empregava a expressão/termo “gerações” de direitos 

para distinguir o momento em que alguns direitos foram havidos/nascidos e o outro momento 

em que outros foram nascidos, pois que os direitos não nascem todos de uma vez, surgem à 

medida que aparecem novas necessidades. 

 

Mais uma prova, se isso ainda fosse necessário, de que os direitos não 

nascem todos de uma vez. Nascem quando devem ou podem nascer. Nascem 
quando o aumento do poder do homem sobre o homem — que acompanha 

inevitavelmente o progresso técnico, isto é, o progresso da capacidade do 

homem de dominar a natureza e os outros homens — ou cria novas ameaças 
à liberdade do indivíduo ou permite novos remédios para as suas 

indigências: ameaças que são enfrentadas através de demandas de limitações 

do poder; remédios que são providenciados através da exigência de que o 
mesmo poder intervenha de modo protetor. 
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Ainda assim, parece prevalecer o juízo, tendo-se em vista que o emprego da 

expressão “gerações” poderia passar a equivocada impressão de que uma geração de direitos 

seria substituída por outra geração, uma vez que direitos, de maneira geral, e em especial os 

direitos fundamentais, são fruto de uma constante mutação histórica. 

Nesse sentido, 

 

Num primeiro momento, é de se ressaltarem as fundadas críticas que vêm 

sendo dirigidas contra o próprio termo “gerações” por parte da doutrina 
alienígena e nacional. Com efeito, não há como negar que o reconhecimento 

progressivo de novos direitos fundamentais tem o caráter de um processo 

cumulativo, de complementaridade, e não de alternância, de tal sorte que o 
uso da expressão “gerações” pode ensejar a falsa impressão da substituição 

gradativa de uma geração por outra, razão pela qual há quem prefira o termo 

“dimensões” dos direitos fundamentais, posição esta que aqui optamos por 
perfilhar, na esteira da mais moderna doutrina (SARLET, 2009, p. 45). 

 

Como destacado, a opção pelo emprego da expressão “dimensões” mais se 

harmoniza à ideia de um processo em que os direitos fundamentais resultam de necessidades 

(fundamentais), conforme as demandas que surgem, havendo, assim, um acréscimo de novos 

direitos ao elenco de direitos já existentes, e não a substituição destes, conferindo-se, assim, 

essa noção de complementaridade. 

Nessa mesma esteira, é o entendimento de Bonavides (2016, p. 586), para quem, o 

emprego do ‘vocábulo “dimensão” substitui, com vantagem lógica e qualitativa, o termo 

“geração”, caso este venha a induzir apenas a sucessão cronológica, que poderia sugerir 

eventual caducidade dos direitos contemplados nas gerações antecedentes, o que não é 

correto. 

Complementa-se essa necessária correção terminológica, afirmando-se que a 

divergência apresentada vai além de mera preocupação semântica, não indicando apenas “o 

caráter cumulativo do processo evolutivo e para a natureza complementar de todos os direitos 

fundamentais, mas afirma, para além disso, sua unidade e indivisibilidade no contexto do 

direito constitucional interno” (SARLET, 2009, p. 46). 

Ressalte-se, ainda, que não há propriamente um consenso entre a doutrina acerca do 

número de dimensões possíveis para os direitos fundamentais, oscilando entre três até seis o 

número de dimensões já apresentadas. Costuma-se, neste contexto marcado pela autêntica 

mutação histórica experimentada pelos direitos fundamentais, falar da existência de três 

gerações de direitos, havendo, inclusive, quem defenda a existência de uma quarta e até 

mesmo de uma quinta e sexta gerações (SARLET, 2009, p. 45). 
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Antes de se passar a fazer breve análise dos direitos fundamentais em cada uma das 

diversas dimensões apresentadas, importa sublinhar que, segundo Bonavides (2016, p. 577), 

três seriam os princípios cardeais a nortear todo o conteúdo possível dos direitos 

fundamentais, cuja ordem apresentada profetizava sua gradativa institucionalização: 

liberdade, igualdade e fraternidade. 

 

1.6.1 Direitos de primeira dimensão 

 

Sendo assim, os direitos de primeira dimensão representariam direitos assegurados 

ao homem individualmente considerado, com o fim de protegê-lo em face dos arbítrios do 

Estado, consistindo em verdadeiras limitações a atuações por parte do Estado e também em 

face dos demais indivíduos, dos demais particulares. 

Os direitos da primeira geração são os direitos da liberdade, os primeiros a constarem 

do texto da Constituição (direitos civis e políticos), constituindo liberdades negativas, um não 

fazer por parte do Estado, correspondentes, em grande parte, sob um aspecto histórico, ao 

momento inicial ao do Constitucionalismo do Ocidente (BONAVIDES, 2016, p. 577). 

Complementa o citado autor que os direitos de primeira dimensão se projetam em 

uma linha ascensional e que a história contribui mais no sentido de enriquecê-los do que 

empobrecê-los, não havendo documento que se preze como Constituição que não os 

reconheça em toda sua extensão, constituindo, por assim dizer, tais direitos de liberdade, dado 

seu status negativus em “direitos de resistência ou de oposição18 em face do Estado” (2016, p. 

577-578). 

 

1.6.2 Direitos de segunda dimensão 

 

Se os direitos de primeira dimensão são afetos aos direitos de liberdade, os de 

segunda dimensão estão relacionados ao princípio da igualdade e, por sua natureza, 

demandam ações por parte do Estado, ou, dito de outra forma, exigem prestações materiais. 

Segundo Paulo Bonavides (2016, p. 578), os direitos de segunda dimensão 

constituem direitos sociais, culturais, econômicos, direitos coletivos ou de coletividades, 

intimamente ligados ao princípio da igualdade, princípio do qual não podem se separar, sob 

pena de arrancar daqueles a sua razão de ser, que sustenta e ampara. Por serem direitos que 

                                                
18 Sinalização clara com relação ao objeto do presente trabalho. 
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exigem do Estado prestações materiais, também demandam deste uma atuação para que sejam 

efetivados. 

Nesse mesmo sentido, complementa Ingo Sarlet (2009, p. 47) destacando que a 

característica diferenciadora dos direitos de segunda dimensão está em seu aspecto positivo, 

prestacional, viabilizando o direito de participar do bem-estar social, não cuidando mais, 

portanto, de uma “liberdade do e perante o Estado, e sim de liberdade por intermédio do 

Estado”. 

Assim, apenas mediante prestações promovidas pelo Estado assegurando igualdade 

entre os indivíduos, considerando as diferenças entre estes, é que se viabiliza o exercício de 

uma liberdade por intermédio do Estado. 

A título de exemplo, pode-se destacar o direito à educação, dentre outros direitos 

sociais, contemplado dentre os fundamentais de segunda dimensão e podendo ser encontrado 

na Constituição Federal, nos ‘artigos 6º a 11 e nos artigos 193 a 232’ (FACHIN, 2015, p. 

225). 

Os referidos direitos sociais, identificados como os fundamentais de segunda 

dimensão, já passaram por um ciclo de denominada baixa normatividade, com eficácia 

duvidosa, exatamente em razão de a sua natureza exigir, por parte do Estado, prestações 

materiais, nem sempre exigíveis face à possibilidade de escusa deste Estado devedor, sob a 

argumentação de carência ou limitação de recursos necessários ao seu adimplemento, que será 

objeto de uma abordagem mais detalhada adiante, no presente artigo (BONAVIDES, 2016, p. 

578-579). 

 

1.6.3 Direitos de terceira dimensão 

 

Os direitos denominados de terceira dimensão são vinculados à solidariedade, à 

fraternidade, tendo por primeiro destinatário o gênero humano, expressão de sua afirmação 

como valor supremo em termos de existencialidade concreta (BONAVIDES, 2016, p. 583-

584). 

Trata-se, conforme Ingo Sarlet (2009, p. 48-49), do resultado de novas reivindicações 

fundamentais do ser humano, oportunizadas, dentre outros, pelo impacto tecnológico, pelo 

prolongado estado de beligerância, responsáveis por profundos reflexos na esfera dos direitos 

fundamentais. 

Prossegue o referido autor: 
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Compreende-se, portanto, porque os direitos de terceira dimensão são 

denominados usualmente como direitos de solidariedade ou fraternidade, de 

modo especial em face de sua implicação universal ou, no mínimo, 
transindividual, e por exigirem esforços e responsabilidades em escala até 

mesmo mundial para sua efetivação (SARLET, 2009, p. 49). 

 

Podem ser citados como direitos de terceira dimensão os direitos à paz, ao 

desenvolvimento, à comunicação, ao ambiente ecologicamente equilibrado e ao patrimônio 

comum da humanidade (FACHIN, 2015, p. 225). 

 

1.6.4 Direitos de quarta, quinta e sexta dimensões  

 

Para o escopo do presente trabalho, suficiente a apresentação das primeiras três 

dimensões de direitos, feita anteriormente, ressaltando-se que há sustentação acerca da 

compreensão de que os direitos fundamentais, em essência, acabam por gravitar em torno dos 

perenes valores da vida, liberdade, igualdade, fraternidade, todos tendo por base o princípio 

maior da dignidade da pessoa humana (SARLET, 2009, p. 50). 

Dentre os direitos de quarta dimensão, estão compreendidos o direito à democracia, o 

direito à informação e o direito ao pluralismo, dos quais depende a concretização de uma 

sociedade plural do futuro, para a qual parece caminhar o mundo, no plano das diversas 

relações de convivência (BONAVIDES, 2016, p. 586). 

Os direitos de quinta dimensão remontam ao século XX, marcado por episódios de 

extrema brutalidade quanto ao extermínio de vidas humanas, genocídios, guerras mundiais, 

campos de concentração e de extermínio, atos terroristas que oportunizaram a compreensão 

do direito à paz como um direito fundamental. Insta ressaltar que o direito à paz foi listado 

entre os direitos de terceira dimensão, de forma teórica e programática, mas, para alçá-lo à 

quinta dimensão, importam a sua positivação, normatização, de forma a garantir a 

conservação do gênero humano sobre a face do planeta, considerando o direito à paz como 

supremo direito da humanidade (BONAVIDES, 2016, p. 609). 

Uma nova dimensão de direitos começa a ser descortinada, a sexta dimensão, que 

contempla, como direito fundamental, o direito à água potável, componente do meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, modalidade de direito fundamental de terceira dimensão, 

merecedora de destaque e elevação a uma nova dimensão de direitos. Direitos são, como 

afirmado anteriormente, construções histórias, e necessidades fundamentais demandam o 

reconhecimento de novos direitos fundamentais. O mau uso do recurso hídrico esgotável é 
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problema merecedor de especial atenção, razão pela qual começa ser sustentada essa nova 

dimensão de direitos fundamentais (FACHIN, 2015, p. 228-229). 

 

1.7 Classificação das Normas Constitucionais 

 

O problema da efetividade dos direitos fundamentais passa necessariamente pela 

classificação que se faz das normas insertas na Constituição quanto à eficácia delas, temática 

relevante sob aspectos teóricos em razão de sua consequência de ordem prática, qual seja a 

sua operabilidade, sua exigibilidade. Também a efetividade passa pela natureza, atribuída à 

Constituição, de documento jurídico, contendo comandos legais e imperativos, em 

contraposição à Constituição “simples pedaço de papel”, assim entendida por Lassalle 

(HESSE, 1991, p. 25). 

Importa, desde logo, ressaltar que, consoante o art. 5°, em seu § 1° da Constituição 

de 1988, “As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação 

imediata”. Interessante ainda, por uma questão terminológica, esclarecer se tal mister é 

possível, quais direitos podem ser entendidos como fundamentais para, partindo-se da 

tentativa dessa identificação, verificar a sua efetividade ou mecanismos para a busca de sua 

efetividade, objetivando não ampliar, em demasia, o objeto do presente estudo. 

Zulmar Fachin (2015, p. 246), ao tratar da eficácia dos direitos fundamentais, 

sublinha a autoaplicabilidade dos referidos direitos, ou seja, a desnecessidade de interposição 

legislativa para a aplicação aos casos concretos, com amparo no citado artigo 5°, parágrafo 1° 

da Constituição, ressalvando, ainda, que o referido dispositivo legal, 

 

[...] embora previsto no capítulo reservado aos direitos e às garantias 

individuais, deve ser interpretado ampliativamente, de modo a incidir sobre 
todas as espécies de direitos fundamentais. Em outras palavras, a norma que 

garante a efetividade refere-se aos direitos fundamentais localizados no rol 

específico, mas também aos direitos fundamentais dispersos na Constituição. 

 

A título de exemplo, a Constituição Federal contempla o direito à educação como 

uma modalidade de direito fundamental social, assegurado a todos, cujo dever é 

compartilhado pelo Estado, pela família e pela sociedade. Nesse sentido, 

 

Os contornos intrínsecos de fundamentalidade exsurgem da inclusão no texto 
de uma Constituição rígida – limitada materialmente contra emendas ou 

revisões constitucionais ou, ainda, contra agressões infraconstitucionais –, e 

os extrínsecos, que resultam da natureza principiológica do direito de todo 
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cidadão receber educação fundamental, que propicie o desenvolvimento de 

suas potencialidades e a participação ativa, consciente e comprometida com 

a construção de uma sociedade justa e solidária (SILVA, 2010, p. 2.795). 

 

Nessa mesma linha de pensamento, afirma-se que um direito fundamental só existe 

adotando-se como ponto de partida a existência de uma lei fundamental, ou seja, a presença 

de uma Constituição, sendo que nem todos os enunciados contidos nesta são necessariamente 

considerados direitos fundamentais (MOTTA; MOCHI, 2009, p. 8.251). 

Ao tratar do problema da efetividade dos direitos fundamentais, Ingo Sarlet (2009, p. 

237) amparado na concepção clássica de José Afonso da Silva, apresenta distinção entre o que 

se convencionou denominar de eficácia social da norma (sua real obediência e aplicação no 

plano dos fatos) e a eficácia jurídica, para designar 

 

[...] a qualidade de produzir, em maior ou menor grau, efeitos jurídicos, ao 

regular, desde logo, as situações, relações e comportamentos nela indicados; 
nesse sentido, a eficácia diz respeito à aplicabilidade, exigibilidade ou 

executoriedade da norma, como possibilidade de sua aplicação jurídica. 

Possibilidade, e não efetividade. 

 

Luís Roberto Barroso (2003, p. 71), ao tratar da questão, alerta que o tema da 

efetividade foi negligenciado, aproximando a expressão efetividade de eficácia social da 

norma para designar o seu cumprimento, a sua observância no mundo do ser, o “fato real de 

ela ser aplicada e observada”, representada pela sua materialização no mundo dos fatos. 

Uma apresentação sumária das diversas classificações oferecidas pela doutrina 

contribui para a identificação quanto à possibilidade de sua efetividade, adotando-se, para 

tanto, o cotejo de algumas dessas importantes categorias, feito por Ingo Sarlet (2009, p. 242). 

A começar por Ruy Barbosa, entusiasta do sistema norte-americano, que classificou as 

normas constitucionais em normas autoaplicáveis (ou autoexecutáveis), aquelas que estariam 

aptas a gerar seus efeitos, independentemente de qualquer atuação do legislador, já que seu 

conteúdo se encontra devidamente determinado; de outro lado, as normas não autoaplicáveis 

(não autoexecutáveis) aquelas que não estariam dotadas de meios suficientes para sua 

execução, pendentes ainda de alguma regulamentação, vez que isso apenas indicaria 

princípios a serem regulamentados. 

Adotando como critério o grau de completude, a classificação oferecida por Pontes 

de Miranda firma a existência de normas bastantes em si mesmas, que independeriam de 

concretização legislativa para alcançarem sua plena eficácia, bem como de normas não 
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bastantes em si mesmas, as quais dependeriam de uma atuação do legislador 

infraconstitucional (SARLET, 2009, p. 244). 

Importante também a classificação ofertada por Meirelles Teixeira, o qual já alertava 

para o fato de que todas as normas constitucionais são dotadas de algum tipo de eficácia, 

havendo, por assim dizer, uma graduação entre um mínimo e um máximo de eficácia. Para o 

referido autor, as normas constitucionais são pertencentes a dois grupos, um grupo composto 

por normas de eficácia plena, normas aptas a produzir todos os seus efeitos, vez que dotadas 

de normatividade suficiente, e normas de eficácia limitada ou reduzida, uma vez que, nesse 

grupo, não houve a normatividade suficiente, deixando-se essa tarefa ao legislador ordinário 

(SARLET, 2009, p. 246-247). 

Ainda seguindo a proposta da reunião das categorias das normas constitucionais, 

feita por Sarlet (2009, p. 247-248), apresenta-se a classificação de José Afonso da Silva, 

primeiro autor nacional a apresentar uma teoria acerca da eficácia, de forma tricotômica. 

Assim, as normas constitucionais podem ser classificadas em normas de eficácia plena, 

normas de eficácia contida e normas de eficácia limitada. 

 

Normas de eficácia plena seriam aquelas que, por serem dotadas de 

aplicabilidade direta, imediata e integral, não dependem da atuação do 

legislador ordinário para que alcancem sua plena operatividade, já que, 
"desde a entrada em vigor da Constituição, produzem, ou têm possibilidade 

de produzir, todos os efeitos essenciais, relativamente aos interesses, 

comportamentos e situações, que o legislador constituinte, direta ou 
indiretamente, quis regular". Já as normas de eficácia contida, dotadas de 

aplicabilidade direta, imediata, mas possivelmente não-integral, "são aquelas 

em que o legislador constituinte regulou suficientemente os interesses 

relativos a determinada matéria, mas deixou margem à atuação restritiva por 
parte da competência discricionária do poder público, nos termos que a lei 

estabelecer ou nos termos de conceitos gerais nelas enunciados". As normas 

do terceiro grupo (de eficácia limitada) caracterizam-se essencialmente pela 
sua aplicabilidade indireta e reduzida, não tendo recebido do legislador 

constituinte a normatividade suficiente para, por si só e desde logo, serem 

aplicáveis e gerarem seus principais efeitos, reclamando, por este motivo, a 

intervenção legislativa. 

 

Outra importante classificação, apresentada em especial em razão da modificação do 

critério adotado, é a oferecida por Celso Ribeiro Bastos e Carlos Ayres Britto. Estes adotam 

como critério o modo de incidência das normas constitucionais, ou a maneira pela qual a 

norma constitucional regula a matéria sobre a qual incide. Classificam, assim, as normas 

constitucionais em inintegráveis ou de mera aplicação, posto que não admitem a integração 

com outro querer normativo, e normas integráveis ou normas de integração, aquelas que 
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pedem o consórcio com vontade legislativa de grau hierárquico menor (SARLET, 2009, p. 

248). 

Antes de prosseguir no levantamento entre autores acerca da sistematização das 

normas constitucionais, Ingo Sarlet (2009, p. 249) aponta para a presença de diversos 

elementos em comum, dada a vinculação empregada nas citadas classificações quanto a 

critérios de aplicabilidade e eficácia jurídica das normas constitucionais, além de adoção de 

critério quanto ao modo de incidência para Bastos e Ayres Britto. 

Adotando critério diverso dos autores até então cotejados, Celso Antônio Bandeira 

de Mello, orientado pela “consistência e amplitude dos direitos imediatamente resultantes das 

normas constitucionais para os administrados” (SARLET, 2009, p. 249), assim sistematiza as 

normas constitucionais: 

 

[...] a) normas concessivas de poderes jurídicos, que, desde logo e sem o 

concurso de outras vontades (isto é, independentemente de atuação alheia), 

conferem a um sujeito o poder de fruir do bem deferido, criando para os 
administrados uma posição jurídica imediata (uma utilidade concreta e a 

possibilidade de exigi-la em caso de embaraço ou perturbação por parte de 

terceiros), que não depende de normação ulterior: b) normas concessivas de 

direitos, que, por indicarem quem é o obrigado e caracterizarem de forma 
suficiente a conduta devida, geram uma utilidade concreta e imediata para o 

administrado, suscetível de fruição mediante desfrute positivo e que consiste 

em um direito propriamente dito, isto é, num bem jurídico que depende de 
uma prestação alheia; c) normas meramente indicadoras de uma finalidade a 

ser atingida, que - por não indicarem as condutas específicas necessárias 

para a satisfação do bem jurídico reconhecido - geram para os administrados 
posições jurídicas menos consistentes, na medida em que não conferem 

nenhum tipo de fruição imediata, não permitindo, além disso, que se exija o 

desfrute de algo, limitando-se a oferecer a possibilidade de oposição judicial 

aos comportamentos contrários aos fins previstos na norma, bem como 
ensejando a necessidade de uma interpretação que se paute pelo sentido e 

direção nela preconizados. 

 

Encerrando o catálogo das classificações, sem a pretensão do seu esgotamento, e 

antes de apresentar sua própria sistematização acerca das normas constitucionais, Ingo Sarlet 

mostra a classificação adotada por Luís Roberto Barroso, o qual, por sua vez, ordena as 

normas constitucionais em razão da “função da consistência da situação jurídica dos 

indivíduos em face dos preceitos constitucionais” (2009, p. 250). Sua original formulação 

organiza as normas constitucionais em três grupos: 

 

[...] a) as normas constitucionais de organização, que têm por objeto 
organizar o exercício do poder político (também denominadas de normas de 

estrutura, ou de competência) e que se caracterizam - de acordo com lição de 



44 

 

Miguel Reale - por estabelecerem uma obrigação objetiva de algo que deve 

ser feito, sem que o dever enunciado fique subordinado à ocorrência de um 

fato previsto, do qual possam, ou não, resultar determinadas conseqüências. 
Tais normas, por sua vez, podem ser basicamente de quatro espécies, quais 

sejam, as que veiculam decisões políticas fundamentais, as que definem as 

competências dos órgãos constitucionais, as que criam órgãos públicos e as 

que estabelecem normas processuais ou procedimentais; b) as normas 
constitucionais definidoras de direitos, que têm por objeto fixar os direitos 

fundamentais dos indivíduos, centrando-se o autor na idéia de direito 

subjetivo (entendido como o poder de ação, assente no direito objetivo, e 
destinado à satisfação de certo interesse); estas normas geram situações 

jurídicas para os particulares, as quais podem, por sua vez, ser distribuídas 

em três grupos: 1) situações prontamente desfrutáveis, dependentes apenas 

de uma abstenção; 2) situações que ensejam a exigibilidade de prestações 
positivas do Estado; e 3) normas que contemplam interesses cuja realização 

depende da edição de norma infraconstitucional integradora; c) normas 

constitucionais programáticas, que têm por objeto traçar os fins públicos a 
serem alcançados pelo Estado (SARLET, 2009, p. 250). 

 

Ao fechamento da investigação feita por Sarlet (2009, p. 250-251) acerca das 

classificações das normas constitucionais, importantes apontamentos são feitos, dentre eles, o 

da concordância, entre os diversos autores, de que não há norma constitucional 

completamente destituída de eficácia, bem como que todas as propostas oferecidas admitem 

também que há determinadas normas constitucionais não aptas a produzir efeitos imediatos, 

demandando uma atuação por parte do legislador ordinário para a possibilidade de produção 

de seus efeitos. 

Assim, Sarlet (2009, p. 252) adota como critério o grau de densidade normativa, e, 

nas suas palavras, a “vinculação da noção de densidade normativa com a da eficácia (e 

aplicabilidade) da norma”. 

Fala, então, em normas constitucionais de alta densidade normativa, posto que, 

dotadas de suficiente normatividade, são aptas, portanto, para gerar seus efeitos, sem a 

necessidade de intervenção do legislador ordinário, e em normas constitucionais de baixa 

densidade normativa, portanto, normas constitucionais carecedoras de intervenção de 

legislador (interpositivo legislatoris) ordinário. 

Parece remansoso o entendimento na doutrina acerca da compreensão dos direitos 

sociais, inserido nesse elenco v.g. o direito à educação como direito de segunda dimensão, 

constituindo-se, assim, em direitos prestacionais, demandando uma conduta positiva por parte 

do Estado, assegurando, ao indivíduo, direitos a prestações sociais estatais, intimamente 

ligados ao princípio da igualdade (BONAVIDES, 2016, p. 578). 

Mesmo as normas classificadas como programáticas, veiculadoras de fins e 

princípios que devem ser perseguidos pelo Poder Público, são, desde logo, observáveis, pois, 
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ainda que não gerem, para os titulares dos direitos previstos, a possibilidade de exigirem 

ações, comportamentos comissivos, investem os jurisdicionados na faculdade de demandar 

dos órgãos públicos que se abstenham de medidas que contravenham aos fins ou princípios 

traçados, gerando o que Barroso convencionou denominar de direito subjetivo na sua feição 

negativa (BARROSO, 2009, p. 73). 

A compreensão de que Constituição é composta por preceitos normativos, conjunto 

de leis, de forma que todas as disposições, contidas no texto da Lei Maior, compõem, segundo 

Paulo Bonavides (2016, p. 241), a “corrente de ideias mais idôneas”, de sorte a se alinhar ao 

reconhecimento da eficácia vinculante, inclusive das normas programáticas. Prossegue Paulo 

Bonavides: 

 

Atribuindo-se eficácia vinculante à norma programática, pouco importa que 

a Constituição esteja ou não repleta de proposições desse teor, ou seja de 
regras relativas a futuros comportamentos estatais. O cumprimento dos 

cânones constitucionais pela ordem jurídica terá dado um largo passo à 

frente. Já não será fácil com respeito a Constituição tergiversar-lhe a 

aplicabilidade e eficácia das normas como os juristas abraçados à tese 
antinormativa, os quais, alegando programaticidade de conteúdo, costumam 

evadir-se ao cumprimento ou observância de regras e princípios 

constitucionais (BONAVIDES, 2016, p. 241). 

 

Rui Barbosa (apud BONAVIDES, 2016, p. 241) também se manifestou acerca da 

natureza jurídica dos preceitos constitucionais, assimilados o conteúdo jurídico da 

Constituição e, via de consequência, o caráter vinculativo dos preceitos insertos no texto 

constitucional: “Não há, numa Constituição, cláusula a que se deva atribuir meramente o valor 

moral de conselhos, avisos ou lições. Todas têm a força imperativa de regras, ditadas pela 

soberania nacional ou popular aos seus órgãos.” 

Ingo Sarlet, ao analisar a questão da eficácia dos direitos sociais na sua dimensão 

prestacional, postula a  

 

[...] constatação de que mesmo os direitos fundamentais a prestações são 

inequivocamente autênticos direitos fundamentais, constituindo (justamente 
em razão disto) direito imediatamente aplicável, nos termos do disposto no 

art. 5o, § Io, de nossa Constituição (SARLET, 2009, p. 280). 

... 
[...] os direitos fundamentais prestacionais, por menor que seja sua densidade 

normativa ao nível da Constituição, sempre estarão aptos a gerar um mínimo 

de efeitos jurídicos, sendo, na medida desta aptidão, diretamente aplicáveis, 
aplicando-se-lhes (com muito mais razão) a regra geral, já referida, no 

sentido de que inexiste norma constitucional destituída de eficácia e 

aplicabilidade (SARLET, 2009, p. 281). 
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Não é por outra razão que Paulo Bonavides (2016, p. 579) sinaliza para um possível 

próximo fim dessa carência de exigibilidade, dada a compreensão, até então existente, da falta 

de instrumentos processuais de concretização, comuns aos direitos da liberdade. Isso porque, 

apesar de classificado como normas fundamentais, inseridas na esfera programática, começa 

ser admitido o preceito da aplicabilidade imediata dos direitos fundamentais, dito de outra 

forma, os direitos de segunda dimensão passam a ser tão justificáveis quantos os de primeira 

dimensão, não se admitindo seu descumprimento ou sua recusa com a facilidade do 

argumento do caráter da norma (programática). 

Assim, conforme Sarlet (2009, p. 75) afirma, Barroso, entre outros, comungam do 

entendimento de que todas as normas constitucionais são dotadas de eficácia, além de serem 

veiculadoras de comandos imperativos. Em se tratando de norma constitucional definidora de 

direito, apta a estabelecer direitos subjetivos, sejam eles individuais, políticos, sociais ou 

mesmo difusos, são estes imediatamente exigíveis, em face do Poder Público ou do particular, 

mediante a propositura da respectiva ação, contemplada no ordenamento jurídico. 

Dito de outro modo, mesmo diante das normas classificadas como programáticas, 

que têm por característica a indicação de programas a serem desenvolvidos e implementados 

pelo Estado, natureza de muitos dos direitos de segunda dimensão, tais diretrizes não podem 

restar apenas como orientações plasmadas no texto da Lei Maior, devendo ser implementadas 

por iniciativa do Estado e, quando insuficiente, também por interposição do Poder Judiciário, 

passível, portanto, de justiciabilidade19 na busca de sua efetivação. A justiciabilidade dos 

direitos fundamentais prestacionais é controversa, cuja possibilidade passa pela tensão de 

princípios que adiante serão objeto de tratamento. 

 

Destacaremos, neste contexto, a problemática vinculada à possibilidade de 

deduzir, das normas definidoras de direitos e garantias fundamentais, 

posições jurídicas subjetivas, enfrentando, de tal sorte, o problema da efetiva 
justiciabilidade dos direitos fundamentais, que assume especial relevância no 

campo dos direitos de cunho prestacional (SARLET, 2009, p. 241). 

 

Neste sentido, prossegue Sarlet (2009, p. 260) 

 

Se os direitos de defesa, como dirigidos, em regra, a uma abstenção por parte 

do Estado, assumem habitualmente a feição de direitos subjetivos, 

                                                
19 A expressão “justiciabilidade” é empregada no sentido de busca a exigibilidade em juízo diante da inércia do 

Estado ante o comando Constitucional (SARLET, 2009, p. 275). 
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inexistindo maior controvérsia em torno de sua aplicabilidade imediata e 

justiciabilidade, o mesmo não ocorre com os direitos a prestações. 

 

A relevância da classificação apresentar-se-á oportunamente à medida que se 

reconheça, com efeito, a desobediência civil como um direito fundamental, a fim de também 

se identificar o seu enquadramento em uma das modalidades apresentadas pelos diversos 

autores anteriormente citados. Dito de outra, entendida como direito fundamental, saber se é 

autoaplicável ou se depende de regulamentação o seu exercício, além da sua identificação e 

em qual das dimensões de direitos está inserida. 

 

1.8 Direitos fundamentais na modernidade 

 

Seguindo o critério proposto no presente trabalho quanto à abordagem da 

desobediência civil como direito fundamental a partir da modernidade, com enfoque no 

movimento do Constitucionalismo, dois documentos em especial são merecedores de 

destaque: a Declaração de Direitos do Bom Povo de Virginia (1776) e a Declaração de 

Direitos do Homem e do Cidadão (1789). As referidas declarações trazem, à luz, direitos 

fundamentais, com o escopo de atender às demandas da burguesia, de forma a exercer 

significativa influência no pensamento jurídico ocidental, oportunizando novas ideias que 

vieram a prevalecer nos séculos seguintes no mundo ocidental (FACHIN, 2012, p. 60). 

A Declaração de Direitos do Bom Povo de Virginia constitui, segundo Fachin (2015, 

p. 215), ato formal inaugural, por assim dizer, da democracia moderna, seguindo a acepção 

adotada quanto ao movimento do Constitucionalismo, quanto ao estabelecimento de limites 

ao exercício do poder, por parte dos governantes, e quanto a direitos inerentes aos 

governados. Dentre os direitos contemplados na citada declaração, merecem, para o escopo do 

presente trabalho, realce os três primeiros artigos: 

 

I 

Que todos os homens são, por natureza, igualmente livres e independentes, e 
têm certos direitos inatos, dos quais, quando entram em estado de sociedade, 

não podem por qualquer acordo privar ou despojar seus pósteros e que são: o 

gozo da vida e da liberdade com os meios de adquirir e de possuir a 
propriedade e de buscar e obter felicidade e segurança. 

II 
Que todo poder é inerente ao povo e, conseqüentemente, dele procede; que 
os magistrados são seus mandatários e seus servidores e, em qualquer 

momento, perante ele responsáveis. 

III 
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Que o governo é instituído, ou deveria sê-lo, para proveito comum, proteção 

e segurança do povo, nação ou comunidade; que de todas as formas e modos 

de governo esta é a melhor, a mais capaz de produzir maior felicidade e 
segurança, e a que está mais eficazmente assegurada contra o perigo de um 

mau governo; e que se um governo se mostra inadequado ou é contrário a 

tais princípios, a maioria da comunidade tem o direito indiscutível, 

inalienável e irrevogável de reformá-lo, alterá-lo ou aboli-lo da maneira 
considerada mais condizente com o bem público. 

 

Os destaques promovidos nas passagens da declaração acima têm o propósito de 

ilustrar que, na base da formação do Estado Liberal, na forma de Estado limitado, em evidente 

oposição a regimes anteriores de Estado absoluto, há direitos fundamentais, assegurados a 

todos os homens indistintamente. Direitos esses que lhes são assegurados “independente de 

sua própria vontade, e menos ainda da vontade de alguns poucos ou de apenas um”, direitos 

os quais o Estado, ou seja, quem quer que, em determinado momento e de forma legítima, 

dispor do poder para exigir dos homens obediência, deve respeitar de forma a não ultrapassar 

esses limites bem como não permitir que outros o façam (BOBBIO, 2005, p. 11). 

A Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, por sua vez, resulta da 

Revolução Francesa e representa o rompimento com o antigo regime tirânico estatal “e a mais 

forte manifestação na defesa dos direitos fundamentais da pessoa humana” (FACHIN, 2015, 

p. 216). Merecem especial destaque o preâmbulo e os artigos 1º e 2º da ora citada Declaração 

de Direitos: 

 

Os representantes do povo francês, reunidos em Assembléia Nacional, tendo 

em vista que a ignorância, o esquecimento ou o desprezo dos direitos do 

homem são as únicas causas dos males públicos e da corrupção dos 

Governos, resolveram declarar solenemente os direitos naturais, inalienáveis 
e sagrados do homem, a fim de que esta declaração, sempre presente em 

todos os membros do corpo social, lhes lembre permanentemente seus 

direitos e seus deveres; a fim de que os atos do Poder Legislativo e do Poder 
Executivo, podendo ser a qualquer momento comparados com a finalidade 

de toda a instituição política, sejam por isso mais respeitados; a fim de que 

as reivindicações dos cidadãos, doravante fundadas em princípios simples e 
incontestáveis, se dirijam sempre à conservação da Constituição e à 

felicidade geral. 

Em razão disto, a Assembléia Nacional reconhece e declara, na presença e 

sob a égide do Ser Supremo, os seguintes direitos do homem e do cidadão: 
Art.1º. Os homens nascem e são livres e iguais em direitos. As distinções 

sociais só podem fundamentar-se na utilidade comum. 

Art. 2º. A finalidade de toda associação política é a conservação dos direitos 
naturais e imprescritíveis do homem. Esses direitos são a liberdade, a 

propriedade a segurança e a resistência à opressão. 
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A exemplo do que acontece na Declaração de Direitos do Bom Povo de Virginia, 

alguns importantes destaques foram feitos em alguns dispositivos extraídos da Declaração de 

Direitos do Homem e do Cidadão, em que igualmente são estabelecidos limites ao poder do 

Estado e, para o fim do presente estudo, a expressa menção ao direito de resistência à 

opressão. Nesse sentido, segundo Matos (2006. p. 58), 

 

Ora, ‘desobediência civil’ é apenas uma outra forma de se dizer ‘resistência 

à opressão’. Tenha-se claro, ademais, que no preâmbulo da Declaração, 
depois de se afirmar categoricamente que ‘[...] a ignorância, o esquecimento 

ou o desprezo dos direitos do homem são as únicas causas dos males 

públicos e da corrupção dos Governos [...]’, o legislador revolucionário 
dispõe de maneira explícita que os atos do Poder Legislativo e do Poder 

Executivo podem ser, a qualquer momento, ‘[...] questionados em face da 

finalidade de toda a instituição política [...]’, qual seja, a ‘[...] conservação da 
Constituição e a felicidade geral’. 

 

As declarações, abreviadamente apresentadas, constituem fundamentos ao Estado 

liberal como forma de Estado limitado, diante do reconhecimento de direitos ao homem, os 

quais, conforme dito anteriormente, devem ser objeto de respeito e preservação por parte do 

Estado. Bobbio (2005, p. 13) assim remata: 

 

Atribuir a alguém um direito significa reconhecer que ele tem a faculdade de 
fazer ou não fazer algo conforme seu desejo e também o poder de resistir, 

recorrendo, em última instância, à força (própria ou dos outros), contra 

eventual transgressor, o qual tem em consequência o dever (ou a obrigação) 
de se abster de qualquer ato que possa de algum modo interferir naquela 

faculdade de fazer ou não fazer. 

 

Diante disso, ficam lançados fundamentos para a sustentação que se reconhece como 

direito à possibilidade de resistir a atos de opressão, em especial diante do desrespeito aos 

limites impostos aos governantes, desde a origem da formação do Estado liberal. 
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2 A QUESTÃO DA DESOBEDIÊNCIA CIVIL NA TRADIÇÃO DO LIBERALISMO 

POLÍTICO 

 

No capítulo anterior, foram apresentadas noções sobre o Constitucionalismo, a 

menção enquanto instrumento posto à proteção do Estado de Direito e da própria 

Constituição, noções sobre direitos fundamentais, suas dimensões, suas funções, bom como a 

localização dos direitos fundamentais na modernidade. Neste momento, será feita uma 

apresentação sucinta, sob ponto de vista histórico, do direito à desobediência civil, bem como 

de alguns importantes teóricos liberais na cultura anglo-saxônica acerca do direito à 

desobediência. 

 

2.1 Perspectiva histórica e fundamentos teóricos da desobediência civil 

 

Importa ressaltar, desde logo, que a abordagem a partir de uma perspectiva histórica 

pretende apenas assim proceder a partir de referenciais e de forma um pouco mais detida a 

partir da modernidade, sem, contudo, a pretensão do esgotamento em qualquer dos momentos 

históricos, apresentando algumas informações anteriores acerca da desobediência na 

Antiguidade e Idade Média. 

Um dos problemas no estudo acerca do direito à resistência, do direito à revolução e 

do direito à desobediência civil, em um contexto de Estado constitucional democrático, 

assume importante destaque, uma vez que a existência e o reconhecimento e, em alguns casos 

até mesmo a positivação, desses direitos poderiam levar a se crer numa aparente contradição. 

O choque se daria entre o fundamento consensual do Estado democrático, com a consequente 

obrigatoriedade de observância do direito posto, e a admissão de uma teoria que permitiria a 

utilização da violência e, em casos extremos, até a prática do tiranicídio, como mecanismos 

para a resolução de controvérsias sociais (CARVAJAL, 1992, p. 64). 

Esse choque, ou contradição, apenas se dá diante da crença de que apenas as leis 

postas pelo Estado, positivadas, são capazes de ordenar a ordem social, dito de outra forma, o 

juspositivismo levado ao extremo. Com efeito, esse tem sido o entendimento predominante na 

ciência jurídica contemporânea, não se admitindo qualquer outra hipótese de regulamentação 

acima da positivada pelo Estado (CARVAJAL, 1992. p. 65). Fica repudiada, nesse sistema, a 

possibilidade de se admitir a composição do direito, a partir de normas não expressamente 

reconhecidas (postas) pelo Estado. 
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A admissão da existência ou reconhecimento de uma instância ética superior, capaz 

de se sobrepor ao ordenamento posto pelo Estado, acabaria por colocar em dúvida 

importantes argumentos da filosofia política e jurídica moderna, dentre eles, a origem do 

poder político, a questão da obediência às leis civis, fundamentos, limites e dissolução do 

pacto social, para citar apenas alguns (CARVAJAL, 1992, p. 65). Não será objeto do presente 

trabalho o enfrentamento dessas questões, mas a investigação da possibilidade, numa chave 

constitucionalista, de se reconhecer o direito à desobediência civil como um direito 

fundamental, capaz, inclusive, de assegurar a defesa da própria Constituição. 

Indica o autor em análise, como premissa de sua investigação dos direitos à  

resistência, à  revolução e à  desobediência civil que estes apresentam uma base doutrinária 

precisa e são  fundados no direito natural e numa teoria da justiça, com os diversos graus de 

resistência, desde uma resistência pacífica até o tiranicídio, que tornariam possível o exercício 

legítimo desses direitos, na Antiguidade e Idade Média (CARVAJAL, 1992, p. 65-66). 

O trabalho será desenvolvido a partir de uma exposição histórica para o 

desenvolvimento desses direitos, adotando-se como importantes etapas todos os momentos 

históricos no desenvolvimento do direito de resistência. Assim, assinala Carvajal: “Em outras 

palavras: podemos afirmar que estas fases do direito de resistência moderno correspondem à 

busca de uma norma jurídica que proteja a liberdade dos membros da comunidade frente ao 

poder e as pretensões do Estado.”2021 

Afirma Carvajal (1992, p. 66-67) que “a história do direito de resistência moderno se 

confunde com a história do desenvolvimento do direito público constitucional da 

modernidade”22. 

Antes de ingressar especificamente na definição das etapas e no desenvolvimento do 

direito de resistência, Carvajal (1992, p. 67)convida à reflexão de qual a necessidade do 

estudo acerca da existência e legitimidade desse direito em um ordenamento político 

democrático diante do seguinte questionamento: “Acaso a democracia como legitimidade 

política mesma não é suficiente para garantir a equidade e a justiça nas relações sociais entre 

o Estado e a comunidade?”23. 

                                                
20 Todas as traduções apresentadas no presente trabalho são livres e de responsabilidade do autor. 
21 En otras palabras: podemos afirmar que estas fases del derecho de resistência moderno corresponden a la 

búsqueda de una norma jurídica que proteja la libertad de los miembros de la cominidad frente al poder y las 

pretensiones del Estado. 
22 En definitiva, la historia del derecho de resistência moderno se confunde con la historia del desarrollo del 

derecho público constitucional de la modernidad. 
23 ¿ Acaso la democracia como legitimidad política misma no es suficiente para garantizar la equidad y la justicia 

em las relaciones sociales entre el Estado y la comunidad? 
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A correlação e o fundamento entre direito de resistência e direito natural são 

inevitáveis: 

 

Em outras palavras: da aceitação, reconhecimento e exercício desses 

princípios éticos universais, entre os quais se encontra o direito de 

resistência, depende, de um modo diríamos conatural, a existência mesma da 
democracia. Uma das possíveis manifestações desta ética universal tem sua 

formulação concreta na teoria dos direitos humanos24 (CARVAJAL, 1992, 

p.67). 

 

O autor em comento alerta para a dificuldade de se apresentar uma definição 

exclusivamente jurídica do direito de resistência, tendo em vista a multiplicidade de 

disciplinas (filosófica, política, teológica e moral) que concorrem para a formulação de seu 

conteúdo. Ainda assim, o direito de resistência apresenta um significado preciso no 

pensamento jurídico, como “uma limitação do poder da autoridade pública e do Estado e da 

guarda da liberdade da comunidade” e como “o direito de um sujeito (indivíduo, grupo, povo) 

de não obedecer a um poder ilegítimo ou a ato de poder não conforme o direito” 

(CARVAJAL, 1992, p. 68). 

Essas definições do direito de resistência suscitam comentários para melhor 

compreensão: 

 
a) A questão da legitimidade do domínio e/ou mandato político e a 

corrupção do mesmo que deriva em tirania. Se distingue [sic] aqui dois 

gêneros de tirania: uma por carência de um título legitimador (= usurpador: 

tirano ex defectu tituli); outra por perdida a legitimidade inicial (tirano ex 
parte exercitii).25 

b) O fundamento jusnaturalista do domínio e/ou mandato político justo. 

c) Por quem e como deve ser exercida a resistência26 (CARVAJAL, 1992, p. 
68-69). 

 

Dentre as modalidades de tirania apresentadas, em se tratando da hipótese da falta ou 

inexistência de um título legitimador, diante da temerária figura de um usurpador, o direito de 

                                                
24 En otras palabras: de la aceptación, reconocimiento y ejercicio de esos princípios éticos absolutos universales, 

entre los cuales se encuentra el derecho de resistência, depende, de un modo diríamos conatural, la existência 

misma de la democracia. Una de las posibles manifestaciones de esta ética universal tiene su formulación teórica 

concreta en la teoría de los derechos humanos 
25 Nesse mesmo sentido Aristóteles apud Neumann chega a formular uma distinção entre espécies de tirano, um 

‘absque titulo (usurpador) e outro quoad exercício (o governante legítimo que viola a lei)’ embora não tenha se 

ocupado de fazer uma análise de quais as circunstâncias seria a permitida a retirada de qualquer dessas 

modalidades de tirano (1969, p. 166). 
26 a) La cuestión de la legitimidad del dominio y/o mandato politico y la corrupción del mismo que deviene en 

tirania. Se distingue aquí dos géneros de tiranía: una por carência de un titulo legitimados (= usurpador: tirano ex 

defectu tituli); otra por pérdida de la legitimidad inicial (tirano ex parte exercitii). 

b) El fundamento iusnaturalista del domínio y/o mandato politico justo. 

c) Por quiénes y cómo debe ser ejercida la resistência. 
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resistência “se converte em um dever moral absoluto, que pode exigir certamente a morte do 

tirano (= tiranicídio)”.27 Mais complexa é a hipótese de um governante que possuía um título 

inicialmente legítimo e que tenha incorrido em conduta política que pode ser definida como 

tirania, o direito de resistência se apresenta como um processo paulatino de inobservância e 

descumprimento do poder conferido. A primeira situação era mais comum na Antiguidade e a 

segunda, mais própria dos regimes políticos contemporâneos (CARVAJAL, 1992, p. 69). 

Também nesse mesmo sentido, Neumann afirma que o regicídio ou tiranicídio, aceito 

e aplicado na Antiguidade, consistia na presunção de que um tirano não tinha direito à vida, 

pois a teoria à época era a de que o homem existia como cidadão da polis, ou seja, a existência 

do homem era essencialmente política, assim, caso este não apresentasse mais utilidade à 

polis, teria como corolário o tiranicídio (NEUMANN, 1969, p. 166). Assim, para os antigos, 

havia indiferença quanto à prática do tiranicídio, dada a compreensão da inutilidade do tirano 

na seara política. Aristóteles (apud Neumann, 1969, p. 166) chega a formular uma distinção 

entre espécies de tirano, um ‘absque titulo (usurpador) e outro quoad exercício (o governante 

legítimo que viola a lei)’, embora não tenha se ocupado de fazer uma análise de em quais 

circunstâncias seria a permitida a retirada de qualquer dessas modalidades de tirano. 

Na segunda hipótese, destacada anteriormente, a complexidade se associa à ideia de 

legitimidade política irrevogável. No entanto, o exemplo não muito distante da ascensão ao 

poder do então Partido Nacional Socialista com Hitler ilustra o problema. 

 

O líder nazista recebe um mandato legítimo, mas no exercício do poder 

transforma inexoravelmente em tirania. Este exemplo corrobora 

empiricamente a afirmação anterior e serve como paradigma para uma 
análise comparada da matéria da legitimidade do mandato político e da perda 

da mesma pelo uso não reto da faculdade para governar28 (CARVAJAL, 

1992. p. 70). 

 

A consequência, diante de um sistema político inicialmente legítimo e que 

posteriormente se corrompe, que se transforma em tirania, resulta que a ordem política e o 

bem comum se encontram gravemente afetados, não sendo mais a justiça o escopo do 

                                                
27 O regicídio ou tiranicídio aceito e aplicado na antiguidade consistia na presunção de que um tirano não tinha 

direito a vida, pois a teoria à época é a de que o homem existe como cidadão da polis, ou seja, a existência do 

homem era essencialmente política, assim, caso não apresentasse mais utilidade à polis teria como corolário o 

tiranicídio (NEUMANN, 1969, p. 166). 
28 El líder nazi recibe un mandato legítimo, pero en ejercicio del poder deviene inexorablemente en tiranía. Este 

ejemplo corrobora empiricamente la aseveración anterior y sirve como paradigma para un análisis comparado de 

la materia de la legitimidad del mandato político y de la pérdida de la misma por el uso no recto de la facultad 

potestativa para gobernar.  
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ordenamento, assim, o direito de resistência será instrumento que operará como mecanismo 

de restauração da ordem alterada (CARVAJAL, 1992, p. 70). 

Hodiernamente, diante da mudança das estruturas jurídicas de compreensão do 

homem e da apresentação da conclusão de que, no século XX, não se pode admitir a prática 

do tiranicídio, uma vez que a existência do homem independe da sua dimensão (ou utilidade) 

política, Neumann (1969, p. 166) destaca: “Se analisarmos a reação da opinião pública 

quando do atentado contra Hitler (20 de julho de 1944), logo nos salta à vista que o direito de 

assassiná-lo nunca foi posto em dúvida pelo mundo ocidental que apenas lamentou o seu 

fracasso”. A observação do autor em comento deixa claro que a aceitação ou indiferença 

quanto ao ‘direito de assassinar Hitler’ dizem respeito ao modo de ver as coisas pelo mundo 

ocidental, sem olvidar que este estava imersos em plena Segunda Grande Guerra (1939-1945). 

Embora o direito de resistência tenha importante fundamento no direito natural, 

Carvajal salienta não desconhecer a diversidade de opiniões sobre o tema, mas não pretende 

considerar a nunca acabada polêmica entre detratores e apologistas do jusnaturalismo. A 

controvérsia quanto ao direito natural, levada aos seus extremos, seja pela negação radical, 

seja pelo reconhecimento exclusivo, é infecunda (CARVAJAL, 1992, p. 70-71). 

Um terceiro aspecto assinalado quanto ao problema do exercício do direito de 

resistência reside em duas distintas correntes, uma que sustenta a admissão do seu exercício 

em nível coletivo ou mesmo individual e outra que afirma que apenas as autoridades legítimas 

podem levar a efeito a resistência. Carvajal afirma se inclinar para a aceitação de ambas as 

correntes, consoante as peculiaridades históricas em concreto (CARVAJAL, 1992, p. 71). 

Na sequência do estudo do desenvolvimento histórico do moderno direito de 

resistência, a fase em que importantes argumentos são formulados se verifica no embate 

estabelecido entre a autoridade temporal e a autoridade espiritual, ou seja, a disputa entre o 

Estado e a Igreja, a controvérsia teológico-eclesiológica na baixa Idade Média. Carvajal 

aponta G. de Ockham, padre franciscano, como um dos precursores da teoria da resistência à 

autoridade no mundo moderno, para quem o direito de resistência tem como ponto chave a 

liberdade política, ou seja, a possibilidade de reconhecimento do direito de resistência em face 

de uma autoridade que tenha se transformado em tirania, seja essa autoridade eclesiástica, seja 

essa autoridade civil (CARVAJAL, 1992, p. 72). 

O debate travado na Idade Média e que oferece importantes argumentos para a 

formação do direito de resistência tem como ponto central a crise de representação e 
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representatividade, em razão do conciliarismo29, que se trata da prevalência da autoridade do 

Concilio de Constanza sobre o papa, ou da preponderância do papa sobre o concílio, 

desempenhando importante papel nas duas esferas de poder, Igreja e império, em nível 

intrainstitucional (Igreja-Igreja, Estado-Estado) como extrainstitucional (Igreja-Estado).  

 
Com efeito, a teoria da representação colegiada da autoridade 

(conciliarismo) por um lado e a doutrina da individualidade da autoridade 
(papado) no outro extremo representam os dois paradigmas que os tratadistas 

da política durante os séculos XVI e XVII invocaram reiteradamente30 

(CARVAJAL, 1992, p. 75). 

 

O direito de resistência na Itália não possuiu o caráter confessional, como ocorrera na 

França e Inglaterra, pois não sofreu a mesma instabilidade religiosa desses países mas, ainda 

assim, o desenvolvimento de uma teoria acerca do direito de resistência acaba por ficar 

diretamente vinculado a um movimento de humanismo político. O mérito se deve ao destaque 

à dimensão antropocêntrica da liberdade humana, sem negar ou desconhecer a raiz 

transcendente e metafísica do direito de resistência, mas apenas para reafirmar a autonomia 

moral e ética da pessoa no âmbito de sua atuação social. Dessa forma, ‘o direito de resistência 

nos humanistas italianos é considerado como uma manifestação concreta da liberdade humana 

na atuação política frente ao exercício tirânico do poder’, com destaque à exposição feita por 

Maquiavel, em O Príncipe, acerca da dualidade do humanismo italiano entre republicanismo 

(liberdade, representação) e principado (tirania, Estado absoluto), modelos com importante 

papel na teoria política moderna (CARVAJAL, 1992, p. 76). Maquiavel, segundo Carvajal, 

ainda quando se refere “ao príncipe (não a defesa e justificação do principado como modelo 

político), o sistema republicano (liberdade, participação) é, finalmente, o modelo proposto 

pelo humanista florentino”31 (CARVAJAL, 1992, p. 77). 

O direito de resistência constituiu o ponto principal da controvérsia na reforma 

protestante nas suas principais correntes, o luteranismo e o calvinismo, podendo ser assim 

resumidas: 

 

                                                
29 Na sua acepção mais restrita o Conciliarismo pode ser definido como uma doutrina eclesiológica que, no 

Ocidente, afirma a superioridade do concilio geral sobre o Papa (BOBBIO, 1998a, p. 210-211). 
30 En efecto, la teoría de la representación colegiada de la autoridad (conciliarismo) por un lado y da doctrina de 

la individualidad de la autoridad (papado) en el otro extremo representan los dos paradigmas que los tratadistas 

de la politica durante los siglos XVI e XVII invicarán reiteradamente. 
31 En el caso concreto de la teoría política italiana, aun cuando Maquiavelo se refiera al príncipe (no a la defensa 

y justificación del principado como modelo político), el sistema republicano (libertad, participación) es, 

finalmente, el paradigma propuesto por el humanista florentino. 
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Enquanto o luteranismo, com sua teoria da obediência absoluta a autoridade 

temporal, favoreceu em grande medida o desenvolvimento de uma teoria 

política de caráter absolutista-teocrático, o calvinismo, ao contrário, com sua 
doutrina dos magistrados como representantes da comunidade, a teoria do 

contrato social e a aceitação de um ius resistendi propiciou prematuramente 

no século XVI o regime de liberdade política e representação social32 

(CARVAJAL, 1992, p. 79-80). 

 

Segundo Carvajal (1992, p. 80), a contribuição da Escola de Salamanca à formulação 

do tema do direito de resistência, da desobediência civil e até mesmo da aceitação da prática 

do tiranicídio, como ultima ratio política, foi extraordinária. Não há, segundo o autor em 

estudo, para os teólogos da referida escola, ‘âmbito de existência do homem que não possa ser 

interpretado do ponto de vista teológico’. O homem é considerado uma criação divina, ser 

racional dotado de autonomia e liberdade para atuar em uma ordem social, a qual, por sua vez, 

deve ser uma ordem justa, de tal forma que permita, ao homem, avaliar o sistema político 

mais adequado para a realização dessa autonomia e liberdade. Portanto, diante de uma 

circunstância em que a ordem político-jurídico não corresponda à justiça e ao bem comum, o 

homem não estaria moralmente obrigado a prestar obediência. A natureza marcantemente 

teológica se faz presente na Escola de Salamanca, conforme assinala Carvajal (1992, p. 81) 

citando o padre J. de Mariana, membro da Companhia de Jesus: 

 

Tanto os filósofos como os teólogos estão de acordo em que se um príncipe 
se apoderou da República a força de armas, sem razão, sem direito algum, 

sem o consentimento do povo, pode ser despojado por qualquer da coroa, do 

governo, da vida; que sendo um inimigo público e provocando todo gênero 

de maldades a pátria e fazendo-se verdadeiramente credor por seu caráter ao 
nome de tirano, não somente pode ser destronado, mas que pode sê-lo com a 

mesma violência com que ele arrebatou um poder que não lhe pertence 

senão a sociedade que oprime e escraviza33. 

 

A luta das Províncias Unidas pela emancipação do domínio tirânico espanhol, nos 

séculos XVI e XVII, é um modelo, conforme destaca Carvajal, na história do direito de 

resistência. Nesse modelo, é possível verificar-se a luta entre um governo do tipo absolutista 

                                                
32 Mientras el luteranismo, con su teoría de la obediência absoluta a la autoridad temporal, favoreció em gran 

medida el desarrollo de una  teoría política de carácter absolutista-teocrático (58), el calvinismo, en cambio, con 
su doctrina de los magistrados como representantes de la comunidad, la teoría del contrato social y la aceptación 

de un ius resistendi propició tempranamente em el siglo XVI  el régimen de libertad política y de representación 

social (59). 
33 Tanto los filósofos como los teólogos están de acuerdo en que si un príncipe se apoderó de la República a 

fuerza de armas, sin razón, sin derecho alguno, sin el consentimento del Pueblo, puede ser despojado por 

cualquiera de la corona, del gobierno, de la vida; que siendo un enemigo público y provocando todo gênero de 

maldades a la patria y haciéndose verdaderamente acreedor por su carácter al nombre de tirano, no sólo puede 

ser destronado, sino que puede serlo con la misma violência con que él arrebató un poder que no pertenece sino a 

la sociedad que oprime y esclaviza. 
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(monarquia espanhola) e a reivindicação de liberdades constitucionais por parte da 

comunidade, em conformidade com um modelo republicano (Holanda), cuja emancipação 

holandesa da tirania espanhola constitui um dos primeiros êxitos na luta contra o absolutismo 

europeu. O território holandês, na segunda metade do século XVII, foi refúgio escolhido pela 

intelectualidade liberal europeia na fuga da tirania de seus respectivos países, citando Locke, 

dentre as mais relevantes figuras, cuja obra, no exílio holandês, exercerá grande influência 

não apenas na Europa, mas também na América (CARVAJAL, 1992, p.83-84). 

As controvérsias religiosas em curso no século XVI, na França, entre protestantes e 

católicos foram marcadas pela disputa para estabelecer o princípio da autoridade política, 

conforme a orientação religiosa adotada. As disputas promovidas pelas correntes em conflito 

acabaram por trazer mais confusão que soluções racionais, pois instalava-se uma dificuldade 

na identificação de qual a doutrina política legítima a ser seguida, pois tanto protestantes 

quanto católicos apelavam para os mesmos argumentos para cumprir e para desobedecer ao 

príncipe, conforme a orientação religiosa desse monarca. Apresentou-se, então, uma ‘solução’ 

proveniente de um setor que se autodenominava ‘neutro’ na seara religiosa, concentrando 

ênfase ao poder do rei e mitigando a questão confessional à matéria de segurança do Estado, 

oportunizando, na formulação da teoria político-jurídica do absolutismo, a concepção de uma 

teoria de soberania e dos direitos de majestade como solução dos conflitos religiosos que 

grassavam na França. A originalidade dessa teoria é a de um absolutismo de cunho laico, um 

absolutismo secular (CARVAJAL, 1992, p. 85-86). 

No entanto, ainda na França, no século seguinte, a questão do absolutismo acaba por 

transportar-se de um âmbito exclusivamente jurídico, de cunho laico, para uma forma de 

governo absolutista, mas fundado nas Sagradas Escrituras. O teórico então em questão era o 

cardeal Bossuet. Segundo essa teoria absolutista, apoiada nas Sagradas Escrituras, o monarca 

era tido por autoridade absoluta e paternalista, havendo total impossibilidade do povo em 

resistir à autoridade daquele, exceto nas circunstâncias em que o rei atentava com a verdadeira 

religião (católica). Dito de outra forma, qualquer manifestação do povo contra atos do 

monarca que não caracterizassem desrespeito aos mandamentos divinos seria considerada 

revolução (CARVAJAL, 1992, p. 86-87). Em oposição a essa teoria absolutista, de caráter 

marcadamente confessional católica, os escritos do pastor protestante Jurieu denunciavam 

abertamente “a intenção da hierarquia eclesiástica católica em converter-se em um governo de 

tipo monárquico”34 (CARVAJAL, 1992, p. 87). Dessa forma, a crítica do pastor protestante 

                                                
34 Jurieu denuncia claramente la inención de la jerarquia eclesiástica católica de convertirse en un gobierno de 

tipo monárquico. 
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em desfavor da tese absolutista desempenhou papel fundamental na concepção dos direitos do 

homem e do cidadão, de modo a exercer influência no legislador de 1789, ao fixar 

constitucionalmente o direito de resistência (CARVAJAL, 1992, p. 88). 

Normalmente se associa o processo político inglês do século XVII com o início do 

sistema político liberal, no entanto deve ser observada uma perspectiva histórica da 

formulação dos postulados liberais, intimamente ligada ao desenvolvimento constitucional, à 

crise constitucional e ao desenvolvimento da guerra civil e revolução durante esse século. O 

cerne da controvérsia se refere a uma importante razão de Estado. Questiona-se a legitimidade 

do chefe de Estado, quando o mesmo troca de religião; “devem os súditos continuar 

guardando obediência a um monarca que tenha trocado de confissão?”35 (CARVAJAL, 1992, 

p. 89). Nesse ponto, Carvajal destaca a importância, para a investigação acerca do direito de 

resistência, das contribuições de Locke. Essa importância, segundo Carvajal, reside na 

diferença estabelecida entre a esfera pública e a esfera privada para a invocação e exercício do 

direito de resistência (CARVAJAL, 1992, p. 89-90). Assim, a opção pessoal religiosa do 

monarca (ou do povo), se católica ou protestante, não poderia representar fundamento para a 

invocação ou exercício do direito de resistência. 

Adiante, com a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, fica 

assinalado o fim do antigo regime e inaugura-se o Estado constitucional, diante da declaração 

de princípios da liberdade política, separação definitiva das funções estruturais do Estado, 

tendo, no contexto dessa formulação de princípios, precisamente o direito de resistência como 

direito natural e inalienável da pessoa (CARVAJAL, 1992, p. 91). Assim dispôs o legislador 

de 1789, no artigo 2°, da citada declaração: “A finalidade de toda associação política é a 

conservação de todos os direitos naturais e imprescritíveis do homem. Esses direitos são a 

liberdade, a propriedade, a segurança e a resistência à opressão.” 

Destaca Carvajal (1992, p. 92) que, na Constituição francesa do ano de 1793, o 

direito de resistência não se encontra na declaração mesma dos direitos, mas incorporado à 

Constituição, conforme se pode depreender da redação do artigo 11, da citada Constituição, 

que admite a possibilidade de repelir, pela força, qualquer ato exercido contra o homem fora 

das hipóteses legais, considerado este ato arbitrário e tirânico. Consta ainda, no artigo 33, do 

referido texto, que a resistência à opressão é consequência de outros direitos humanos. 

Especial destaque se faz ao artigo 35, que consagra como o mais sagrado dos direitos e 

essenciais dos deveres o direito de insurreição (revolução) nas circunstâncias em que o 

                                                
35 ¿deben los súbditos continuar guardando obediencia a un monarca que ha cambiado de confesión? 
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governo violar direitos do povo. Assinala Carvajal que “pela primeira vez na história do 

pensamento jurídico se estabelece como norma jurídica positiva o direito a insurreição 

(entenda-se revolução)”. O direito à revolução será objeto de análise pouco mais aprofundada 

oportunamente apenas para estremá-lo da desobediência civil, objeto de investigação do 

presente trabalho. 

Com o fim da Segunda Grande Guerra, a sociedade europeia necessitava de uma 

nova ordem socioeconômica, em que a proteção dos direitos humanos, a partir das 

declarações daquele período, desempenhou relevante papel no novo direito público, passando 

o direito de resistência a integrar-se ao direito constitucional contemporâneo, como parte da 

dogmática jurídica da Constituição (CARVAJAL, 1992, p. 93). 

Assinala Carvajal que foi lugar comum na historiografia política, assim como em 

outros ramos das ciências sociais, adotar o modelo proposto pela teoria marxista da revolução, 

em especial pelo triunfo das denominadas revoluções proletárias do século XX. Embora o 

fenômeno revolucionário não seja uma marca apenas do sistema político moderno, nesse 

momento adquiriu forte conotação ideológica, “pois se trata de ajustar os processos políticos a 

um plano concebido a priori e que nem sempre guarda congruência com a realidade social 

que se pretende analisar”36 (CARVAJAL, 1992, p. 94). Assinala o autor em comento que não 

há consenso sobre o conteúdo do conceito de revolução, havendo opiniões que vão desde a 

possibilidade de estabelecer um modelo matemático para a análise da fenomenologia 

revolucionária, até opiniões que a consideram patologia social. Há, no entanto, acordo quanto 

a um ponto: “na violência como fator essencial na fenomenologia revolucionária” 

(CARVAJAL, 1992, p. 96) (grifamos). Aqui há um importante elemento distintivo entre 

desobediência civil e revolução, dado que a primeira, objeto do presente estudo, não tem 

como característica essencial a violência37. 

Nesse sentido, o alerta de Carvajal quanto, consoante seu juízo, à  impossibilidade de 

conciliar revolução e direito pois “todo processo revolucionário em definitivo supõe a 

negação mesma do direito pela violência não controlada que semelhante fenômeno social 

desata”38 (CARVAJAL, 1992, p. 96). 

Na filosofia política e jurídica contemporânea, o problema da consideração e 

reflexão da desobediência civil tem, segundo Carvajal, em Dworkin importante personagem 

                                                
36 ‘...pues swe trata de ajustar los procesos políticos a un plan concebido a priori y que no siempre gurada 

congruência con la realidad social que se pretende analizar’. 
37 Não se olvida que o termo violência é polissêmico, comportando diversos significados que oscilam do moral 

ao físico. 
38 En efecto, todo proceso revolucionário en definitiva supone la negación misma del derecho por la violência no 

controlada que semejante fenómeno social desata. 
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que claramente apresentará teorização desse direito sob uma perspectiva liberal, reconhecendo 

a complexidade de uma formulação e a necessidade de uma teoria fundada em uma ótica 

filosófica geral (CARVAJAL, 1992, p.97-98). 

Nessa perspectiva de um direito de resistência contemporâneo de viés liberal, dois 

pontos merecem destaque: deixa-se de considerar o direito de resistência um elemento 

integrante da teoria democrática, considerando-o apenas uma manifestação histórica e o 

afastamento da dimensão confessional, não guardando qualquer relação com a anterior base 

teológica-moral, ‘para não falar de uma fundamentação bíblica’, aspecto marcante na 

teorização do direito de resistência em seu princípio. Dito de outro modo, seria a negativa de 

uma raiz teológico-moral ao direito de resistência contemporaneamente (CARVAJAL, 1992, 

p. 98). Essa não consideração do direito de resistência, bem como suas possíveis 

manifestações, como elemento integrante da teoria democrática será oportunamente explorada 

ao final do presente trabalho. 

Dentre as conclusões apresentadas por Carvajal (1992, p. 99) acerca da investigação 

sobre direito de resistência, direito à revolução e direito à desobediência civil, parciais para o 

presente trabalho, pode-se destacar que a origem do direito de resistência se encontra nas 

disputas religiosas na baixa Idade Média e, mesmo assim, com o estabelecimento de duas 

distintas correntes, uma de caráter teológico e outra de caráter secular; que o direito de 

resistência, na Idade Moderna, constitui parte substancial do direito público, argumento para 

oposição a governos absolutistas, com a permanência do direito de resistência no direito 

público europeu desde o século XV até o presente; que o direito à revolução aparece na 

formulação teórica nos discursos jurídicos da Revolução Francesa, mas constitui uma 

contradição entre os princípios jurídicos, adotados por Estado, dada a possibilidade de 

mudança radical desses mesmos fundamentos, que, para Carvajal, o exercício do direito de 

resistência, como norma jurídica, derivada de uma lei natural39 imutável e inalienável, não 

significa necessariamente um rompimento radical com a tradição, mas a possibilidade de 

permanência dos valores de uma cultura; que a atual controvérsia sobre a desobediência civil 

constitui uma visão deformada dos pressupostos éticos do liberalismo uma vez que prescinde 

de dois elementos importantes a essa tradição: valoração do direito natural como fundamento 

da norma jurídica, posta pelo Estado, e da raiz metafísica da natureza humana. 

                                                
39 Uma das raízes da desobediência está no direito natural, adotando-se no presente estudo uma perspectiva 

moderna como um direito conhecido a partir da razão enquanto dever moral conhecido racionalmente (BOBBIO, 

1995, p. 22-23). 
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Corolário do movimento do Constitucionalismo que, conforme anteriormente 

apresentado, numa acepção moderna, busca oferecer um conjunto de normas para, além de 

fundar um Estado, estabelecer limites entre governantes e governados, os quais deverão ser 

protegidos e respeitados por estes, impõe-se a obrigação política ou dever de obediência. 

Assim, diante da observância dos limites estabelecidos, o dever de obediência se apresenta, no 

entanto, em sentido diverso, quando em especial os governantes não cumprem os limites a 

eles impostos, quando não se exerce o poder nos limites outorgados pelos governados e a 

questão da obediência se apresenta. 

 

2.2 John Locke e a desobediência civil 

 

O autor apresenta a estruturação do Estado, a partir do Estado de Natureza, que 

consiste em uma circunstância tal que estão presentes duas, por assim dizer, condições: o 

estado de total liberdade e o estado de igualdade. Por estado total de liberdade se entende a 

possibilidade de ordenar a si, bem como regular suas posses conforme a sua conveniência, 

observados os limites da lei da natureza, prescindindo da permissão ou da vontade de quem 

quer que seja. Por estado de igualdade se entende que qualquer poder e/ou jurisdição são 

correspondentes e equivalentes, ou seja, ninguém exerce mais poder ou jurisdição que 

qualquer outro. Assim, nada há “de mais evidente que criaturas da mesma espécie e da mesma 

ordem, todas aquinhoadas aleatoriamente com as mesmas vantagens da natureza e com uso 

das mesmas faculdades, terão também de ser iguais umas às outras sem subordinação ou 

sujeição” (LOCKE, 2002, p. 15). 

Alerte-se, todavia, que a condição de estado total de liberdade não implica em 

libertinagem, ou licenciosidade, ou seja, em ausência absoluta de regras, pois, embora o 

homem se encontre em uma situação de liberdade, conforme sua conveniência, livre para 

dispor de si e de suas posses, não tem a liberdade para destruir a si ou a qualquer outra 

criatura de sua posse, exceto quando um fim mais nobre que a mera conservação assim o 

obrigue. O estado total de liberdade tem uma lei a governá-lo, e essa lei é a razão. Dessa 

forma, todos os homens em estado de total liberdade, iguais e independentes, têm por dever 

consultar a razão, de forma que nenhum dos homens possa “prejudicar a outrem na vida, na 

saúde, na liberdade ou nas posses” (LOCKE, 2002, p 16). Essa observância ao que 

denominou ser a lei da natureza, a razão, Locke (2002, p. 16-17) atribui à origem divina e 

comum de todos os homens, que faz todos iguais: 
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E como todos os homens são obra de um Artífice onipotente e infinitamente 

sábio – todos servos de um único senhor soberano, aqui postos por ordem 

d’Ele, para cumprir-lhe a missão -, são propriedade d’Ele que os gerou, 
destinados a durar o tempo que a Ele aprouver, e não a uns e outros; e sendo 

providos de faculdades iguais, compartilhando de uma natureza comum, não 

há como supor qualquer forma de subordinação entre os homens que nos 

autorize a destruir outrem, como se fôssemos objeto uns dos outros. 

 

Assim, de acordo com essa lei da natureza, não é dado, a nenhum homem, dispor de 

sua própria vida, obrigado que está a preservar-se, e, assim, pelo mesmo argumento, a 

nenhum homem é dado o direito de atentar contra outro homem, exceto quando estiver em 

jogo a própria preservação ou na hipótese de castigo devido a um ofensor da lei da razão. 

Logo, a execução da lei da natureza está nas mãos de todos os homens que têm de preservar ‘a 

vida, a liberdade, os membros ou os bens de outrem’, importando na paz e na manutenção de 

toda a humanidade (LOCKE, 2002, p. 17). Dessa forma, ressalta Locke (2002, p. 17) que a 

observância da lei da natureza, conforme destacado, visa assegurar que outros homens não 

invadam direitos alheios e, caso assim procedam, estando a execução da lei nas mãos de 

todos, a todos é assegurado o direito de castigar os transgressores da lei, de forma a impedir a 

violação dessa mesma lei. 

Nesse mesmo sentido (ZENNI; FÉLIX, 2015, p. 29), compreendido o homem no 

estado de natureza, ele é livre para o estabelecimento de suas ações, disposição dos seus bens, 

observando a lei da natureza, sem a necessidade de autorização de outro homem qualquer, 

dada a condição de igualdade entre eles. 

Assim, ao violar a lei da natureza, o transgressor deixa a entender que rompe com o 

pacto destinado a garantir a humanidade contra danos e agressões, seguindo outra regra que 

não se norteia pela equidade e pela razão, sendo possível, portanto, castigá-lo. Sendo todos os 

homens iguais, sem que haja hierarquia entre eles, o desrespeito à lei da natureza confere, a 

qualquer um, dentre os homens, o direito de castigar o ofensor. A transgressão da lei da 

natureza, por si só, já constitui um crime, e, geralmente, dessa violação da lei decorre um 

dano àquele em face de quem a lei da razão foi violada. Locke aponta, assim, dois direitos 

advindos da violação da lei da natureza, “um de castigar o crime restringindo e prevenindo 

ofensa semelhante, direito este que está em todos; outro de reivindicar a reparação, próprio 

apenas à parte prejudicada” (LOCKE, 2002, p. 18-19). 

Locke afirma que qualquer transgressão à lei da natureza, sejam transgressões mais 

graves bem como infrações menores, representa abdicação da razão, “regra comum e medida 

que Deus deu aos homens”, considerando o transgressor um inimigo da humanidade, que 
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poderia ser aniquilado como uma fera selvagem (leão ou tigre), porque não se estabelece 

sociedade com feras, e complementa: “qualquer transgressão pode ser punida a esse ponto e 

com tanta severidade que baste para torná-la pouco atraente para o ofensor, promovendo seu 

arrependimento e infundindo receio a outros que pretendam proceder de igual maneira” 

(LOCKE, 2002, p. 19). 

Locke (2002, p. 20) pondera que podem surgir objeções à teoria, segundo a qual, 

cabe a todos os homens o poder executivo da lei da natureza, pois, quando juízes de si 

mesmos, tenderiam a ser flexíveis diante dos próprios erros e rigorosos diante dos erros 

alheios. Assim, poderiam objetar 

 

[...] que não é razoável que os homens sejam juízes de suas próprias 

desavenças, que o amor-próprio tornará os homens parciais a seu próprio 
favor e de seus amigos; e também, que a inclinação para o mal, a paixão e a 

vingança os induzirão a excessos na punição a outrem. Advindo disso tão-

somente confusão e desordem. 

 

Nesse sentido, justifica-se o monopólio do Estado na aplicação e execução da lei pois 

afirma-se que “ninguém é bom juiz em causa própria’, posto que ‘há a tendência de exagerar 

os agravos sofridos e minimizar os efetivamente praticados” (BETIOLI, 2013, p. 13). 

Diante disso, Locke (2002, p. 20) formula argumento favorável à adoção do governo 

civil como solução aos riscos do estado de natureza que admitia aos homens serem juízes em 

causa própria, reconhecendo que é “fácil imaginar que quem foi bastante injusto para se tornar 

capaz de causar dano a um irmão dificilmente será justo o bastante que condene a si mesmo 

por isso”. No entanto, ainda assim pondera quanto ao fato de que os “monarcas absolutos são 

somente homens”, imperfeitos como os demais homens: 

 

Ora, se o governo tiver de ser o recurso contra os males decorrentes de serem 

os homens juízes em causa própria, e não sendo por isso viável o estado de 
natureza, desejo saber que espécie de governo deverá ser este, e quão melhor 

será do que o estado de natureza, governo esse em que um homem, à frente 

de muitos, tem a liberdade de ser juiz em seu próprio caso, impondo aos 
súditos tudo quanto lhe aprouver, sem que ninguém tenha a liberdade de 

indagar aos executores de suas vontades ou de controlá-los, devendo todos a 

ele submeter-se, faça ele o que fizer movido pela razão, pelo erro ou pela 
paixão (LOCKE, 2002, p. 20). 

 

Locke (2002, p. 20) opina que, nesse caso, melhor seria o estado de natureza em que 

nenhum homem estaria à mercê de um rei, e que esse mesmo rei responderia perante os 

demais homens pelo seu erro de julgamento, primeiros argumentos para o referido autor para 
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um possível exercício de desobediência em face de um rei que não observa os limites diante 

de seus súditos. 

Importa assinalar, ainda, a diferença entre o estado de natureza e o estado de guerra. 

No estado de natureza tem-se um estado de paz, de boa vontade, de mútua colaboração e 

cooperação, enquanto no estado de guerra há inimizade, esperteza, violência e destruição 

recíproca. Ao que parece, o ponto de convergência entre o estado de natureza e o estado de 

guerra radica na ausência de uma autoridade superior comum no mundo e a quem se possa 

apelar para a solução de uma desavença, ou, na impossibilidade de apelo, a eventual 

autoridade existente, diante da iminência do dano irreparável. No estado de natureza, há uma 

convivência orientada pela razão, e, no estado de guerra, há o uso da força, ou a intenção 

declarada do uso desta, contra outra pessoa (LOCKE, 2002, p. 24). 

 

Assim a um ladrão, a quem não posso aplicar a pena senão apelando para a 

lei, por ter-me roubado quanto possuía, eu posso matar quando me atacar só 

para roubar-me o cavalo ou o casaco; porque a lei, feita para minha 
preservação, quando não pode amparar-me para garantir minha vida contra o 

uso da força, vida que, se aniquilada não é passível de reparação, permite-me 

a defesa própria e o direito de guerra, isto é, a liberdade de matar o agressor , 

uma vez que sua ação não dá tempo para que apele ao juiz comum, nem à 
decisão da lei, para remediar no caso em que o mal seja irreparável. A falta 

de juiz investido de autoridade sobre os homens, coloca-os em um estado de 

natureza; a força aplicada sem o direito sobre uma pessoa, gera um estado de 
guerra, tendo ou não juiz comum (LOCKE, 2002, p. 25). 

 

Com o término do emprego da força, desfaz-se o estado de guerra entre aqueles que 

vivem em sociedade, estando ambos outrora adversários sujeitos à regulamentação imparcial 

da lei, tornando-se manifesto o emprego do apelo sofrido com a consequente prevenção ou 

ressarcimento do dano sofrido (LOCKE, 2002, p. 25). Mas alerta Locke que, quando, apesar 

da existência de autoridade superior comum, houver negativa ao apelo “por perversão 

manifesta da justiça e adulteração descarada das leis de proteção ou garantia contra a 

violência perpetrada ou danos causados por alguns homens ou partido”, improvável imaginar 

algo diferente do estado de guerra: 

 

Sempre que se emprega violência e se comete injustiça, embora pelas mãos 

escolhidas para administrar justiça, ainda assim se trata de violência e dano, 

mesmo acobertada pelo nome, pretensões ou formas da lei, uma vez que o 

objetivo da lei é proteger e desagravar o inocente pela sua aplicação 
imparcial a todos que estão a ela sujeitos. 
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A injúria, nesses casos, é ainda maior, uma vez que se renuncia à autopreservação, 

confiando-se a uns poucos a administração da justiça, e, traídos aqueles que renunciaram à 

mencionada autopreservação, confiando-a a outrem, acabam por receber injustiça de onde não 

poderia, ou seja, daqueles em favor de quem confiara a proteção. Prossegue Locke (2002, p. 

25) que, diante da quebra do pacto que concede o poder a quem tem por principal e sagrado 

escopo, visa-se só ao bem da comunidade: “Quando isso não ocorre sinceramente, faz-se a 

guerra contra os sofredores que, não tendo no mundo para quem apelar para desagravá-los, 

ficam apenas com o único remédio nestes casos – um apelo aos céus”. 

Outro aspecto importante, a ser abordado nas lições de Locke (2002, p. 27), diz 

respeito à escravidão, fazendo sua análise a partir do seu oposto, do seu antagônico, qual seja, 

a condição de liberdade. Duas modalidades de liberdade são apresentadas: a liberdade natural 

e a liberdade do indivíduo na sociedade ou a liberdade dos homens sob governo. A liberdade 

natural é aquela que decorre do homem no estado de natureza, que não o submete a qualquer 

outro homem ou autoridade, corolário do estado de total liberdade e igualdade, submetido 

apenas à lei da natureza, ou seja, a razão. A liberdade do indivíduo na sociedade ou liberdade 

dos homens sob governo supõe não estar subordinado o a qualquer poder legislativo, senão 

aquele aceito pela comunidade, bem como não estar submetido o indivíduo à restrição legal 

em desacordo com o crédito que lhe foi confiado, dito de outra forma, uma lei que vai de 

encontro com o bem da comunidade. Ambas as modalidades de liberdade não implicam 

licenciosidade, conforme anteriormente tratado, pois, mesmo diante do estado de liberdade 

natural, em estado de natureza os homens estão sujeitos à lei da natureza, à razão, da qual 

todos os homens são dotados, não podendo destruir a si ou a outrem, não podendo prejudicar 

seus pares, seja na vida, na saúde, na liberdade ou nas suas posses (LOCKE, 2002, p. 16). 

Assim também, e principalmente, a liberdade dos homens sob governo demanda determinadas 

regras permanentes a nortear a vida, desde que postas por um Poder Legislativo, consentido 

pela comunidade e em conformidade com os poderes que foram confiados a esse poder. 

Parece que o estado de natureza, sendo anterior ao estado de governo civil, ainda que 

de forma residual, coexiste a esse estado de governo civil, ou seja, ainda diante da escolha de 

autoridade superior, comum a todos os homens, não se pode transferir mais poderes do que 

aqueles de que de fato se dispõe. Assim, como a razão dita que não se pode destruir a si 

mesmo ou a outrem, tampouco atentar com a própria liberdade, não se pode proceder em face 

dos outros pois haverá uma liberdade em relação a eventual poder, exercido de forma 

arbitrária. 
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Uma tal liberdade em relação ao poder absoluto e arbitrário é tão necessária 

à preservação do homem e lhe é tão intimamente ligada, que não é dado ao 

homem dela se desfazer a não ser que perca juntamente a preservação e a 
própria vida. Uma vez que o homem não tem o poder sobre a própria vida, 

não tem autoridade por pacto ou por consentimento, de escravizar-se a quem 

quer que seja, nem se colocar sob poder arbitrário absoluto de outrem, que 

lhe tome a vida a seu bel-prazer. Ninguém pode dar mais poder do que 
possui; e quem não pode tirar a própria vida não pode conceder a outrem 

qualquer poder sobre ela (LOCKE, 2002, p. 27-28). 

 

Nesse mesmo sentido, Garcia (2004, p. 164) afirma que os direitos individuais, “em 

vez de serem alienados, são fortificados e garantidos no momento em que se firma a 

sociedade e desaparece a primitiva condição” do estado de natureza. Complementa a autora: 

“O povo é, assim, soberano, pois não abdicou de todos os direitos que lhe são inerentes em 

favor de nenhuma pessoa ou assembléia. Pelo contrato social, não se despojou do poder, cujo 

exercício apenas delegou.” 

 

Em contexto bastante semelhante, 

 

A consequência dessa atitude é evidente: o Estado de Locke surge com 

poderes bem mais limitados do que o de Hobbes. A parte mais importante da 
vida do homem se desenvolve antes do Estado e fora do seu âmbito, nas 

instituições econômicas e na família (BOBBIO, 1998b, p. 223). 

 

Diante, portanto, da condição de igualdade inata de todos os homens, nascidos todos 

iguais e em tudo, inclusive em sua liberdade, e não dispondo do direito de abdicar da própria 

vida, não é possível, ainda mediante suposto consentimento, conceder mais direitos além dos 

que efetivamente dispõem, configurando, conforme Locke (2002, p. 28), estado de guerra 

permanente entre conquistador e conquistado. Assim como o indivíduo não tem direito de 

dispor sobre a própria vida, não teria poderes para despojar-se desse direito que não tem, 

ainda que mediante qualquer tipo de pacto. 

No que refere ao direito de propriedade, Locke (2002, p. 29) apresenta argumentos 

para justificar a aquisição/tomada da propriedade, a justificação do direito de propriedade, a 

legitimação de sua aquisição, fazendo isso a partir do estado de natureza e da lei natural que 

dispõe da igualdade entre todos os homens, bem como a partir de fundamentos extraídos das 

Escrituras, segundo as quais, Deus concedera o mundo aos homens e tudo o que nele havia 

para o sustento e conforto da existência destes. A partir desse ensinamento, a terra e tudo 

contido nela pertencem à humanidade, podendo todos livremente se servir para a 

autopreservação, observada a lei da natureza, exceção feita ao próprio homem, 
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individualmente considerado em sua corporeidade, cabendo ao indivíduo, e somente a ele, a 

propriedade de sua própria pessoa, direito esse limitado, dada a impossibilidade de disposição 

da vida, conforme anteriormente já destacado. Nesse sentido, 

 

Embora a terra e todos os seus frutos sejam propriedade comum a todos os 

homens, cada homem tem uma propriedade particular em sua própria pessoa; 

a esta ninguém tem qualquer direito senão ele mesmo. O trabalho de seus 
braços e a obra de suas mãos, pode-se afirmar, são propriamente dele. Seja o 

que for que ele retire da natureza no estado que lho forneceu e no qual o 

deixou, mistura-se e superpõe-se ao próprio trabalho, acrescentando-lhe algo 

que pertence ao homem e, por isso mesmo, tornando-o propriedade dele. 
Retirando-o do estado comum em que a natureza o colocou, agregou-lhe 

com seu trabalho um valor que o exclui do direito comum de outros homens. 

Uma vez que esse trabalho é propriedade exclusiva do trabalhador, nenhum 
outro homem tem direito ao que foi agregado, pelo menos quando houver 

bastante e também de boa qualidade em comum para os demais (LOCKE, 

2002, p. 30). 

 

Aquilo que existe na natureza, na forma com que a própria natureza oferece, 

independente de qualquer indústria ou interferência humana, pertence a todos e passará 

pertencer àquele que se apropriou, para o seu consumo ou uso, ou ainda que transformou por 

seu trabalho, ou seja, o “trabalho que era meu, retirando-os do estado comum em que se 

encontravam, fixou a minha propriedade sobre eles”, ou, ainda, “tornam-se propriedade 

daquele que teve o trabalho de apanhá-los, pelo esforço que os retira daquele estado comum 

em que a natureza os deixou” (LOCKE, 2002, p. 31). A objeção que pode ser feita se refere 

ao quanto daquilo que a natureza oferece a todos pode ser objeto de apropriação por parte de 

um indivíduo, ou seja, se há limites para essa apropriação ou para a transformação do 

resultado da atividade do homem. Responde Locke (2002, p. 31) que, embora a natureza dê 

acesso à propriedade, também limita esse mesmo acesso, uma vez que não admite o 

desperdício ou a destruição, ou seja, o limite se dá conforme a possibilidade de fruição, sem 

que haja excessos. Assim, assinala quanto ao acesso à propriedade das coisas existentes na 

natureza: 

 

Podemos fixar o tamanho da propriedade obtida pelo trabalho pelo tanto que 

podemos usar com vantagem para a vida e evitando que a dádiva se perca; o 

excedente ultrapassa a parte que nos cabe e pertence aos outros. Deus nada 
criou para o homem desperdiçar ou destruir. 

 

Locke (2002, p. 32) destaca, no entanto, que o homem busca não mais a apropriação 

dos frutos ou animais existentes sobre a terra, mas a terra em si, sobre a qual tudo o mais se 
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incorpora, cria, cultiva e edifica. Dessa forma, quando um homem trabalha determinada 

extensão de terra, melhorando-a, destaca-a do restante que continua sendo comum de todos, 

passando a ser o proprietário daquela porção por ele modificada. Assim, quando o homem 

lavra e semeia parte da terra, incorpora à mesma algo que lhe pertence, o seu trabalho, 

modificando-a e destacando-a do restante, tornando-a sua, sem que outrem possa exercer 

direitos, sem lhe causar danos. No entanto, Locke (2002, p. 33) deixa também claro que o 

momento em que a possibilidade de livremente cercar uma porção de terras e transformá-la 

em propriedade, a partir do trabalho, não encontra as mesmas condições de outrora: 

 

É verdade que em terras comuns, na Inglaterra ou em qualquer outro país 
onde há muita gente organizada, que dispõe de dinheiro e comércio, 

ninguém pode cercar qualquer parte do terreno ou dele apropriar-se sem o 

consentimento de todos os membros da comunidade; convenciona-se deixar 
esse terreno em comum, isto é, conforme as leis do país, que não se podem 

violar. E embora seja comum em relação a um grupo, não o é para todos, 

mas constitui propriedade conjunta do país ou da paróquia. 

 

Segundo Locke (2002, p. 34), as Escrituras são o fundamento para a propriedade 

privada, tendo em vista a orientação para que, diante de tudo que é dado ao homem para que 

domine e cultive, transformadas as coisas oferecidas a todos indistintamente, sejam 

consequentemente apropriadas. Assim também a limitação a essa apropriação, conforme o 

trabalho de cada um, e ao atendimento das necessidades desses mesmos, não permitido o 

desperdício, pois nenhum trabalho seria capaz de tudo assenhorear. Essa a regra para a 

propriedade, de “que todo homem deva possuir tanto quanto possa utilizar”, ainda 

prevaleceria, não fosse a “invenção do dinheiro e o tácito acordo dos homens que atribuiu 

valor monetário a terra, não tivessem consentido à existência de maiores posses e do direito a 

elas” (LOCKE, 2002, p. 35), Assim, inicialmente se justificam a apropriação das coisas 

oferecidas no mundo, a especificação, a transformação da natureza, em suas formas de 

apresentação, em estado original, em algo diferente: 

 

Se o pão, pois, tem mais valor que as bolotas, o vinho mais que a água, e o 

tecido e a seda mais do que as folhas e peles, deve-se inteiramente ao 
trabalho e à indústria dos homens: uns são o alimento e o agasalho que a 

natureza, sem ajuda, nos fornece; os outros são provisões que a nossa 

indústria e os nossos esforços nos preparam; estes excedem e valor àqueles 
e, fazendo as contas, podemos verificar que i trabalho constitui a maior parte 

do valor de tudo que desfrutamos no mundo (LOCKE, 2002, p. 38). 
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A origem do dinheiro, resultado da convenção entre os homens, é explicada por 

Locke, tendo em vista que a maior parte das coisas que é realmente útil e que conduziu os 

primeiros membros da comunidade em sua busca se deve ao fato de serem, em sua maioria, 

perecíveis e que, se não fossem consumidas em tempo, perder-se-iam. Por sua vez, ao ouro, à 

prata e aos diamantes o acordo entre os homens estabelece valor maior do que realmente serve 

ao sustento humano. Assim, a partir de um sistema inicial de trocas, de algo de que o homem 

havia se apropriado, porque oferecido a todos pela natureza, por outra coisa, também 

apropriado por outro homem, oportuniza-se a origem do dinheiro: 

 

E se trocasse ameixas, com vida útil de uma semana, por nozes que o 
alimentassem durante um ano, não causaria dano; não provocaria 

desperdício da reserva comum, não destruiria parte do quinhão de bens que 

pertencia aos outros, desde que não se estragassem inutilmente em suas 
mãos. 

De mais a mais, se trocasse as nozes por um pedaço de metal de cor 

agradável, ou seus carneiros por conchas, ou lã por uma pedra cintilante ou 
por um diamante, e guardasse para si esses objetos durante toda a vida, não 

violaria os direitos dos outros; poderia acumular a quantidade que quisesse 

desses objetos duradouros, não sendo sua justa propriedade limitada pelo 

quanto possuía, mas pelo perecimento daquilo que fosse inútil a ela 
(LOCKE, 2002, p. 40-41). 

 

E assim Locke (2002, p. 41) conclui ter sido a gênese do dinheiro “algo de duradouro 

que os homens pudessem guardar, não perecível, e que por convenção aceita pudesse receber 

em troca os sustentáculos da vida verdadeiramente úteis, mas perecíveis”. O capítulo acerca 

da propriedade, sua origem e a forma de seu estabelecimento, em Locke assume importante 

destaque no presente estudo, que tem a pretensão de apresentar fundamentos para a 

desobediência civil, tendo em vista que a propriedade assume relevante dimensão de proteção 

para o homem. 

Outro aspecto merecedor de destaque diz respeito ao denominado ‘pátrio poder’, 

expressão essa que, desde logo, esclarece Locke (2002, p. 43) que parece ser uma equivocada 

conclusão acerca do seu emprego, posto que poderia dar a entender se tratar de poder 

atribuído exclusivamente ao pai, “como se a mãe dele não tivesse parte”. Esse filósofo 

esclarece que a obrigação e o direito de geração impõem, aos filhos, igual reverência e 

subordinação àqueles que lhe foram a causa, significa dizer, dever de respeito igualmente ao 

pai e à mãe. Assim, Locke justifica: 

 

E consoante a isso, temos a lei positiva de Deus, que juntá-los por toda parte 

sem qualquer distinção quando ordena a obediência aos filhos: “Honra pai e 
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mãe” (Êx 21,12); “Quem quer que amaldiçoe o pai e a mãe... (Lev 20,9); 

“Todos haveis de temer o pai e a mãe” (Lev 19,5); Filhos obedecei aos pais” 

(Ef 6,1) etc., conforme o estilo do Antigo e do Novo Testamento. 

 

A questão do pátrio poder poderia sugerir alguma incoerência quanto à sustentação 

da igualdade e liberdade dos homens, e, não obstante, a “idade ou a virtude podem atribuir ao 

homem uma proeminência merecida”, ou seja, a condição de igualdade leva em conta o 

desenvolvimento e o gozo da plena razão por parte do indivíduo. Assim, é possível se depare 

com indivíduos que se encontram em relação de submissão a outros, seja pelo nascimento ou 

ainda em consequência de outro tipo de aliança, seja por gratidão, seja por outro motivo 

(LOCKE, 2002, p. 44). Assim, a 

 

[...] igualdade em que os homens vivem quanto à jurisdição ou domínio de 
uns sobre os outros, igualdade a que me referia como conveniente ao assunto 

em questão, igualdade que significa igual direito de todos os homens à 

liberdade natural, sem se sujeitarem à vontade ou ao arbítrio de outrem. 

 

Dessa forma, a “própria concepção de liberdade traçada na sua filosofia revela 

limites objetivos ao seu exercício, sob pena de interferir na liberdade de outrem, qual seja o 

próprio direito natural” (ZENNI; FÉLIX, 2015, p. 30). 

A igualdade, portanto, é uma condição para a qual todos os homens nascem, não a 

possuindo ao nascer. 

 

Devo admitir que os filhos não nascem nessa condição de igualdade, muito 

embora nasçam para ela. Os pais lhes impõem uma espécie de regra e 

jurisdição quando vêm ao mundo, e a conservam ainda por algum tempo, 
mas tal poder é apenas temporário. Os laços dessa sujeição são comparáveis 

aos cueiros em que são envoltos e que os abrigam durante a fragilidade da 

infância; contudo, a idade e a razão, à medida que crescem, os afrouxam, até 
que afinal deles se libertam, ficando o homem livre e sob sua própria tutela 

(LOCKE, 2002, p. 44). 

 

A condição de igualdade e liberdade de todos os homens demanda, portanto, a plena 

posse da própria força e da razão, a capacidade de prover o próprio sustento e autopreservação 

e orientar-se conforme a lei da natureza, conforme os ditames da razão. A descendência do 

homem nasce fraca e indefesa, “ignorantes e sem entendimento”, competindo aos pais suprir 

as referidas deficiências, até que o amadurecimento permita àquele  conquistar a liberdade 

(LOCKE, 2002, p. 44-45). 
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Os filhos de Adão, que ao nascer não estão de fato sob a lei da razão, não 

estão na realidade livres; porque a lei, no seu verdadeiro significado, é não 

só limitação, mas é também direção de quem age livre e inteligentemente no 
seu próprio interesse e não prescreve mais do que importa ao bem geral dos 

que estão a ela sujeitos (LOCKE, 2002, p. 45). 

 

A assunção à condição de liberdade tem relação com a aptidão para a condução, de 

forma livre, de qualquer limitação ou tirania por parte de quem quer que seja. 

 

A liberdade tem de ser isenta de restrição e de violência de terceiros, o que 

não pode acontecer se não há lei mas a liberdade não é aquilo que uns dizem: 
licença para qualquer um fazer o que bem entende – pois, quem poderia se 

dizer livre se estivesse exposto ao arbítrio de qualquer um? - , mas liberdade 

de dispor e ordenar, a seu talante, as ações, as posses e toda a sua 
propriedade, dentro da prescrição das leis sob as quais vive, não sujeito à 

vontade arbitrária de outrem, mas seguindo livremente a própria vontade. 

(LOCKE, 2002, p. 45) 

 

Dessa forma, enquanto não atingido aquele momento em que o homem se encontrará 

dotado de maturidade para, conforme o próprio entendimento, orientar o seu querer, aquele 

não poderá exercer o seu querer, cabendo aos seus pais a limitação e a regulação de seu 

querer, de sua vontade, até o atingimento da maturidade, que se dará quando for possível 

supor que esse indivíduo é capaz de conhecer a lei à  qual  está submetido, mantendo suas 

ações, observados os limites da referida lei (LOCKE, 2002, p. 46). É possível, ainda, se 

deparar com alguns casos mais incomuns de indivíduos que, por alguma circunstância 

peculiar, nunca atingem a maturidade, incapazes de compreender as leis às quais estão 

submetidos e, consequentemente, também incapazes de atuar nos limites dessa mesma lei. 

Esses indivíduos permanecerão sob a tutela de alguém, enquanto perdurar essa situação de 

incompreensão, posto que são incapazes de assumir o encargo de conduzir-se, observados os 

limites da lei. “Assim sendo, os loucos e os idiotas não se libertam nunca do governo dos 

pais” (LOCKE, 2002, p. 47). 

Competem aos pais, portanto, a incumbência, o poder de cuidados dos filhos 

enquanto ainda na situação de menoridade ou que, por qualquer adversidade, não alcancem o 

entendimento necessário à liberdade. Não obstante, o referido poder é apenas temporário e 

não se estende à vida ou à propriedade dos filhos, mas é apenas um “amparo à fraqueza e 

imperfeição da menoridade” (LOCKE, 2002, p. 49). O poder exercido pelos pais durante essa 

fase inicial da vida dos filhos, como amparo à menoridade, deve ser aplicado em consonância 

com a sabedoria divina, não conferindo direito de vida e morte sobre estes, tampouco sobre a 

propriedade destes.  
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Consequente ao poder (dever) dos pais para com os filhos durante a menoridade, 

enquanto corrente a necessidade do governo e orientação destes atingido o entendimento e 

alcançada a liberdade, segue-se o dever perpétuo de respeito devido pelos filhos face aos pais, 

seja pelas leis de Deus, seja pelas leis da natureza (LOCKE, 2002, p. 50). Assim, tendo 

recebido a vida bem como os cuidados iniciais na fase talvez de maior fragilidade da vida, 

cabe aos filhos “a obrigação perpétua de honrarem os pais”, impedidos aqueles de práticas 

que, de alguma maneira, possam “prejudicar, ofender, perturbar ou pôr em perigo a felicidade 

ou a vida de que o trouxe ao mundo” (LOCKE, 2002, p. 50). Não obstante, corolário da 

condição da igualdade dos homens, ressalta-se: 

 

Não há condição ou liberdade que possa dispensar os filhos dessa obrigação. 

Mas isso está muito longe de outorgar aos pais o poder de mando sobre os 
filhos, ou autoridade para fazer leis e dispor ao seu talante da vida e da 

liberdade deles. Uma coisa é dever veneração, respeito, gratidão e 

assistência; outra exigir obediência absoluta e submissão. Um rei no seu 
trono deve à mãe a veneração que tem de ter para com os pais, embora com 

isso sua autoridade nada sofra, nem ele se submeta ao governo dela. 

 

Decorrem, do pátrio poder, então, dois direitos. Melhor dizendo, o direito que tem os 

pais de educação e governo dos filhos, durante a menoridade, constitui, na verdade, mais um 

dever dos pais para com os filhos do que propriamente um direito daqueles e um segundo 

direito como um dever dos filhos para com os pais, em decorrência de aqueles terem recebido 

destes a vida, os cuidados e educação indispensáveis ao atingimento do entendimento. 

 

Um tem a finalidade de beneficiar os pais tanto como o outro ao filho, 

embora o dever da educação, que é dos pais, pareça ter peso maior, porque a 

ignorância e incapacidade da infância exigem restrição e correção, exercício 

patente de governo e espécie de domínio (LOCKE, 2002, p. 51). 

 

Como dito, o pátrio poder, embora conceda aos pais o direito (dever) de educação e 

governo dos filhos durante e menoridade, atingido o entendimento e gozando o filho de plena 

razão para conduzir-se nos limites da lei, ainda assim este deve para os pais um dever 

perpétuo de respeito e veneração, não têm os pais o “poder soberano de mando”, ou 

prerrogativa de criar leis e de impô-las com penalidades capazes de atingir a liberdade, a vida 

ou os bens do filho (LOCKE, 2002, p. 52). 

 

Alguém pode dever veneração e respeito a um ancião ou sábio, defesa ao 

filho ou ao amigo, alívio e amparo ao aflito, gratidão ao benfeitor, a tal ponto 

que tudo que tenha ou tudo que possa fazer não seja suficiente para pagar; 
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mas nada disso outorga autoridade nem direito a qualquer pessoa de impor-

lhes leis. 

 

Não se deve confundir, portanto, o poder paterno com o poder político. O poder de 

fazer leis e exigir sua observância não é consequência do poder paterno, tratando-se de 

poderes distintos, com premissas e prerrogativas também distintos: 

 

Contudo, estes dois poderes, político e paterno, são tão perfeitamente 

distintos e separados, alicerçados em premissas tão diversas, e destinando-se 
a fins tão diferentes, que cada súdito, sendo pai, tem tanto poder paterno 

sobre seus filhos como o príncipe o tem sobre os dele, e todo príncipe que 

tem pais lhes deve tanto amor filial e obediência como o mais humilde dos 

súditos aos seus; tal poder não pode pois conter qualquer parcela ou grau do 
poder que um príncipe ou magistrado possui sobre os seus súditos (LOCKE, 

2002, p. 53). 

 

Dito de outra forma, apenas aquele que detém o poder político tem a prerrogativa de 

criar leis e impor dever de obediência, poder de legislar e impor sanções. Outro poder ainda 

decorre da relação de paternidade e filiação, restrito quase apenas ao seio da família e que, em 

certa medida, ainda acaba por submeter os filhos à obediência, mesmo quando atingida a 

maioridade, é o poder que os homens têm de transmitir os bens aos seus preferidos, ou seja, as 

posses dos pais acabam por constituir a expectativa e a herança dos filhos, que podem ser 

aquinhoados, “conforme o comportamento deste ou daquele filho mais consoante com a 

vontade e a disposição do genitor” (LOCKE, 2002, p. 53). 

Em conclusão, Locke (2002, p. 56) destaca que, embora o poder de governo e de 

comando dos pais não se estenda para além da menoridade dos filhos, havendo durante essa 

primeira fase disciplina e educação, e ultrapassada a menoridade, atingido o entendimento, 

aptidão para o autogoverno, na conformidade das leis existentes, subsistindo o dever de 

piedade e veneração durante toda a vida, ainda assim não têm os pais o poder de legislar e, 

consequentemente, de aplicar penalidades aos filhos. Não obstante, fácil perceber que, nos 

primórdios do mundo, o domínio das áreas feitas pelas famílias acabava por consolidar ainda 

um dever de respeito para com a figura do patriarca, e os filhos, acostumados a prestar 

obediência desde a primeira infância, seguiam nessa obediência, também quando atingida a 

maioridade, como consequência do poder de dispor dos bens, que detinha o pai, em favor dos 

filhos que mais se conduzissem consoante suas vontades, acarretando, “num processo lento e 

imperceptível”, a transformação dos pais em monarcas políticos. 

Locke (2002, p. 57) começa, então, a apresentar fundamentos da formação da 

denominada sociedade política ou civil, a partir de uma justificação acerca da sociabilidade 
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humana, ou seja, os impulsos que levam o homem a viver em sociedade, destacando que um 

primeiro núcleo de conformação em sociedade é aquele que se estabelece entre homem e 

mulher. Ressalta o filósofo que a sociedade conjugal se constitui a partir de um pacto 

voluntário entre homem e mulher, com fins precípuos de comunhão de vidas e de direitos ao 

corpo um do outro, para fins de atingimento do principal fim do matrimônio, qual seja, a 

procriação, o qual, por sua vez, acarreta o dever de sustento e socorro recíproco. Locke 

salienta, ainda, que, embora a sociedade conjugal tenha como principal objetivo a procriação, 

o escopo não se esgota no ato da procriação, mas se estende na continuação da espécie que, 

por sua vez, exige a duração da união, de forma a viabilizar o necessário à criação e educação 

até que os filhos tenham condições de manter-se por si, atingido o entendimento que os 

tornará  livres. 

O filósofo destaca que, embora na sociedade conjugal haja interesses e preocupações 

comuns, é natural que existam entendimentos diferentes e consequentemente opiniões 

diversas acerca de determinados assuntos, indicando que, quando se tratar de divergências 

referentes a assuntos relativos à propriedade comum, a palavra final, como regra, cabe ao 

marido, por se tratar, segundo Locke (2002, p. 59), do “mais capaz e mais forte”. 

A relação entre pais e filhos foi objeto de estudo mais detido no capítulo acerca do 

pátrio poder, no entanto, importa, neste momento, tratar das expressões antigas na história da 

humanidade, ‘senhor’ e ‘servo’, que colocarão  um homem, ao menos temporariamente, por 

força de um contrato, sujeito à  tutela disciplinar do senhor, observados os limites do contrato 

estabelecido entre eles, diferente do que ocorre com uma outra modalidade de servidão que se 

verificam diante de indivíduos tornados “prisioneiros tomados em uma guerra justa”, os quais 

ficam sob domínio absoluto e poder arbitrário dos senhores (LOCKE, 2002, p. 60). Afirma-se 

que esses indivíduos, capturados40 em uma guerra justa, perdem o direito à vida e, 

consequentemente, o direito à liberdade e às suas propriedades, não sendo sequer 

considerados parte da sociedade civil, cujo escopo principal radica na preservação da 

propriedade. 

A formação da comunidade, ou sociedade civil, embora possa guardar similitude 

com uma sociedade familiar, constituída por marido e mulher, filhos, servos e até mesmo 

                                                
40 Não é escopo do presente trabalho a questão da escravidão, no entanto, chamam a atenção os argumentos 

desenvolvidos quanto ao estado de guerra, guerra justa, perda do direito à vida e, consequentemente, à liberdade, 

à propriedade, tudo com o propósito de justificar a escravidão, a submissão, sem reconhecimento de integrar a 

sociedade, uma vez que o principal fim da sociedade civil, conforme indicado, não é a pessoa, mas a preservação 

da propriedade. 
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escravos41, havendo todas as respectivas circunstâncias de subordinação e regras, não se 

confunde com essa última. Difere a sociedade civil da familiar quanto à forma de sua 

Constituição, bem como ao exercício do poder e aos seus objetivos. Conforme apresentado 

anteriormente, o homem nasce em uma condição de liberdade e igualdade perante todos os 

demais homens, gozando de prerrogativas para o exercício de sua razão para a proteção de sua 

propriedade, a qual, por sua vez, é composta pela sua vida, sua liberdade e suas posses. 

Assim, para a defesa de sua propriedade, o homem pode lançar mão daquilo que entender 

necessário à sua preservação, até mesmo na eliminação de um oponente que atente contra sua 

propriedade. Esse formato inicial de estado de natureza não se coaduna com a noção de 

comunidade, havendo a necessidade de os homens abdicarem desses direitos naturais em 

favor da comunidade: 

 

Contudo, uma vez que uma sociedade política não pode existir nem manter-

se sem ter em si o poder de preservar a propriedade e, para isso, punir as 

ofensas cometidas contra qualquer dos seus membros, só podemos afirmar 
que há sociedade política quando cada um dos membros abrir mão do 

próprio direito natural transferindo-o à comunidade, em todos os casos 

passíveis de recurso à proteção da lei estabelecida (LOCKE, 2002, p. 61). 

 

E prossegue Locke (2002, p. 61): 

 

E assim, excluído todo julgamento provado de cada cidadão particular, a 

comunidade torna-se árbitro em virtude de regras fixas estabelecidas, 

impessoais e iguais para todos; e por meio de homens, a quem a comunidade 
outorga o poder para execução dessas regras, decide todas as desavenças, 

sobre qualquer assunto de direito, e pune as infrações cometidas com as 

penalidades estabelecidas pela lei. 

 

Pode-se, então, verificar que, para Locke (2002, p. 62-63), o pacto social é elemento 

constituinte da sociedade civil, à medida que um grupo de indivíduos se reúne e concorda em 

‘abdicar’42 de seus direitos naturais em favor da comunidade, a qual, por sua vez, ficará 

responsável em fazer elaborar leis impessoais e iguais para todos, observando a exigência do 

bem da sociedade e de aplicá-las, “estabelecendo-se para tal uma autoridade reconhecida para 

a qual todos os membros dessa sociedade podem apelar por qualquer dano sofrido ou 

controvérsia que possa surgir, e à qual todos os membros têm de se submeter”. Nesse ponto, 

                                                
41 Causa estranheza o fato de terem sido apresentados argumentos acerca da igualdade entre os homens e o 

subterfúgio ao estado de guerra, a fim justificar (?) a submissão de um homem a outro homem, na condição de 

escravo. 
42 Não se trata de abdicação mas de delegação diante da inalienabilidade dos direitos envolvidos. 
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Locke (2002, p. 63), citando Hooker (Pol. Ecl. Liv. I, sec. 16), começa a apresentar 

fundamento para a desobediência: 

 

O poder público de toda a sociedade está acima de qualquer alma nela 

contida e o uso principal desse poder consiste em dar leis a todos que sob ele 

estão, leis a que em tais casos devemos obedecer, a menos que apareça 
algum motivo que mostre que a lei da razão ou a de Deus prescreve o 

contrário. 

 

Destaca Locke (2002, p. 63) que os regimes de monarquia absoluta são 

incompatíveis com a noção de governo civil, tendo em vista que é comum que o príncipe 

concentre em si todo o poder, seja de legislar, seja de executar, não havendo, portanto, a 

possibilidade de se apelar para alguém com isenção o bastante para reparar um dano causado 

pelo príncipe. Assinala o filósofo, portanto, que, em regimes absolutistas, há permanência do 

estado de natureza, ao menos por parte do soberano, que não se submeterá a nenhuma outra 

autoridade. 

 

Onde quer que as pessoas não disponham de semelhante autoridade a que 

recorrerem para arbitrar nas disputas entre elas, estarão elas no estado de 
natureza; e é essa a condição em que se encontra qualquer príncipe absoluto 

em relação aos que estão sob seu domínio. 

 

Locke (2002, p. 65) prossegue na crítica ao regime de monarquia absoluta, em que o 

tirano conservará, somente ele, o estado de natureza: 

 

Seria como se os homens que deixam o estado de natureza e entram em 
sociedade concordassem em que todos eles, menos um, ficassem submissos 

à lei, mantendo aquele, contudo, toda a liberdade própria do estado de 

natureza, aumentada pelo poder e tornada licenciosa pela impunidade. 

 

E alerta que “os homens são tolos que se acautelam contra os danos que lhes possam 

causar furões ou raposas, mas ficam contentes, ou acham até segura serem devorados por 

leões” (LOCKE, 2002, p. 65). 

A origem das denominadas sociedades políticas, a formação das comunidades, 

ocorre quando um conjunto de pessoas estabelece um acordo em que todas elas abdicam de 

parcela de sua condição de liberdade natural para, então, submeterem-se ao poder político de 

outrem, à medida que, diante desse acordo, a comunidade, assim formada, poderá valer-se de 

uma mais segura condição para usufruir de suas posses e de proteção contra aqueles outros 

que não façam parte dela (LOCKE, 2002, p. 68), Verifica-se, assim, que o consentimento é 
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elemento indispensável à formação da comunidade, mediante o consentimento individual de 

todos, obtida a maioria dos membros desse grupo de pessoas. Começa, dessa forma, o dever 

de obediência diante da formação de um corpo social, quando “o indivíduo, concordando com 

outros em formar um corpo político sob um governo, assume a obrigação para com os demais 

membros dessa sociedade de submeter-se à resolução que a maioria decidir” (LOCKE, 2002, 

p. 69). Radica, portanto, no consentimento de certo número de homens, a formação de 

sociedade política: 

 

Por isso, o que dá início e constitui de fato qualquer sociedade política é tão 

só o assentimento de certo número de homens livres capazes de maioria para 

se unirem e incorporarem-se a tal sociedade. E isto, e somente isto pode dar 
origem a qualquer governo legítimo no mundo (LOCKE, 2002, p. 69). 

 

Dito de outra forma, para Locke (2002, p. 71-72) o elemento que constitui e funda 

uma sociedade política é o consentimento de certo número de homens livres, fundamento de 

constituição e elemento que legitima a referida constituição de uma sociedade. Para tanto, o 

filósofo ilustra com exemplos de algumas comunidades que se constituíram a partir da reunião 

de homens livres e em estado de natureza, como nos primórdios de Roma e de Veneza, partes 

da América, habitantes no Peru, na Flórida, e mesmo um êxodo ocorrido com um grupo de 

jovens espartanos que conquistaram Tarento, forçaram os seus habitantes a deixar a cidade e 

fundaram uma nova comunidade. Locke (2002, p. 73) reforça, dessa forma, o argumento 

fundante de uma sociedade política: “[...] que o começo de uma sociedade política baseia-se 

no consenso dos homens em juntar-se para formarem uma sociedade; e estes, quando assim 

incorporados, tem condições de instalar a forma de governo que julguem conveniente”. 

Não obstante o fundamento da sociedade política apresentado, o filósofo ressalta que 

será bastante comum encontrar, a partir de uma investigação histórica, que os homens, nos 

primórdios, quando ainda vivendo em estado de natureza, estavam sob o governo de um só 

homem. Liderança essa também, de maneira bastante frequente, exercida pelo pai, 

consequência lógica e hábito adquirido de se prestar obediência a ele durante as primeiras 

fases da vida, quando ainda não se tinha amadurecimento e capacidade para se conduzir de 

acordo com a razão, ainda não desenvolvida, que se estendia para a idade, quando o 

entendimento já estivesse conquistado, amadurecido. Mas Locke (2002, p. 73-74) alerta: 

 

Porém tal circunstância deu ensejo a que os homens se enganassem, vindo a 

pensar que, por natureza, o governo era monárquico e pertencia ao pai; não 

será, pois, fora de propósito considerar aqui o motivo por que os homens, no 
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princípio, escolhiam em geral esta forma de governo, surgida talvez da 

preeminência do pai na primeira instituição de alguma comunidade, 

colocando todo o poder num só homem, é contudo evidente que o motivo de 
perpetuar esta forma de governo não resultava de qualquer consideração ou 

respeito para a autoridade paterna, visto que quase todas as pequenas 

monarquias, nos tempos primevos, foram comumente eletivas, pelo menos 

de vez em quando. 

 

Por consequência, não havia, diante apenas da preocupação quase que exclusiva de 

eventuais agressores ou invasores estrangeiros, preocupação em se investigar, de forma mais 

aprofundada e refletida, meios de se limitar qualquer exorbitância daquele (pai) a quem 

tinham concedido o poder e “de equilibrar o poder do governo repartindo-o entre mãos 

diferentes” (LOCKE, 2002, p. 74). Nessas circunstâncias históricas, em que praticamente toda 

a preocupação se voltava ante a contingência de uma ameaça estrangeira, norteava os seus 

membros à escolha do governante e da forma de governo. E prosseguia: “Era natural que 

adotassem um modelo de governo que melhor lhes servissem para esse objetivo, escolhendo 

os mais sábios e os mais valentes para liderá-los nas guerras e dirigi-los contra os inimigos, 

sendo este o fim principal do governo.” (LOCKE, 2002, p. 75) 

A proteção da vida, da liberdade e da propriedade, diante de ameaças estrangeiras, 

era, portanto, a principal finalidade dos governos em suas auroras, muito provavelmente 

visando à preservação desses direitos. Assim, na denominada Idade de Ouro, antes que o 

amor sceleratus habendi43 tivesse contaminado o espírito dos homens, fosse do governante, 

fosse dos governados, não havia preocupação em debater ou limitar o poder do magistrado, 

não existiam “disputas entre o povo e príncipes sobre mandantes e governos” (LOCKE, 2002, 

p. 77). Nada obstante, os tempos mudam: 

 

Todavia, quando, em tempos posteriores, a ambição e o luxo conservaram e 

aumentaram a posse do poder, sem que cumprissem as tarefas para as quais 
o tinham concedido e, por meio da adulação, tivessem ensinado os príncipes 

a terem interesses distintos e separados do povo, os homens sentiram a 

necessidade de examinar mais cuidadosamente a origem e os direitos do 
governo, e de descobrir meios de coibir os exageros e impedir os abusos do 

poder que, confiado às mãos de outrem apenas para o bem de todos, 

verificaram estar sendo utilizado em seu prejuízo (LOCKE, 2002, p. 77). 

 

Diante de uma segunda objeção acerca da origem das sociedades políticas, qual seja, 

a de que seria “impossível que qualquer indivíduo tenha a liberdade de unir-se a outros para 

dar início a outro governo, e em nenhum caso ter a capacidade de estabelecer governo 

                                                
43 O desejo criminoso de possuir. 
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legítimo”, reitera-se que o fundamento da sujeição dos homens a um governo é o seu 

consentimento (LOCKE, 2002, p. 78). A admissão em submeter-se a um tipo de governo 

demanda o consentimento daquele que a ele se sujeita. Argumenta Locke (2002, p. 79) que, 

“seja qual for o compromisso assumido ou a promessa feita, obrigam a quem o formulou, mas 

nenhum pacto há que obrigue os filhos ou a posteridade”. Dito de outra forma, o 

consentimento dado para submeter-se a determinado governo obriga aqueles que o emitiram e 

não necessariamente sua descendência, assim, “o consentimento de homens livres, nascidos 

sob governo, que é somente o que os torna membros dele” (LOCKE, 2002, p. 80). O alicerce 

da sociedade política, destarte, é o consentimento que merece melhor detalhamento de seu 

conteúdo: “Todo homem, como vimos, é naturalmente livre, e como nada pode sujeita-lo a 

qualquer poder terreno senão sua própria vontade, é preciso esclarecer o que deve ser 

entendido por declaração suficiente do consentimento de alguém em tornar-se súdito das leis 

de qualquer governo.” (LOCKE, 2002, p. 81) 

Faz-se uma distinção entre o consentimento expresso e o consentimento tácito. 

Parece não haver dúvidas acerca do consentimento expresso, ou seja, quando alguém emite 

uma declaração do propósito de ingressar em determinada sociedade e, assim, tornar-se 

membro dela. Incerteza recai sobre o consentimento tácito, dada a dificuldade em se 

estabelecer que tenha a pessoa implicitamente assentido em fazer parte de uma sociedade. 

Para Locke, o simples fato de ter posses em determinado território, ou uma breve morada ou 

mesmo o ato de trafegar em estradas,44 configuraria o consentimento tácito e, 

consequentemente, o bastante para se sujeitar à obediência a  leis dessa sociedade (2002, p. 

81). 

Prossegue Locke (2002, p. 81-82) quanto ao consentimento tácito: 

 

Qualquer pessoa livre, portanto, com o mesmo ato com que se filia a uma 

comunidade, une também suas posses, que antes também eram livres; e 

ambas, pessoa e posse, ficam sujeitas à jurisdição e ao domínio dessa 
comunidade, por todo o tempo vindouro. Portanto, aquele que daí em diante 

desfrute de qualquer parcela de terra assim anexada e sob o governo dessa 

comunidade, seja por herança, compra, permissão ou de outra forma 
qualquer, deve aceita-la com a condição a que está submetida – isto é, de 

sujeitar-se ao governo da comunidade sob cuja jurisdição se encontra, como 

qualquer súdito dela. 

 

                                                
44 Sandel pondera entretanto ser o consentimento tácito muito frágil e entende difícil o simples fato de transitar 

em uma estrada configurar o consentimento com as normas de um determinado governo (2012, p. 177). 
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O filósofo ressalta (LOCKE, 2002, p. 82), para concluir os argumentos acerca do 

início das sociedades políticas, que a submissão às leis de um país, vivendo em paz com os 

demais membros, não implica, por si só, que esse indivíduo se torne membro dessa sociedade, 

tratando-se apenas de cortesia do governo, devida a todos os que respeitam as leis impostas, 

ainda que se tratem de visitantes com longa permanência.  

A questão que se faz é por que motivo uma pessoa, estando livre, sendo dona e 

senhora de si e de seus bens, a ninguém sujeita, abdicaria45 dessa condição de liberdade para 

submeter-se ao domínio e controle de outra pessoa? (LOCKE, 2002, p. 84). Para o autor em 

estudo, a resposta é óbvia pois, nesse estado de natureza, todos os homens usufruem dessa 

mesma liberdade, todos livres e iguais, não submetidos ao jugo de ninguém, no entanto, a 

fruição de suas posses dependeria da observância da equidade e da justiça por parte de todos 

os demais, o que nem sempre se verificava. Assim, o principal fim de uma sociedade política 

radica na proteção da vida, da liberdade e da propriedade de seus integrantes. Nesse sentido, 

afirma Locke que “Não é, pois, sem razão que busca, de boa vontade, juntar-se com outros 

que estão já unidos, ou pretendem unir-se, para a conservação recíproca da vida, da liberdade 

e dos bens a que chamo de “propriedade”” (2002, p. 84). 

Importa ressaltar que, para Locke (2002, p. 84), a noção de ‘propriedade’ 

compreende em si o direito à conservação recíproca da vida, o direito à liberdade e o direito 

aos bens objeto de posse. A preservação desses direitos acaba por levar os homens a 

livremente se associar, mediante consentimento, para que os referidos direitos sejam 

assegurados diante da instabilidade comum, quando em estado de natureza. A citada 

precariedade do estado de natureza decorre da falta de algumas condições mínimas para uma 

vida tranquila, posto que nem sempre é possível depositar a harmonia das relações humanas 

na observância da equidade por parte dos outros. 

Ressalte-se, mais uma vez, que já foi destacado alhures que a vida no estado de 

natureza não implica desregramento pois o homem, nessa condição, não tem a liberdade para 

destruir a si mesmo ou a qualquer criatura de sua posse, assim como não pode prejudicar 

outrem na vida, na saúde, na liberdade e nas suas posses (LOCKE, 2002, p. 16), mas que, em 

tais condições, há constante incerteza e condições pela não observância das regras da razão 

por parte de todos. 

                                                
45 Repita-se que a expressão abdicação é compreendida como mera delegação por força do consentimento e nos 

limites do acordo firmado (Garcia, 2004, p. 164). 
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Diante disso, Locke (2002, p. 84-85) enumera aspectos que justificam o abdicar do 

governo de si, a abdicação do estado de natureza, em favor da constituição de uma sociedade 

política e governo:  

 

Primeiro, falta uma lei estabelecida, firmada, conhecida, recebida e aceita 

pelo consentimento comum, que defina o que é justo e injusto e a medida 

comum para resolver as controvérsias entre os homens; e isto porque, apesar 
de a lei da natureza ser clara e inteligível para a razão, os homens, desviados 

que são pelo interesse bem como ignorantes dela pois não a estudam, não 

podem amiúde reconhecê-la como lei que discipline seus casos particulares. 

Em segundo lugar, falta um juiz equânime e indiferente com autoridade 
reconhecida para ajuizar sobre as controvérsias de acordo com a lei 

estabelecida; sabemos que, nesse estado, todo homem é juiz e executor da 

lei, e sendo os homens obviamente parciais, a paixão e a vingança podem 
levá-los a excessos nos casos em que estejam envolvidos, enquanto a 

negligencia os torna por demais descuidados nos negócios dos outros. 

Em terceiro lugar, falta quase sempre o poder que sustente a justa sentença, 
garantindo-lhe a devida execução. Aqueles que ofendem por qualquer ato 

que considerem injusto, raramente deixarão de sustentar a injustiça pela 

força, sempre que o puderem. Tal atitude torna facilmente o castigo perigoso 

e lesivo para os que o tentam. 

 

Esses são os motivos que levam os homens de boa vontade a abrir mão do poder 

individual de promover a justiça, de forma a permitir que outro, escolhido por eles e em nome 

deles, o faça, mediante regras que a comunidade estabelecer por si ou por intermédio de 

outros, igualmente escolhidos para esse fim (LOCKE, 2002, p. 85). 

Locke (2002, p. 86) alerta que os homens abdicam de sua condição individual de 

liberdade, de igualdade e do Poder Executivo, constituindo uma sociedade política, para que 

outrem, em seus nomes, assegure a propriedade (vida, liberdade e posses) e assim procedem 

para melhorar sua condição inicial, nunca para piorá-la. 

 

E como não podemos supor que um ser racional troque a sua condição para 
pior, o poder da sociedade ou o legislativo constituído não é tampouco de se 

supor que se estenda para além do bem comum, ficando na obrigação de 

garantir a propriedade de cada membro, obstando aos três inconvenientes 

acima mencionados que tornam o estado de natureza tão inseguro e 
arriscado. 

 

Assim, a sociedade política, constituída por intermédio de seus agentes, não tem um 

cheque em branco, deve atuar sempre de forma a assegurar a preservação dos direitos de seus 

integrantes, e “tudo isso visando apenas à paz, à segurança e ao bem geral do povo” (LOCKE, 

2002, p. 87). Resta assim evidenciado o sentido em que se emprega o termo abdicar, como 

delegação, e com o escopo de fortalecimento desses direitos, e não de enfraquecimento destes. 
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A constituição de uma sociedade ou governo civil, por sua vez, demanda a instituição 

de um Poder Legislativo, como expressão do poder supremo, tendo-se em vista que seria 

“inconcebível que o poder inferior prescreva ao superior, ou que outro poder que não o 

supremo faça as leis”. Assim, o “modo de se estabelecer o poder legislativo será a forma da 

comunidade”, não importando se se trata de uma democracia ou outra forma de governo, mas 

que exprima uma sociedade de homens (LOCKE, 2002, p. 88-89). 

Esse aspecto é de sensível importância para a compreensão do dever de obediência, 

tendo-se em vista a saída do estado de natureza e a formação de uma sociedade civil. Ressalta 

Locke que o principal escopo da organização em sociedade é permitir aos seus membros o 

desfrute, com paz e segurança, da propriedade e que o instrumento destinado a tal fim é a lei, 

assim, a primeira providência que se deve adotar para a constituição de uma sociedade civil é 

a instauração do Poder Legislativo. O filósofo destaca que este poder, entendido como poder 

supremo da sociedade civil, é “sagrado e intocável nas mãos a que a comunidade o confiou”, 

ou seja, um poder que deve ser exercido conforme os fins e limites que lhe são inerentes, a 

saber, ser compatível com o bem público de todos os seus membros, voltado à preservação da 

sociedade civil (2002, p. 90). Note-se que a obediência devida aos atos do Poder Legislativo 

fica condicionada à atuação desse supremo poder na conformidade de sua obrigação, na 

obrigação que tem de atuar na defesa de todos os membros que constituem a sociedade civil e 

na preservação desta. Assim, deve o Poder Legislativo nortear-se pela preservação da 

sociedade: 

 

Este é simplesmente o poder conjunto de todos os membros da sociedade, 

confiado à pessoa ou grupo de pessoas como legislador, e não poderá ser 

maior do que tais pessoas tinham no estado de natureza, antes de se 

constituírem em sociedade e o outorgarem à comunidade; pois ninguém 
pode transferir a outrem mais poder do que possui, nem ninguém tem 

arbítrio absoluto sobre si mesmo ou sobre outrem para destruir a própria vida 

ou tirar a vida ou a propriedade de outrem (LOCKE, 2002, p. 91). 

 

Frise-se que a condição para a obediência devida ao Poder Legislativo está 

estritamente ligada ao cumprimento de seu mister nos limites daquilo que lhe tenha sido 

outorgado e não além, assim, o “poder legislativo tem seus limites restritos ao bem geral da 

sociedade. E não tem outro objetivo senão a preservação e, portanto, não poderá nunca 

destruir, escravizar ou propositalmente empobrecer os cidadãos” (LOCKE, 2002, p. 91-92). 

 

A formação da sociedade não ab-roga a lei da natureza, mas somente em 

muitos casos as torna mais rigorosas e, pelo acréscimo de leis humanas, lhe 
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anexa penalidades conhecidas, com o fim de garantir sua observância. 

Assim, a lei da natureza permanece como lei eterna para todos os homens, 

quer para os legisladores como para todos os demais. As leis que elaboram 
para reger as ações humanas devem, não só quanto a suas próprias ações 

como para as dos demais, estar consoante com a lei da natureza – isto é, 

declaradamente com a vontade de Deus – e, como a lei fundamental da 

natureza é a preservação dos homens, não há lei humana em contrário que 
seja válida ou aceitável (LOCKE, 2002, p. 92). 

 

Dessa forma, a organização da sociedade civil, com a consequente constituição de 

um Poder Legislativo, destinado à elaboração de leis e norteado pelo escopo de preservação 

da sociedade, de forma a garantir o desfruto da propriedade em paz, encontra seus termos, 

seus limites. 

 

Todo o poder que o governo tem destina-se apenas ao bem da sociedade, e 

da mesma forma que não deve ser arbitrário ou caprichoso, também deve ser 

exercido mediante leis estabelecidas e promulgadas; e isso para que não só 

os cidadãos saibam qual o seu dever, achando garantia e segurança dentro 
dos limites das leis, como também para que os governantes, limitados pela 

lei, não sofram a tentação, pelo poder que têm nas mãos, de exercê-lo para 

fins e por meios que os homens não conheçam e nem aprovariam de boa 
vontade (LOCKE, 2002, p. 94). 

 

Outro limite ou termo posto aos governantes diz sobre a necessidade de respeito à 

propriedade dos seus cidadãos, pois, sendo um dos escopos da sociedade civil o desfrute 

daquela em paz, não é dado aos governantes privá-los dela, sem o consentimento daqueles, 

sendo “errôneo supor que o poder legislativo ou supremo de uma comunidade possa fazer o 

que bem entenda e dispor arbitrariamente das propriedades dos cidadãos, ou tirar-lhes 

qualquer parte delas à vontade” (LOCKE, 2002, p. 94). 

Adverte Locke (2002, p. 98) acerca dos perigos da sedução e dos riscos do poder, 

dada a fraqueza humana ante a possibilidade da tomada de conta do citado poder.  

 

Poderia ser tentação excessiva para a fraqueza humana a possibilidade de 
tomar conta do poder, de modo que os mesmos que têm a missão de elaborar 

as leis também tenham nas mãos o poder de executá-las, isentando-se de 

obediência às leis que fazem, e com a possibilidade de amoldar a lei, não só 
na sua elaboração como na sua execução, a favor de sim mesmos, tornando-

se uma classe com interesse distinto dos demais, divergente da finalidade da 

sociedade e do governo; nas comunidades bem organizadas, nas quais o bem 
de todos é levado na devida conta, o poder legislativo é posto nas mãos de 

várias pessoas que, reunidas, têm o poder de elaborar leis; feito isso e 

novamente separadas, ficam também sujeitas às leis que fizeram, o que 

representa uma obrigação nova e imediata para que as leis tenham em vista o 
bem geral. 
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Dito de outra forma, é mais conveniente que o poder de fazer executar as leis, de 

fazer com que as leis já elaboradas sejam observadas seja colocado em outras mãos que as 

daqueles que compõem o Poder Legislativo, minimizando a tentação à fraqueza humana 

diante da concentração de tamanho poder nas mãos de uma pessoa ou grupo de pessoas que, 

seduzidos, poderiam atuar, divorciados dos interesses da comunidade. 

Conquanto os homens tenham, de boa vontade, saído do estado de natureza, 

transferindo à sociedade o poder de garantir-lhe o direito à vida, o direito à liberdade e o 

direito às posses, ainda assim conservam a prerrogativa da autopreservação, ou seja, mantêm 

o direito inalienável de não serem reduzidos à escravidão, o direito de preservar a sua 

propriedade, justificativa à delegação dos poderes e não abdicação, conforme dito alhures: 

 

Embora em uma comunidade constituída, erigida sobre a base popular e 

atuando conforme sua própria natureza, isto é, agindo sempre em busca de 
sua própria preservação, somente possa existir um poder supremo, que é o 

legislativo, ao qual tudo o mais deve ser subordinado, sendo todavia o 

legislativo somente um poder fiduciário que entre em ação apenas em certos 

casos, cabe ainda ao povo o poder supremo para afastar ou modificar o 
legislativo, se constatar que age contra a intenção do encargo que lhe 

confiaram. Ora, todo poder concedido como encargo para se obter certo 

objetivo é limitado por esse mesmo objetivo, e sempre que este for 
desprezado ou claramente contrariado, perde-se necessariamente o direito a 

este poder, que retorna às mãos que o concederam, que poderão depositá-lo 

em quem julguem melhor para garantia e segurança próprias. Por isso, a 
comunidade sempre conserva o poder supremo de se salvaguardar contra os 

maus propósitos e atentados de quem quer que seja, até dos legisladores, 

quando se mostrarem levianos ou maldosos para tramar contra a liberdade e 

propriedades dos cidadãos. Nenhum homem ou sociedade tem o poder de 
renunciar à própria preservação, e, portanto, os meios de fazê-lo em favor da 

vontade absoluta e domínio arbitrário de alguém, e sempre que houver a 

tentativa de reduzi-los a tal situação de escravidão, terão o direito de 
preservar aquilo que não tinham o poder de alienar, e de livrar-se dos que 

violam a lei fundamental, sagrada e inalterável da própria preservação, que 

os motivou a entrar em sociedade (LOCKE, 2002, p. 101). 

 

Dito de outra forma, a passagem, transcrita acima, deixa entender que o Poder 

Legislativo é um mandatário, com objetivos específicos a serem perseguidos, com dever, com 

incumbência de atuar no interesse da preservação daqueles que lhes conferiram poder e, 

quando assim não proceder, perde o poder outorgado pelos cidadãos. O dever de obediência, 

portanto, está condicionado, está vinculado à estreita observância dos fins a que se destina a 

constituição do supremo poder, o Poder Legislativo, qual seja, o de atuar sempre no interesse 

dos cidadãos, na preservação recíproca da vida dos membros da comunidade, na preservação 

da liberdade desses membros e de seus bens, da propriedade dos cidadãos. No entanto, 
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quando o Poder Legislativo deixa de atuar conforme sua destinação, perde o direito à 

obediência: 

 

Mas quando deixa de representar essa vontade pública e passa a agir movido 

pela sua própria vontade particular, rebaixa-se da posição de supremo e 

torna-se indivíduo particular, sem poder superior, sem qualquer direito à 
obediência – que os membros devem apenas à vontade pública da sociedade 

(LOCKE, 2002, p. 102). 

 

Importa frisar que não há qualquer espécie de poder, seja do Legislativo, seja do 

Executivo ou mesmo de qualquer outra espécie que, constituído para atuar em nome da 

comunidade, tenha maior autoridade que aquela “que é delegada por concessão ou comissão 

positiva, ficando todos sob responsabilidade de algum outro poder da comunidade” (LOCKE, 

2002, p. 103). 

Questiona-se a consequência de o Poder Executivo, apesar de, dentre suas diversas 

incumbências, constar a de convocar a reunião do Poder Legislativo, na forma estabelecida na 

lei, para atender às necessidades da comunidade, deixar de fazê-lo, atuando, assim, de forma 

contrária ao encargo que lhe cabe e empregando, sem ter autoridade, força sobre a 

comunidade. Assim responde Locke (2002, p. 104): 

 

Instituído que foi um poder legislativo no exercício para que elaborasse leis, 
quer em certas épocas prefixadas ou quando delas houvesse necessidade, se 

alguma força o impedir de fazer o que é necessário à sociedade, de que 

depende a segurança e a preservação desta, o povo tem o direito de removê-
la também pela força. Em quaisquer estados e condições, o remédio 

autêntico contra a força sem autoridade é opor-lhe a força. Usar a força 

desacompanhada da autoridade, coloca sempre quem dela abusa em estado 
de guerra como agressor, e o expõe a ser pago na mesma moeda. 

 

Ainda que, em suposição, pudesse não haver, na legislação estabelecida inicialmente, 

a periodicidade da convocação para a reunião do Poder Legislativo, tarefa essa de 

incumbência do Poder Executivo, nem por isso se encontraria o Poder Executivo em uma 

condição de superioridade para com o Poder Legislativo, posto que deveria assim proceder 

sempre que as circunstâncias exigissem.46  

                                                
46 Importa esclarecer que à época em que Locke elabora o tratado em comento entende-se que a reunião 

permanente do poder legislativo poderia tornar-se um pesado e inconveniente ônus, e por isso, a previsão da 

reunião do poder legislativo de tempos em tempos, na forma da lei ou diante de vicissitudes que assim o 

demandasse, tarefa essa que caberia a poder executivo, esse permanente. (LOCKE, 2002, p. 105)  
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Entende-se por “prerrogativa” uma espécie de poder discricionário, conferido ao 

Poder Executivo, para este agir diante de situações em que a lei existente ou não tem solução 

para o caso proposto ou a solução dada é inadequada, é injusta, não sendo conveniente esperar 

que o Poder Legislativo se reúna e delibere acerca da elaboração de uma lei para o caso, 

operando como uma forma de exercício da equidade, a ser realizado pelo Poder Executivo, 

seja para colmatar omissões, seja para abrandar um rigor excessivo e inadequado. 

 

Nem sempre os legisladores podem prever, e prover por meio de leis, tudo 

aquilo que é útil a comunidade, portanto o executivo, tendo o poder nas 
mãos, pela lei comum da natureza, tem o direito de lançar mão dele para o 

bem da sociedade nos muitos casos em que falte a direção da lei, até que o 

legislativo, em reunião apropriada, sane as falhas. Sempre há assuntos que a 

lei não cobre; e estes devem logicamente ser confiados à discrição do poder 
executivo, para que os regule visando o bem público e vantagem de todos 

(LOCKE, 2002, p. 108). 

 

Prossegue Locke (2002, p. 109), ao anunciar “‘prerrogativa’ a este poder de agir pela 

discrição a favor do bem público, sem a prescrição da lei e, com freqüência, até contra ela”. 

Mais uma vez e por se tratar de uma forma de atuação que deve se nortear para o bem da 

comunidade, esta não opõe resistência ao exercício por parte do Poder Executivo da 

prerrogativa, desde que exercida com moderação e direcionada ao bem dela. Se não proceder 

dessa forma o Executivo, “se surgir alguma divergência entre o povo e o executivo sobre uma 

questão qualquer que se entenda pertencer à prerrogativa, fácil será dirimir a dúvida, 

observando se seu exercício favorece ou prejudica o povo”. 

Não é demais deduzir que mesmo uma faculdade atribuída a um poder, a fim de que, 

com moderação e escopo, orientado ao bem da comunidade, possa, por desvio ou fraqueza, 

ser exercido, contrariando os fins a que se destina, mereça, portanto, uma delimitação ao seu 

exercício. 

 

Mas quando a corrupção ou a lisonja dominaram príncipes fracos para que 

usassem esse poder em seu próprio favor e não para o bem público, o povo 

viu-se obrigado a determinar, por meio de leis explícitas, os limites da 
prerrogativa nos pontos em que lhe causava danos; por isso o povo sentiu a 

necessidade de pôr limitações claras à prerrogativa nos casos em que havia 

sido confiada com a maior liberalidade à discrição dos príncipes, que só a 
utilizavam zelosamente, isto é, para o bem do povo (LOCKE, 2002, p. 109). 

 

Locke (2002, p. 110) reforça a ideia de que o objetivo da sociedade civil, e, portanto, 

do governo, o motivo pelo qual se justifica terem os homens se organizado em comunidades 
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civis, saindo do estado de natureza, é a busca do bem da comunidade, que se verifica diante 

da recíproca preservação da vida, da liberdade e das propriedades. Diante disso, “quaisquer 

alterações que se introduzam nele com esse intuito não devem ser tidas como usurpação 

contra quem quer que seja, e como ninguém no governo tem o direito de buscar qualquer 

outro fim, apenas são usurpações os atos que prejudicam ou dificultam o bem do povo.” 

E acrescenta o filósofo, de forma acentuada, em sustentação ao argumento racional 

que justifica a reunião dos homens em comunidades civis, a busca, a preservação do bem da 

sociedade, e não o contrário disso, sendo inviável supor que os homens, seres racionais e 

livres, se submetam ao jugo de alguém para dano próprio: 

 

Se assim fosse, o povo sob um governo de príncipe não seria uma sociedade 

de criaturas racionais, que tivessem se associado visando o bem mútuo, nem 
teria eleito governantes para proteger e promover aquele bem; mas deveria 

ser considerado como um bando de seres inferiores subjugados por um 

senhor que os guardasse e explorasse para proveito de si próprio. Se os 
homens fossem tão desprovidos de razão e embrutecidos para formarem uma 

sociedade nestes termos, a prerrogativa poderia ser aquilo que alguns 

desejariam que fosse: um poder arbitrário agindo até em prejuízo do povo 
(LOCKE, 2002, p. 110). 

 

A abordagem feita neste momento retoma os poderes apresentados anteriormente, 

mas agora, de forma conjunta, aproximando-os, porém, com o objetivo de estremar um do 

outro, de forma a distingui-los. Assim, o primeiro poder ao que o homem acaba por se sujeitar 

é o poder paterno ou pátrio poder, que se refere àquele conferido aos progenitores, pai e mãe, 

exercido sobre as pessoas dos filhos ainda menores, tendo em vista o bem destes s até que 

alcancem um desenvolvimento (maioridade) que lhes permita conhecer e conduzir-se 

conforme a lei da natureza ou a lei da comunidade. Esclarece Locke (2002, p. 113) que tal 

poder de governo familiar, de educação e mando não se estende sobre a vida ou a morte dos 

filhos, mas é exercido mais no interesse dos filhos ainda menores, cessando, portanto, com a 

maioridade, ou seja, quando atingida a compreensão das leis que regem o contexto em que 

está inserido, não se estendendo à jurisdição do poder político. 

O segundo poder a que refere é o poder político, cuja origem radica no pacto e no 

consentimento daqueles que compõem a comunidade, os quais, antes da constituição desta, 

vivendo em estado de natureza, como livres e iguais, devendo obediência apenas à lei da 

natureza, juízes das próprias ações, passam às mãos da sociedade esse poder que consiste na 

autorização para a elaboração de leis e na execução e observância destas, sempre visando ao 

bem e à preservação da sociedade constituída (LOCKE, 2002, p. 114). Trata-se, pois, de um 
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poder orientado pela preservação dos membros que compõem a comunidade, cujo principal 

escopo é a preservação da vida dos integrantes da comunidade, da liberdade de seus membros 

e da posse fruída por esses mesmos membros. 

Em terceiro lugar, é identificado o poder despótico, como modalidade de poder 

absoluto que um homem exerceria sobre outro, capaz, inclusive, de lhe tirar a vida, se assim o 

desejasse. Tal poder despótico não decorre da lei da natureza, posto que, segundo a referida 

lei, os homens são todos iguais, não havendo distinção entre eles. Também esse poder não 

decorre de qualquer espécie de pacto, até mesmo por consequência lógica da lei da natureza, 

dado que ao homem não é conferida sequer a possibilidade de tirar a própria vida, logo, com 

menos razão ainda, a possibilidade de tirar a vida de outro homem, embora Locke (2002, p. 

114) admita a possibilidade do confisco da vida quando homens se colocam em estado de 

guerra. Assim o filósofo (LOCKE, 2002, p. 115) sintetiza os três poderes: 

 

A natureza é quem confere o primeiro, isto é, o pátrio poder aos pais para 
benefício dos filhos durante a menoridade, para compensar a falta de 

capacidade e de compreensão na administração da propriedade. Por 

propriedade entendo, aqui e alhures, aquilo que os homens têm, quer na 
própria pessoa, quer nos bens materiais. O acordo voluntário concede o 

segundo, isto é, o poder político, aos governantes para benefício dos 

membros da sociedade, para garantir-lhes a posse e o uso da propriedade. E 
o confisco dá o terceiro poder, isto é, o despótico, aos que dele se apossam 

para seu próprio benefício, sobre os que são despojados de toda a 

propriedade. 

 

Prossegue Locke (2002, p. 115), na sua síntese, arrematando que o “pátrio poder 

repousa unicamente na menoridade que torna o filho incapaz de gerir a propriedade; o 

político, se exerce quando os homens têm propriedade à sua disposição; e o despótico, sobre 

os que já não possuem qualquer propriedade”. 

Outro aspecto apresentado por Locke (2002, p. 116) tem relação com a conquista, 

normalmente decorrência do emprego da força das armas, comum em estado de guerra, que 

frequentemente é confundida com uma das formas de origem dos governos, em especial 

diante de circunstâncias impulsionadas pela ambição humana. No entanto, acaba sendo 

resultado de uma conquista “o início de nova estruturação de uma comunidade pela destruição 

de uma anterior”, mas inevitavelmente dependente do consentimento dos membros da 

sociedade que não participaram da guerra. 

O denominado poder despótico, modalidade de poder absoluto que um homem tem 

sobre outro, inclusive com direito sobre a vida do derrotado, decorrência do estado de guerra, 

guarda imediata relação com a conquista, no entanto, o poder absoluto a que Locke (2002, p. 
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118) se refere recai sobre a vida daqueles derrotados na guerra injusta, “mas não sobre a vida 

e as posses dos que não tomaram parte na guerra, nem mesmo sobre as posses dos que de fato 

guerrearam”.47  

Aqueles membros da comunidade conquistada que não participaram da guerra não 

perderam nenhum dos seus direitos inerentes à propriedade, seja à vida, seja à liberdade, seja 

sobre suas posses ou as de seus ascendentes, ainda que estes últimos tenham participado na 

guerra (LOCKE, 2002, p. 119-120).  

 

Todavia, como os desatinos do pai não constituem faltas dos filhos, que 

podem ser racionais e pacíficos contrariamente à brutalidade e injustiça do 

pai, este, devido a seus extravios e violência, pode vir a perder o direito a 
vida, sem contudo envolver os filhos em seus crimes. Suas posses, que a lei 

da natureza de preservação de todos, dentro do possível, quis que 

pertencessem aos filhos para seu sustento, continuam a pertencer aos filhos. 

 

Afirma, assim, o filósofo que o conquistador não tem direito, senão sobre a vida dos 

derrotados em guerra injusta, sobre a vida daqueles que realmente auxiliaram, participaram na 

guerra, e não sobre os bens ou sobre a vida ou a liberdade dos filhos, esposas e de todos os 

demais que não participaram na guerra, embora seja admitido que possa adquirir alguns bens 

de forma a compensar-se dos danos sofridos na guerra.48 

Ressalta Locke (2002, p. 122) que, na situação de conquista, o vencedor 

frequentemente entende ser senhor das posses dos derrotados, os quais, por sua condição, não 

terão meios de opor-se a tal fato. 

 

Na realidade, o vencedor poderá se julgar senhor da terra, e o vencido, por 

sua condição, não terá como contestar-lhe o direito. Contudo, este direito é 
apenas aquele gerado pela força bruta, do mais forte sobre o mais fraco, 

donde quem for o mais forte poderá arrogar o direito sobre tudo o que achar 

conveniente. 

 

Outro problema apontado diz sobre a sujeição dos membros da comunidade 

derrotada que invariavelmente são compelidos, também mediante ameaça de uso força dos 

vencedores, a dobrarem os joelhos diante das condições que lhe são impostas, qual seja, se tal 

                                                
47 Locke não fornece critérios para se identificar o que é uma guerra injusta, embora admita que os 
conquistadores não fazem a distinção entre participantes diretos ou não da guerra, tratando todos como 
derrotados (2002, p. 118). Importa ressaltar que guerras frequentemente são vencidas pelos mais astuciosos e 
mais fortes, não pelos mais justos. 
48 Talvez por não se tratar do escopo do presente tratado, não há qualquer referência aos critérios adotados para 

essa compensação dos danos sofridos na guerra em defesa do próprio direito. 
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submissão assim obtida é capaz de representar consentimento, indispensável à constituição de 

uma comunidade. Locke (2002, p 122-123) responde negativamente a tal questionamento. 

 

E resta ainda considerar se as promessas extorquidas à força, sem qualquer 

direito, possam se chamar ‘consentimento’ e até que ponto geram obrigação. 

Minha resposta é que não obrigam de modo algum, porque sobre tudo aquilo 
que outrem obtém de mim pela força, ainda conservo o meu direito, restando 

ao outro a obrigação de mo devolver. 

 

Em complemento, acrescenta: 

 

Nenhum governo pode exigir obediência a um povo que não a consentiu 

livremente; e não é de supor que o façam até que gozem de inteira liberdade 

para escolher governo e governantes, ou pelo menos até que tenham leis a 
que tenham dado assentimento, por si mesmos ou por seus representantes 

(LOCKE, 2002, p. 124). 

 

Outra circunstância, objeto de estudo por parte do autor aqui abordado, é a 

usurpação. A expressão costuma ser empregada quando se dá uma ampliação do poder do 

usurpador para além daquilo que lhe pertenceria, recaindo sobre o poder que seria de direito a 

outrem, legitimamente escolhido para governar. Denomina-se “‘usurpação” quando quem a 

pratica entra na posse daquilo que seria direito de outrem” (LOCKE, 2002, p. 127). Assim, 

por consequência, sustenta que um usurpador nunca tem o direito a seu favor, permitido, 

portanto, em face disso, o legítimo exercício de resistência: 

 

Aquele que venha a exercer o poder, em qualquer de seus aspectos, por 

meios diferentes dos prescritos pelas leis da comunidade, não tem direito à 
obediência, apesar de ser mantida a forma da comunidade, uma vez que não 

é a pessoa que as leis indicaram e, portanto, não é a pessoa que o povo 

escolhera (LOCKE, 2002, p. 128). 

 

Locke (2002, p. 129) apresenta uma noção expressiva do termo tirania, diferindo-a 

da noção de usurpação, nos seguintes termos: 

 

Assim como a usurpação consiste em exercer o poder a que outrem tem 
direito, a tirania é o exercício do poder além do direito, o que não cabe a 

ninguém. E ela consiste em usar o poder de que se dispõe, não para o bem 

daqueles que lhe estão sujeitos, mas visando a vantagem própria, particular e 
divorciada do bem geral – ou seja, quando o governante, embora autorizado, 

age segundo a própria vontade e não segundo a lei, e suas ações e ordens são 

orientadas não para a preservação dos direitos do povo, mas para a satisfação 

da ambição, vingança, cobiça ou outra paixão bizarra que o possua. 

 



91 

 

Acaso alguma dúvida seja suscitada acerca da compreensão do que vem a ser tirania, 

sob a alegação de que tal noção é apenas o ponto de vista, a percepção de um cidadão em 

antagonismo ao exercício do governante, Locke (2002, p. 129) cita o rei Jaime I, nos 

seguintes termos: 

 

Preferirei sempre o bem público e de toda a comunidade, ao elaborar boas 
leis e constituições, a qualquer fim particular ou provado de meu interesse; 

julgando sempre que a riqueza e o bem-estar da comunidade são o meu 

maior bem e felicidade mundana – ponto em que um rei legítimo difere 
flagrantemente de um tirano; reconheço que o maior ponto especial de 

diferença entre um rei justo e um tirano usurpador consiste no seguinte: 

enquanto o tirano orgulhoso e cheio de ambição pensa que o reino e o povo 

foram criados somente para a satisfação dos seus desejos e apetites 
desarrazoados, o rei justo e virtuoso, ao contrário, reconhece ter sido criado 

para promover a riqueza e a propriedade do seu povo. 

 

Alerta que tal vício, qual seja, de governar divorciado dos interesses da comunidade, 

não é exclusividade de governos monárquicos, suscetível de acometer as demais formas de 

governo, bastando que o governo seja exercido em desacordo com os interesses da 

comunidade. 

 

Sempre que o poder, esteja nas mãos de quem estiver, para governar o povo 

e preservar suas propriedades for usado para outros fins, e dele se lance não 
para empobrecer, perseguir ou subjugar o povo às ordens arbitrárias e 

caprichosas dos que o detém, torna-se realmente tirania, sejam um ou muitos 

os que assim agem (LOCKE, 2002, p. 131). 

 

O governo exercido de forma divorciada da obrigação que lhe tenha sido outorgada 

pela comunidade, com abuso do direito que lhe fora concedido ou por injustiça, justifica a 

oposição às ordens do governante, sendo admissível a resistência da sociedade quando esta se 

deparar com situação de injustiça e abuso, perpetrados pelo governante (LOCKE, 2002, p. 

132). 

Por fim, trata-se acerca da dissolução do governo, o que demanda a distinção entre a 

dissolução da sociedade e a dissolução do governo. Assim, conforme já apresentado 

anteriormente, a comunidade civil se forma a partir do consenso de um grupo de homens que 

resolvem sair do então estado de natureza em que se encontravam para organizar-se em 

comunidade. O primeiro ato, seguindo a decisão e o consentimento emitido no sentido de se 

organizarem em sociedade, é a escolha de um Poder Legislativo, o qual, por sua vez, ficará 

responsável para elaborar leis que sejam conhecidas de todos, de forma a garantir a vida, a 
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liberdade e as posses de seus membros. A autoridade de que dispõe o Legislativo resulta da 

escolha feita pelos membros da comunidade, ou seja, se alguém ou algum grupo de pessoas 

decidir pela elaboração de leis, sem que tenha sido escolhido para esse fim, não terão essas 

leis autoridade (LOCKE, 2002, p. 136-137). 

A maneira mais comum e frequente de se dissolver uma sociedade ocorre mediante a 

tomada desta por uma força estrangeira, pelo emprego da força, consequência do estado de 

guerra, operando-se a situação de conquista, também anteriormente objeto de abordagem. 

Com a tomada pela força comum, o mesmo poder estrangeiro dissolve por consequência o 

governo até então instituído, posto que o conquistador muito provavelmente não se curvará às 

leis feitas pelo poder escolhido pelos membros da sociedade que acabou de conquistar 

(LOCKE, 2002, p. 136). Por essa razão, diante da dissolução da comunidade, não se sustenta 

o governo, pois a razão de ser deste é aquela, dito de outra forma, o governo só se mantém 

diante da existência da comunidade que lhe deu origem. 

O homem, ainda que organizado em sociedade, não abdica ou perde o direito de 

autopreservação, apenas deixa provisoriamente de exercer esse direito, tendo em vista o 

consentimento de constituir uma comunidade e escolher um Poder Legislativo com o mister 

de elaborar leis para assegurar a preservação da propriedade de seus membros (LOCKE, 

2002, p. 140). Atente-se que o Poder Legislativo escolhido tem uma finalidade bastante clara, 

a preservação da propriedade mediante a elaboração de leis que garantam a vida, a liberdade e 

as posses de seus membros, não podendo proceder contra esse escopo. 

 

Sempre que o legislativo tentar tomar ou destruir a propriedade do cidadão, 

ou subjugá-lo ao seu poder arbitrário, entre em estado de guerra com ele, 

isentando-se de ulterior obediência, deixando-o à mercê de Deus, que provê 

para todos os homens contra a força e a violência. Quando, pois, o 
legislativo infringir esta regra básica da sociedade, e movido por cobiça, 

medo, loucura ou corrupção, tentar apossar-se ou entregar a terceiros o poder 

absoluto sobre a vida, liberdade e propriedade do povo, perde, com isso, o 
poder que a comunidade lhe confiou para fins opostos, fazendo com que 

volte ao povo; este tem agora o direito de reassumir a liberdade primitiva e 

escolher um novo legislativo, mais conveniente, que zele pela segurança e 

garantia, que é o objetivo da sociedade. 

 

Alerta Locke (2002, p. 144) que, quando os poderes constituídos para o bem da 

comunidade pervertem suas finalidades, podem dar ensejo à reação por parte dos membros 

dessa comunidade, oportunizando uma tal resistência que, elevada ao seu extremo, pode ter 

como consequência um estado de rebelião, com consequentes prejuízos à paz e graves 
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perturbações sociais. Assim, o filósofo pondera quanto à consciência que podem ter os 

membros da comunidade diante de uma resistência ao poder que descumpre com seu mister: 

 

Ora, se a afirmação ‘fornece base à rebelião’ significa que fazer o povo saber 

que está desobrigado da obediência poderá ocasionar guerras civis e 

perturbações sociais, quando houver tentativas ilegais contra a liberdade e a 
propriedade dele, e que seria lícito opor-se à violência ilegal dos que, 

embora eleitos, usurparam a propriedade contrariando a confiança, e que, 

portanto, esta opinião não deve ser divulgada devido aos possíveis prejuízos 
à paz do mundo, poderemos responder, com a mesma lógica, que os homens 

não devem se opor aos ladrões ou piratas, pois isso poderia gerar desordens 

ou derramamento de sangue. Os prováveis malefícios resultantes em tais 
casos, não deverão ser imputados a quem defende o próprio direito, mas a 

quem invade o do próximo. Se o cidadão honesto e inocente tiver de abdicar 

passivamente de suas posses, em respeito à paz, em favor daquele que se 

apossa com violência do que é seu, seria bom considerarmos que espécie de 
paz haverá no mundo, baseada na prepotência e rapinagem, e mantida apenas 

para o benefício de ladrões e opressores.49 

 

O respeito pelas leis postas pelo Legislativo deve ser de observância por parte de 

todos, em especial por parte daqueles eventualmente agraciados com maiores vantagens que o 

restante dos membros da sociedade civil. 

 

Merece aprovação do bom senso que se possa resistir pela força a quem quer 

que atente contra a propriedade do povo. Mas recentemente houve quem 
negasse que se pudesse resistir aos magistrados que fizessem o mesmo; 

como se os que desfrutam de maiores privilégios e vantagens legais tivessem 

o poder de infringir essas mesmas leis que os colocaram em lugar melhor do 
que seus irmãos; parece-me que a ofensa deles é por isso mesmo ainda 

maior, não só pela ingratidão que mostram pelas vantagens legais, mas 

também por desrespeitarem o encargo que os seus irmãos lhes confiaram 

(LOCKE, 2002, p. 146). 

 

Cabe ainda questionar quem decidirá se o governante ou mesmo o Poder Legislativo 

atuam na conformidade dos poderes que lhes foram confiados ou contrariam e, portanto, 

traem a confiança que lhes fora depositada. 

 

Quem julgará se o príncipe ou o legislativo agem contrariamente ao encargo 

recebido? Talvez isso seja sugerido ao povo por homens fingidos e 

facciosos, quando o príncipe faça talvez uso só da sua prerrogativa. A isto 

respondo: O povo será o juiz; porque quem poderá julgar se o depositário da 

                                                
49 A história se repete. Um “povo maltratado e injustiçado estará sempre disposto a livrar-se do peso que o 

oprime” afirma Locke (2002, p. 142) e complementa que deve “ter vivido por bem pouco tempo aquele que não 

viu acontecer isso durante sua vida, e deve ser de bem pouca leitura quem não puder citar exemplos disto em 

todas as espécies de governo do mundo”. Não se trata aqui de fazer uma apologia à violência, ao contrário, fazer 

um convite à séria reflexão para que a violência não seja inevitável. 
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confiança ou o deputado agem bem e consoante ao encargo a ele confiado 

senão aquele que o elege, e a quem cabe, por isso mesmo, o poder para 

afastá-lo quando não agir dentro do combinado? E se isto for razoável no 
caso de homens privados, por que não seria válido no caso de importância 

máxima, que afeta o bem-estar de milhões, e também quando o mal, se não 

for prevenido, é maior e de reparação muito difícil, dispendiosa e arriscada? 

(LOCKE, 2002, p. 154). 

 

A abordagem da obra de John Locke, de maneira mais detida, deve-se à  

compreensão de ele ser considerado o “grande teórico do direito de resistência”, o qual 

sustenta, como origem e fundamento do Estado, o consentimento comum dos cidadãos, para o 

fim especial de proteção dos direitos (naturais) inalienáveis destes (BOBBIO, 1998a, p. 338). 

Outro importante referencial teórico, a ser apresentado no próximo item, é o inglês 

John Stuart Mill, o qual adota a liberdade como importante elemento da dimensão humana e 

obstáculo à interferência humana individual e coletiva, fundamento para a resistência, quando 

desrespeitados os limites dessa dimensão. 

 

2.3 John Stuart Mill e a desobediência civil 

 

O tema do referido ensaio, como o próprio Mill qualifica, é a liberdade, 

compreendida como Liberdade Civil ou Liberdade Social, ou, dito de outra forma, “a natureza 

e os limites do poder que a sociedade pode exercer com legitimidade sobre o indivíduo” 

(MILL, 1997, p. 9). O embate entre a Liberdade e o poder exercido pela sociedade é ponto de 

destaque na Antiguidade, Grécia e Roma, representando a liberdade o exercício de proteção 

em face da tirania dos governantes, autoridade ou poder esse que, por sua vez, era exercido 

por um indivíduo ou uma casta, adquirido por herança ou por conquista (MILL, 1997, p. 9). A 

abordagem da desobediência, portanto, para Mill, se fará feita pelas lentes da liberdade. 

O poder exercido pelo governante era entendido como necessário para fins de defesa 

dos governados, em razão de ameaças internas, mas os súditos não ignoravam que esse poder, 

exercido pelo governante, operava como uma arma que deveria assegurar-lhes proteção diante 

de ameaças externas, mas que essa mesma arma poderia se voltar contra a comunidade. 

 

O objetivo dos patriotas era, portanto, determinar os limites do poder que o 

governante podia exercer sobre a comunidade; e essa limitação era o que se 

entendia por liberdade. Havia duas formas de o tentar fazer. A primeira, 
através da obtenção do reconhecimento de determinadas imunidades, 

chamadas liberdades ou direitos políticos, cuja infracção por parte do 

governante era considerada uma violação dos seus deveres; se essa infracção 

viesse, de facto, a ocorrer, a resistência específica ou rebelião geral era 
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considerada justificada. A Segunda, e de um modo geral posterior, foi o 

estabelecimento de controlos constitucionais, através dos quais o 

consentimento da comunidade ou de alguma entidade que, supostamente, 
representava os seus interesses, foi tornado uma condição necessária para 

alguns dos actos mais importantes do poder governante (MILL, 1997, p. 10). 

 

Surge, então, uma época em que a humanidade deixa de entender que o poder 

exercido pelo governante deve ser algo antagônico aos interesses da comunidade, contrário 

aos interesses dessa. Diante dessa fase, que pode ser entendida como um progresso, começa-

se a entender que melhor seria que os governantes fossem representantes eleitos periódica e 

temporariamente, e que a vontade desses governantes eleitos se identificasse com a vontade 

da comunidade e que, diante disso, não haveria mais a necessidade de proteção da 

comunidade contra o governante, pois existia coincidência de vontades, ou, dito de outra 

modo, a “nação não precisava ser protegida contra a sua vontade”, uma vez que o poder 

exercido pelo governante era o da nação, concentrado nas mãos daquele que o exercia, de 

forma sensata (MILL, 1997, p. 10-11).  

No entanto, como bem adverte Mill (1997, p. 11), seja nas pessoas, seja nas teorias 

políticas ou filosóficas, “o êxito põe a nu defeitos e falhas que o fracasso talvez tivesse 

escondido”, numa alusão, talvez, à inexistência de nenhum sistema que seja isento de falhas e 

que, portanto, poderia ser desenvolvido livremente, sem qualquer mecanismo de controle. 

Uma “república democrática passou a ocupar uma vasta porção da Terra” e a noção 

de que as pessoas não precisariam limitar os poderes de um governo popular, resultante da 

escolha, pela maioria, de um governante com pensamento e vontades coincidentes com os da 

comunidade, começa a desvelar os defeitos e desvios também desse sistema político 

democrático (MILL, 1991, p. 11). 

 

Compreendeu-se agora que frases como <<autogoverno>> e <<poder das 

pessoas sobre si próprias>> não expressam a verdadeira natureza da 
situação. As <<pessoas>> que exercem o poder nem sempre são as mesmas 

pessoas sobre as quais ele é exercido; e o <<autogoverno>> referido não é o 

governo de cada um por si próprio, mas sim de cada um por todos os outros. 

Além disso, a vontade do povo significa praticamente a vontade da parte da 
população mais numerosa ou mais activa, isto é, a maioria, ou os que 

conseguem ser aceites como a maioria; consequentemente, as pessoas podem 

desejar oprimir uma parte dos seus compatriotas; (MILL, 1997, p. 11-12). 

 

Um defeito, portanto, que se revelou foi o de que, mesmo um governo exercido por 

um governante escolhido pela maioria e que ainda que o exercício desse poder representasse  

a vontade da maioria, também não poderia ser exercido sem limites, incluindo, dentre os 
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perigos aos quais a comunidade deve ficar atenta, a prática da “tirania da maioria” (MILL, 

1997, p. 12). 

A denominada “tirania da maioria”, a exemplo de outras formas de tirania, é temida 

principalmente por ser exercida por intermédio de ações perpetradas por autoridades públicas, 

mais ainda, com risco de a própria sociedade ser a executora de atos de tirania sobre minorias 

(MILL, 1997, p. 12). 

 

A sociedade pode executar seus próprios mandatos, e fá-lo; e se ela 

emitir um mandato incorrecto em vez de um correcto, ou um mandato 

sobre coisas em que não deveria imiscuir-se, então ela está a praticar 

uma tirania social mais poderosa do que muitos tipos de opressão 

política, uma vez que, não sendo geralmente apoiada por penalidades 

tão extremas, ela permite menos meios de fuga, penetrando muito 

mais profundamente na vida quotidiana e escravizando a própria alma. 

 

Prossegue Mill (1997, p. 12) com o alerta acerca da necessidade de se reconhecer 

mecanismos de controle diante do risco da tirania praticada diretamente pela sociedade, 

indicando a necessidade de serem identificados assuntos nos quais nem a sociedade, nem o 

governo deveriam interferir. 

 

No entanto, a protecção contra a tirania do magistrado não é suficiente; é 

também necessário haver uma protecção contra a tirania da opinião 
dominante; contra a tendência da sociedade para impor, por outros meios 

além de penalidades civis, as suas próprias ideias e práticas como regras de 

conduta aos que dela discordam; para atrofiar o desenvolvimento e, se 

possível, evitar a formação de qualquer individualidade que não esteja em 
harmonia com os seus modos de agir e obrigar todas as personalidades a 

seguirem o seu próprio modelo. Existe um limite para a legítima 

interferência de uma opinião colectiva na independência individual; 
encontrar esse limite e mantê-lo protegido de qualquer violação é tão 

indispensável para um bom estado dos assuntos humanos como a protecção 

contra o despotismo político. 

 

Esse filósofo britânico alerta que o problema de ordem prática posto é localizar esse 

limite, a identificação do ponto de equilíbrio entre o controle pretendido pela opinião pública 

e a independência individual, “assunto em que quase tudo está por fazer” (MILL, 1997, p. 

13). Prossegue o autor ora em estudo que “tudo o que torna a existência valiosa para qualquer 

pessoa depende da imposição de restrições às acções de outras pessoas”. O desafio, o 

problema de encontrar o limite contra os governantes, bem como o limite entre os próprios 

cidadãos, liberdade da minoria em face da opinião da maioria, parece ser o ponto sensível. 
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Outro importante alerta, feito por Mill (1997, p. 13), diz respeito ao efeito que o 

hábito produz sobre os homens. Esse efeito gera o que ele denomina “ilusão universal”, que 

consiste em eliminar questionamentos sobre as normas que os homens impõem uns aos 

outros, efeito esse que será ainda mais pleno quando se trata de circunstâncias em que não se 

consideram necessárias razões justificadoras das referidas normas. 

O hábito ou ilusão universal acerca daquilo que todos deveriam fazer independente 

das razões que justificaram a imposição dessas regras e é alimentado, segundo Mill (1997, p. 

13), por alguns que se aspiram filósofos, encorajando as pessoas na crença de que seus 

sentimentos, suas aspirações e seus pendores pessoais são melhores que as razões, dito de 

outro modo, o princípio que norteia as opiniões sobre as regras de conduta humana é a própria 

preferência individual. Assim, o sentir sobre a justificativa de uma norma de conduta se apoia 

em preferência individual, que pode corresponder ao mesmo sentir de um maior número de 

pessoas. 

 

Na realidade, ninguém reconhece que o critério deste raciocínio é a sua 
própria preferência individual; mas o facto, é que uma opinião sobre uma 

questão de conduta, quando não apoiada por razões, só pode valer como 

preferência individual; e se as razões, quando apresentadas, forem um mero 

apelo a uma preferência semelhante sentida por outros, esta continua a ser 
apenas a preferência de muitas pessoas em vez de uma só (MILL, 1997, p. 

13). 

 

Aqui, importantes contornos dos riscos decorrentes da denominada “tirania da 

maioria”, quando o sentir de muitos, ou o sentir de poucos que se faz sentir de muitos, dada a 

influência quase imperceptível que uma classe dominante exerce sobre o restante da 

sociedade, determina as regras de conduta para toda a sociedade. 

 

Por vezes, a sua razão – noutras ocasiões, os seus preconceitos e 

superstições, freqüentemente as suas tendências sociais, não raramente as 

anti-sociais, a sua inveja e ciúme, a sua arrogância e desprezo, mas mais 
vulgarmente os seus desejos e receios em relação a si próprios – os seus 

legítimos ou ilegítimos interesses egoístas. Quando existe uma classe 

dominante, uma grande parte da moralidade do país emana dos seus 
interesses de classe e dos seus sentimentos de superioridade (MILL, 1997, p. 

14). 

 

Consequência disso é o que Mill (1997, p. 14) denomina de “servilismo da 

humanidade”, que oportunizará a produção de regras de conduta, a partir de supostas 

preferências e supostas aversões dos “senhores temporais ou dos seus deuses”. Essa cruel e 
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poderosa influência, exercida pela classe dominante sobre o restante da sociedade, é 

responsável pelo surgir de autênticos sentimentos de ódio, os quais foram capazes, inclusive, 

de levar “homens a queimar mágicos e hereges”. 

 

Os gostos e as aversões da sociedade ou de alguns dos seus sectores 

poderosos são, assim, o factor principal que tem praticamente determinado 

as regras estabelecidas para a observância generalizada, sob pena de 
aplicação de sanções por parte da lei ou da opinião pública (MILL, 1997, p. 

14). 

 

Critica esse filósofo britânico (1997, p. 15) que não houve preocupação em se 

estabelecer, como causa comum em defesa da liberdade, limites quanto à interferência que os 

gostos e aversões pessoais pudessem exercer na constituição de leis impostas à sociedade, 

limites quanto a assuntos sobre os quais os indivíduos deveriam ser livres para decidir, sem 

que a lei ou a opinião pública pudessem interferir. Expõe Mill que um caso em especial foi 

em princípio aceito e respeitado pela maioria da sociedade, não depois de muito dissenso e 

violência, o da liberdade religiosa. 

 

Os grandes escritores aos quais o mundo deve a liberdade religiosa que 

possui têm, principalmente, defendido a liberdade de consciência como um 
direito inalienável, recusando-se absolutamente a admitir que um ser 

humano tenha de justificar as suas crenças religiosas perante os outros. 

 

Mas alerta: 

 

No entanto, tão natural é a intolerância para a humanidade em relação àquilo 
por que realmente se interessa, que a liberdade religiosa raramente tem sido, 

de facto, praticada seja onde for, excepto quando a indiferença religiosa, a 

qual não gosta que a sua paz seja perturbada por discussões teológicas, pesa 
a seu favor. Até mesmo nos países mais tolerantes, o dever da tolerância é 

admitido com reservas tácitas na mente da maioria das pessoas religiosas 

(MILL, 1997, p. 15).50 

 

Com efeito, não há qualquer princípio que, de forma costumeira, possa aferir a 

propriedade ou a impropriedade da interferência do governo, e as pessoas, por sua vez, 

decidem conforme suas inclinações individuais, perfilhando-se a esse ou aquele 

entendimento, conforme o identifique com suas inclinações pessoais (MILL, 1997, p. 16). 

Esse é o propósito de Mill (1997, p. 17), em seu “Ensaio sobre a Liberdade”, qual seja, a 

                                                
50 Relatos de práticas de intolerância diante de religiões de matriz africana no Brasil demonstram, infelizmente, a 

atualidade dessa observação. 
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defesa de um princípio muito simples que orientará as relações em sociedade, mediante 

imposição de regras a serem observadas por intermédio da aplicação de penalidades ou outros 

mecanismos de coerção, a saber, “que a única finalidade que justifica que a humanidade 

interfira, individual ou colectivamente, na liberdade de acção de qualquer de seus membros é 

a sua própria protecção”. Dito de outra forma, o princípio defendido por Mill é de que a 

sociedade apenas interferirá legitimamente na atuação de qualquer um de seus membros para 

a sua própria proteção, assim, a sociedade estaria autorizada a limitar a liberdade dos outros 

apenas para autopreservação. E prossegue o filósofo britânico: “Que o único objectivo da 

utilização legítima do poder sobre qualquer membro da comunidade, contra a sua vontade, é 

para evitar que outros sejam prejudicados”. 

Acrescenta, ainda, que a argumentação lançada ao indivíduo, para que faça isso ou 

aquilo porque será melhor para o seu bem-estar físico ou mental, que ao menos conforme o 

critério adotado pela opinião dos outros, pode no máximo servir como meio de fazê-lo mudar 

de opinião, mas não para exigir-lhe obediência, tampouco para puni-lo para agir de 

determinada maneira. 

 

Para isso se justificar, a linha de conduta de que é necessário de que 

necessário dissuadi-lo tem de ter por objectivo provocar o mal a outra 

pessoa. A única parte da conduta por que ele é responsável perante a 
sociedade é a que diz respeito aos outros. Na parte que diz respeito apenas a 

si próprio, a sua independência é, por direito, absoluta. O indivíduo é 

soberano sobre si próprio, sobre o seu próprio corpo e espírito (MILL, 1997, 
p. 17). 

 

Equivale a dizer que, se o que alguém faz diz respeito apenas a si mesmo, tem 

liberdade de assim proceder, sem experimentar limitação seja do Estado, seja da opinião 

pública, mas, se o que alguém faz possa, de alguma maneira, interferir na esfera de outrem, 

singular ou coletivamente poderá então experimentar limitações. 

Assim, Mill (1997, p. 19) apresenta uma enumeração de circunstâncias de atuação do 

indivíduo que dizem respeito apenas a esse mesmo indivíduo, ou seja, que afetam apenas a ele 

ou, no máximo, se afeta outros indivíduos, conta com o consentimento voluntário destes. 

 

Ele abrange, em primeiro lugar, o domínio íntimo da consciência e exige 

liberdade ou consciência, no seu sentido mais abrangente; liberdade de 

pensamento e sentimentos; liberdade absoluta de opinião e sentimentos a 
respeito de todos os assuntos, práticos ou especulativos, científicos, morais 

ou teológicos. 

[...] 
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Em segundo lugar, o princípio requer liberdade de gostos e interesses; a 

adequação do plano da nossa vida à nossa personalidade; que possamos fazer 

o que quisermos, sem estarmos sujeitos às conseqüências dos nossos actos, 
sem impedimentos por parte dos outros seres humanos, desde que o que 

fazemos não os prejudique, embora eles possam considerar a nossa conduta 

tola, perversa, ou errada. 

Em terceiro lugar, a esta liberdade de cada indivíduo segue-se a liberdade, 
dentro dos mesmos limites, de associação entre os indivíduos; a liberdade de 

se unirem para qualquer finalidade que não envolva danos a outrem; as 

pessoas que se associam dever ser maior de idade, e não obrigadas ou 
iludidas. 

 

Ao apresentar o que se pode denominar como esferas de liberdade, Mill (1997, p. 19) 

afirma que “nenhuma sociedade em que estas liberdades não são, no seu todo respeitadas, é 

livre, qualquer que seja a sua forma de governo; e nenhuma é completamente livre se elas não 

forem absolutas e ilimitadas”. E prossegue nesse mesmo sentido: 

 

A única liberdade que merece este nome é a de procurarmos o nosso próprio 
bem à nossa maneira, desde que não tentemos privar os outros do seu, ou 

frustrar os seus esforços para alcançar. Cada um de nós é o melhor guardião 

da sua própria saúde, seja ela corporal, mental ou espiritual. Os homens têm 
mais a ganhar se tolerarem que cada um viva como lhe parece melhor do que 

se obrigarem outros a viver como os restantes acham que o devem fazer 

(MILL, 1997, p. 19-20). 

 

Mill (1997, p. 23) desenvolve o tema acerca da liberdade de pensamento e de 

expressão, seja essa liberdade manifestada pela imprensa, seja emitida por um conjunto de 

pessoas, seja ela manifestada por apenas um indivíduo, sustentando que eventual coerção 

exercida, seja a partir da opinião pública, seja exercida pelo governo, representaria uma 

manifestação ilegítima de poder. 

Adverte sobre os riscos de se pretender silenciar uma opinião sequer, pois não 

haveria justificativa plausível para que todos pudessem eventualmente silenciar a opinião de 

um, assim como da mesma forma não haveria justificativa para que um silenciasse a opinião 

dos demais, até porque a supressão de uma única opinião poderia ser a supressão da verdade 

pois “nunca podemos ter a certeza de que a opinião que estamos a tentar sufocar seja uma 

opinião falsa; e mesmo que tivéssemos essa certeza sufocá-la continua a constituir um mal” 

(MILL, 1997, p. 23). 

Some-se a isso o fato de sermos falíveis, ou seja, não há garantia de que a opinião 

que se esposa seja a correta e a humanidade tem dificuldade, apesar de se entender falível, em 

admitir que aquilo sobre o que se tem certeza possa ser um erro. Certas ou erradas, as opiniões 
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deveriam ser objeto de contestação de toda a sorte pois apenas assim se poderia ver testada a 

sua veracidade. 

 
Infelizmente para o bom-senso da humanidade, o facto de esta ser falível 

está longe de pesar muito no seu julgamento prático que, em teoria, lhe é 

sempre permitido; pois embora todos saibam que são falíveis, poucos 
consideram necessário tomar quaisquer precauções contra a sua própria 

falibilidade, ou admitir a hipótese de que qualquer opinião de que eles se 

sentem muito certos possa ser um dos exemplos do erro a que reconhecem 

estar sujeitos (MILL, 1997, p. 24). 

 

Salienta Mill (1997, p. 24) que pessoas acostumadas a certas reverências tem 

inclinação maior a crer na verdade, de forma incontestável, de suas opiniões acerca de 

qualquer tipo de assunto, ao contrário do que ocorre com pessoas “numa situação mais feliz”, 

as quais, por sua vez, estão mais acostumadas a serem corrigidas diante da contestação de 

suas opiniões, quando estão erradas. No entanto, as pessoas nessa última condição amparam-

se em total confiança, quando suas opiniões são corroboradas por segmentos de pessoas do 

seu ‘mundo’, entendendo-se por seu mundo o seu partido político, a sua orientação religiosa, a 

opinião da classe social a que pertencem. Dito de outro modo, quando a opinião de uma 

pessoa é reforçada pelos seus círculos de vivência, ela deposita uma crença irrestrita nessa 

opinião, uma vez que esta foi afiançada por essas partes do mundo com as quais estabelece 

contato. 

Ocorre que as opiniões perfilhadas em determinadas épocas são tão falíveis, 

passíveis de erro tanto quanto os indivíduos, ou seja, as opiniões tidas por certezas são 

históricas, as certezas são datadas. Nesse sentido, para Mill (1997, p. 25): 

 

No entanto, é por si só tão evidente como qualquer outro argumento o pode 

ser, que as épocas não são mais infalíveis que os indivíduos; em todas as 

épocas têm sido defendidas opiniões que em épocas subseqüentes foram 
consideradas não só falsas, como absurdas; e é igualmente certo que muitas 

opiniões, actualmente generalizadas, serão rejeitadas por épocas futuras, do 

mesmo modo que muitas, anteriormente generalizadas, são rejeitadas pelo 
presente. 

 

A possibilidade de se submeter uma opinião à contestação é, segundo Mill (1997, p. 

26), de elevada importância à medida que apenas dessa forma haveria possibilidade de 

aproximação da verdade. Ao abordar a questão da verdade, ele o faz estabelecendo uma 

diferença entre presumir a verdade de uma opinião contestada e assumir como verdade uma 

opinião para não ser contestada, assinalando que “existe uma enorme diferença entre presumir 
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que uma opinião é verdadeira porque, com todas as oportunidades para a sua contestação, ela 

não foi refutada, e presumir que é verdadeira com o fim de proibir sua refutação”. 

Acrescenta o filósofo britânico (MILL, 1997, p. 26) que a “liberdade total de 

contradizer e condenar a nossa opinião é precisamente a condição que justifica que 

presumamos a sua verdade para efeitos de acção; e em nenhuns outros termos pode um ser 

com faculdades humanas ter qualquer garantia racional de ter razão”. 

Ressalta o que denomina ser uma possível “qualidade de espírito humano” a busca da 

correção dos seus erros a partir da discussão e da experimentação. 

 

O hábito regular de corrigir e completar a sua própria opinião confrontando-
a com as dos outros, longe de causar dúvidas e hesitações ao pô-lo em 

prática, é o único fundamento estável para uma justa confiança na mesma, 

pois, conhecendo tudo o que pode, pelo menos de forma óbvia, ser dito 
contra si, e tendo tomado a sua posição em relação a todos os contraditores – 

sabendo que, em vez de evitar objecções e dificuldades, ele as procurou, e 

não excluiu nenhuma luz que pudesse ser lançada sobre o assunto 
proveniente de qualquer procedência – ele tem o direito de pensar que a sua 

opinião é melhor que a de qualquer outra pessoa, ou de qualquer grupo que 

não tenha sido sujeito a um processo semelhante (MILL, 1997, p. 27). 

 

Assim, será possível depreender que apenas mediante a contestação ampla e efetiva 

de uma opinião, colocando-a à prova, é-se capaz de aproximá-la o mais possível da verdade 

ou ao menos de torná-la uma opinião de melhor qualidade, dada a sua experimentação e 

sustentação diante de opiniões diversas. 

Outro dado interessante acerca das opiniões tem relação com a estranha defesa que se 

faz dos argumentos favoráveis à defesa da liberdade de discussão, da liberdade de oposição de 

objeções quanto a todo e qualquer tipo de opinião desde que, aqui o estranhamento, essa 

liberdade não seja levada ao extremo. Nesse sentido, segundo Mill (1997, p. 28), existem 

“determinadas crenças, tão úteis, para não dizer indispensáveis ao bem-estar, que os governos 

têm o dever de defender essas crenças, tanto como de proteger quaisquer dos outros interesses 

da sociedade”. 

Ocorre que, mesmo na decisão acerca da utilidade de uma opinião, para assim ser 

entendida como indispensável ao bem-estar da sociedade, merecedora, portanto, de uma 

proteção por parte do Estado, a utilidade em si também é uma questão de opinião e, portanto, 

merecedora de discussão e oposição quanto qualquer outra opinião (MILL, 1997, p. 28).  

Ao que parece, o problema aqui se assenta sobre a pretensão de infalibilidade que 

Mill (1997, p. 29) identifica não como uma certeza a respeito de determinada doutrina, 

independente de qual for essa doutrina, mas, sim, pela tarefa de “decidir essa questão pelos 
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outros, sem lhes permitir escutar o que a parte contrária poderá dizer sobre o assunto”. A 

infalibilidade aqui parece incidir sobre a identificação da utilidade da opinião ou sobre a 

qualidade indispensável ao bem-estar da sociedade. 

A fim de esclarecer essa passagem relativamente à existência de uma suposta 

utilidade de determinadas opiniões ao bem-estar da sociedade, Mill (1997, p. 29) se vale de 

exemplos que ele mesmo afirma serem de todo desfavoráveis, valendo-se do convencionou 

denominar de “doutrinas de moralidade vulgarmente aceites”, como, por exemplo, a crença 

em Deus ou na vida para além da morte. Ilustra a questão das opiniões úteis ao bem-estar da 

sociedade com o caso de Aristóteles, “reconhecido mestre de todos os eminentes pensadores 

que desde então têm vivido”, condenado à morte por “impiedade”, por negar os deuses 

reconhecidos pelo Estado, e por “imoralidade”, por ser “corruptor da juventude”, dada a 

propagação de seus pensamentos (MILL, 1997, p. 30). O filósofo britânico (MILL, 1997, p. 

30-31) cita ainda, como exemplo, o Calvário daquele a quem têm sido prestadas homenagens 

como o “Todo-Poderoso em pessoa”, vergonhosamente condenado à morte, acusado de 

blasfêmia, não apenas grosseiramente se equivocando em seu julgamento, mas tomando-o 

pelo oposto do que era. Mill (1997, p. 31-32) ilustra, também, com a decisão do imperador 

Marco Aurélio, que, segundo o filósofo britânico, dada a educação segundo os princípios 

estoicos, fora “melhor cristão em tudo, excepto no sentido dogmático da palavra”, perseguiu o 

cristianismo por entender que tinha como dever manter a unidade da sociedade e a nova 

religião representava um risco a essa unidade. 

Fica, assim, a indicação de que decisões baseadas em opiniões entendidas como 

supostamente úteis ou indispensáveis ao bem-estar da sociedade podem restar equivocadas 

porque são tomadas não se observando o princípio proposto por Mill (1997, p. 32), qual seja, 

o de identificar limites à atuação do governo ou mesmo da sociedade em questões que não 

deveriam ser de suas esferas de interferência. Mill chega a afirmar ser com amargura que 

pensa “como o cristianismo no mundo poderia ter sido diferente se a fé cristã tivesse sido 

adoptada como religião do Império sob os auspícios de Marco Aurélio em vez de 

Constantino”. 

Outro problema, apontado pelo filósofo britânico (MILL, 1997, p. 33), diz respeito à 

possibilidade “justificada”, legitimada, inclusive, pelo emprego de violência de perseguições 

praticadas diante de novas opiniões, como se a revelação de uma nova verdade exercesse 

papel tão importante aos seus arautos que justificasse todas as perseguições e provações a que 

estes fossem submetidos. No entanto, fica o esclarecimento: 
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Mas, na realidade, a máxima de que a verdade triunfa sempre sobre a 

perseguição é uma daquelas agradáveis falsidades que os homens repetem 

um após o outro até se tornarem lugares-comuns, mas que toda a experiência 
refuta. A história está repleta de casos em que a verdade foi abafada pela 

perseguição; quando não foi suprimida pela perseguição, pode ter sido 

retardada durante séculos. Para referir apenas opiniões religiosas: a Reforma 

irrompeu pelo menos vinte vezes antes de Lutero e foi suprimida. 

 

O que acaba por acontecer é que uma opinião verdadeira, ainda que repetidas vezes 

suprimida, acaba por encontrar, em algum momento, uma conjuntura mais propícia de modo a 

permitir que esta seja aceita. 

 

A verdadeira vantagem da verdade consiste em que uma opinião, quando é 
verdadeira, pode ser extinta uma, duas, ou muitas vezes, mas, ao longo dos 

tempos, haverá geralmente pessoas que a redescobrem, até que uma das suas 

reaparições ocorre numa altura em que, devido a circunstâncias favoráveis, 
escapa à perseguição até ter avançado tanto que conseguirá resistir a todas as 

subsequentes tentativas de a eliminar (MILL, 1997, p. 34). 

 

Interessante atentar para o fato de que o “Ensaio sobre a Liberdade”, ora em 

comento, com edição em 1859, alerta que, naquela ocasião, já não eram mais realizadas 

perseguições violentas no mundo civilizado, diante de manifestação de opiniões como em 

outros tempos, mas atenta que não estavam libertos os indivíduos pela emissão de suas 

opiniões do estigma de perseguições legais ou mesmo da opinião pública.51 

 

Dir-se-á que hoje em dia já não condenamos à morte os que introduzem 

novas opiniões; não somos como os nossos antepassados, que mataram os 

profetas; construímos até sepulcros para eles. É verdade que já não 

condenamos hereges à morte; e as sanções penais que os sentimentos actuais 
provavelmente tolerariam, mesmo contra as opiniões mais ofensivas, não são 

suficientes para eliminar. Mas não nos iludamos a pensar que já estamos 

libertos da mácula da perseguição legal (MILL, 1997, p. 34). 

 

A primeira expressão de liberdade que se sustenta é a de pensamento, pois apenas a 

partir do exercício dessa liberdade é possível ao homem o atingimento de um amadurecimento 

que lhe permita alcançar o desenvolvimento mental que lhe for possível, e tal 

amadurecimento só é possível em uma sociedade em que se permita pensar com liberdade. 

 

                                                
51 Apenas a título de ilustração, o alerta feito por Mill, em 1859, continua infelizmente atual, conforme se 

verifica diante da hostilização da filósofa Judith Butler em visita ao Brasil em novembro de 2017, publicado no 

El País, em matéria sob o título ‘O discurso de ódio que está envenenando o Brasil’, com gritos de “queimem a 

bruxa”, além de outros discursos de ódio citados. 
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Ninguém pode ser um grande pensador se não reconhecer que, como 

pensador, o seu principal dever é seguir o seu intelecto até às conclusões a 

que este o conduzir, sejam elas quais forem, A verdade lucra mais, mesmo 
com os erros de alguém que, com a preparação e os estudos devidos, pensa 

por si próprio, do que com as opiniões verdadeiras dos que apenas as têm 

porque não se dão ao trabalho de pensar. Não que a liberdade de pensamento 

seja única ou primordialmente necessária para a formação de grandes 
pensadores. Pelo contrário, é tanto ou ainda mais indispensável para 

possibilitar aos homens médios alcançar a estatura mental de que são 

capazes. Tem havido, e poderá voltar a haver, grandes pensadores 
individuais num ambiente de escravidão mental. Mas nunca houve, nem 

alguma vez haverá, nesse ambiente, um povo intelectualmente ativo (MILL, 

1997, p. 39). 

 

O que se destaca é que apenas a partir de uma sociedade em que se respeita 

amplamente a liberdade de pensamento é possível permitir, à maioria, com preparação e 

estudo adequados, o atingimento de uma estatura intelectual que lhe seja próprio, e que, em 

sentido contrário, em um ambiente de escravidão mental, ainda que uns poucos indivíduos se 

destaquem na sociedade como grandes pensadores, nunca haverá, nesse ambiente de 

escravidão mental, um povo intelectualmente ativo. 

A segunda parte do argumento à liberdade do pensamento diz sobre a possibilidade 

de se refutar, de todas as maneiras possíveis, uma opinião para só então se falar em uma 

verdade viva. Assim, 

 

Por mais relutante que uma pessoa que tenha uma opinião firme esteja em 

admitir a possibilidade de a sua opinião ser falsa, ela deve tomar em 

consideração o facto de que, por mais verdadeira que essa opinião seja, se a 
mesma não for plena, frequente e corajosamente discutida, ela manter-se-á 

como um dogma morto e não uma verdade viva (MILL, 1997, p. 40). 

 

O argumento posto em questão neste momento é a possibilidade da livre discussão 

das opiniões da forma mais ampla possível, para, apenas então, passando por todas as 

possíveis, amplas e corajosas objeções, se manter íntegra. Apenas assim uma opinião, aceita 

como verdadeira, pode se estabelecer como tal, uma vez que os fundamentos que justificam 

sua verdade foram amplamente discutidos, deixando a claro o significado da opinião, e não, 

como dito anteriormente, como um dogma (im)posto. 

A Igreja Católica tem, segundo Mill (1997, p. 43), uma forma peculiar de lidar com 

essa segunda parte do argumento da liberdade de pensamento, quanto à livre discussão das 

opiniões, embora desde logo ressalta que não haverá escolha quanto a qual opinião deverão 

todos aceitar. O filósofo britânico faz distinção entre aqueles autorizados a receber os 

ensinamentos pela convicção (os membros do clero), ou seja, autorizados a conhecer os 
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argumentos contrários e, portanto, com capacidade de contestá-los, e aqueles autorizados a 

receber os ensinamentos pela confiança, não autorizados a conhecer os argumentos contrários 

(os leigos). 

O grande risco de se adotar, no processo da transmissão das opiniões, a ausência de 

discussão livre é o de se perderem, ao longo do tempo, fundamentos justificadores da opinião, 

os quais apenas aparecem quando esta é submetida à prova (discussão), e, por fim, perder-se 

mesmo o significado da opinião (MILL, 1997, p. 44). Assim, o significado das opiniões ou 

verdades melhor teria sido absorvido e “mais profundamente gravado no espírito, se o homem 

estivesse habituado a ouvir os argumentos pró e contra de quem, de facto, os compreendia” 

(MILL, 1997, p. 47). 

Dito dessa forma, pode-se chegar à equivocada conclusão de que a diversidade de 

opinião é condição essencial do verdadeiro conhecimento. No entanto, Mill (1997, p. 48) 

esclarece que haverá momentos em que cessará a controvérsia sobre algumas questões e que 

tal fato é necessário para a consolidação de uma opinião verdadeira. Mas segue o filósofo 

britânico sustentando que, embora a eventual aproximação dos limites da diferença de 

opiniões seja um processo natural e até necessário, conforme dito, à consolidação de opiniões, 

não se pretende com isso a padronização de opiniões pois isso resultaria na “perda de um 

auxílio tão importante à compreensão inteligente e viva da liberdade”, dada a importante 

tarefa de explicar e defender as opiniões diante de seus detratores. 

Outro importante argumento a justificar a importância da diversidade da opinião é o 

cotejo, não apenas de uma opinião aceita que possa ser falsa com a sua oponente verdadeira, 

tampouco a de uma opinião aceita que é verdadeira, mas que se vivifica com a sua oponente 

equivocada. Mas o caso não é incomum de confronte de duas opiniões que compartilham 

verdade, e a opinião oponente oferece o restante da verdade, pois a opinião, aceita 

inicialmente, contém apenas uma parte do todo (MILL, 1997, p. 50). 

Por isso se diz que é “lugar-comum”, para uma salutar vida política, que haja sempre 

a equivalência de poderes entre um “partido de ordem ou estabilidade” e outro de “progresso 

e reforma”, uma vez que, com o modo de pensar peculiar de cada um deles, mediante um 

equilibrado (e verdadeiro) exercício de oposição é que são ambos mantidos dentro de limites 

(MILL, 1997, p. 51). Complementa: 

 

A não ser que opiniões favoráveis à democracia e à aristocracia, à 

propriedade e à igualdade, à cooperação e à competição, ao luxo e a 
abstinência, à consciência social e à individualidade, à liberdade e à 

disciplina, e a todos os outros antagonismos correntes da vida prática sejam 
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expressas com igual liberdade e reforçadas e defendidas com igual talento e 

energia, não existe qualquer possibilidade de ambos os elementos obterem o 

que pretendem. 

 

Mais uma vez aparentemente razão assiste a Aristóteles52 quanto à virtude da 

mediania, citada anteriormente no presente trabalho. Nesse mesmo sentido, para Mill (1997, 

p. 51-52): 

 

A verdade, nas grandes preocupações práticas da vida, é tanto uma questão 
de reconciliar e combinar opostos, que poucos possuem espírito 

suficientemente capazes e imparciais para efetuarem a conciliação que tenda 

para o que se considera correcto, tendo esta de ser efectuada por meio do 

processo grosseiro de uma guerra entre combatentes que lutam sob bandeiras 
hostis. 

 

Mill (1997, p. 56) assenta, então, o reconhecimento da necessidade da preservação da 

liberdade de opinião e de expressão, seja para o bem-estar individual ou mesmo “mental da 

humanidade”, justificando-o em quatro fundamentos: primeiro, que toda opinião merece ser 

emitida, não podendo ser condenada ao silêncio, pois poderia ser veículo da verdade, ou seja, 

negá-la de forma peremptória seria supor a infalibilidade do homem; segundo, ainda que a 

opinião que se pretende silenciar seja de fato um erro, ela pode conter em si uma parte da 

verdade, além de fortalecer a opinião corrente a partir da colisão de opiniões opostas, 

revelando o restante da verdade até então desconhecida; terceiro, ainda que a opinião 

correntemente aceita seja a verdade inteira, importante que aquela seja rigorosamente 

contestada, para que sejam reavivados seus fundamentos racionais; e quarto fundamento, 

como corolário do fundamento anterior à  possibilidade do contínuo debate de forma a manter 

vivo o significado da verdade que se revigorará a partir da experiência pessoal. 

Mais uma informação é importante ser acrescida quanto à liberdade de opinião e de 

expressão e tem relação com a fixação de limites de difícil estabelecimento dentro de 

parâmetros do que poderia se denominar de uma discussão justa. Para melhor se compreender 

a ideia de uma discussão justa, confronte-se a sua antagonista, ou seja, a discussão imoderada, 

entendida como aquela que se baseia em fatos inventados, mediante a deturpação de 

argumentos e fatos, falseando a opinião que contesta, marcada por ataques pessoais. Ocorre 

que a censura ao emprego dos citados artifícios mereceria acolhida, fosse a mesma proposta 

para ambos os lados que se opõem, no entanto, a restrição de sua utilização apenas se impõe, 

                                                
52 Conforme dito anteriormente. 
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quando utilizada contra a opinião da maioria, mas, quando quem se utiliza dessas armas são 

os defensores da opinião dominante, elas “não só podem ser utilizadas sem merecer a 

desaprovação geral, como também terão a possibilidade de conseguir para quem as utiliza o 

louvor do zelo honesto e da virtuosa indignação” (MILL, 1997, p. 57). 

Importa ainda notar que a mesma defesa que se faz à liberdade de opinião não exata 

e necessariamente se aplica à liberdade de ação, tendo-se em vista as consequências que as 

ações podem ter em face da esfera de direitos dos demais. Até mesmo a liberdade de opinião e 

de expressão encontrará limites à medida que perde sua “imunidade” e a forma em que as 

mesmas são emitidas possa constituir algum tipo de incitação à prática de atos nocivos 

(MILL, 1997, p. 59). 

Assim, a justificativa para se impor limites à liberdade de opinião ou de expressão, 

bem como à imposição de limites sobre as ações, conforme Garcia (2004, p. 16) é a 

justificativa possível para legitimar o “exercício do poder sobre algum membro de uma 

sociedade civilizada”, porquanto a única parte da conduta de alguém que importa em 

responder perante a sociedade é o que interfere quanto aos outros membros dessa sociedade. 

O raciocínio inverso corrobora a linha de força sustentada por Mill (1997, p. 59): 

 

Mas se ele não prejudicar os outros no que lhes diz respeito e agir 
meramente de acordo com a sua própria vontade e opinião em coisas que só 

a ele dizem respeito, as mesmas razões que demonstram que a opinião deve 

ser livre provam também que deverá ser-lhe permitido, sem ser incomodado, 
pôr em prática as suas opiniões à sua própria custa. 

 

Assim, a mesma liberdade que se assegura quanto à liberdade de opinião também é 

assegurada à liberdade de atuação, quando ambas disserem apenas respeito a si mesmas, sem 

qualquer prejuízo à esfera de direitos de outros. Nesse momento, Mill (1997, p. 60) 

desenvolve as virtudes de se cultivar a individualidade, ou seja, as “diferentes experiências de 

vida”, sempre se norteando pelo mesmo princípio limitador, qual seja, o de não causar 

prejuízos aos demais membros da sociedade. 

Da mesma maneira se encontrarão limites de ingerência da sociedade sobre o 

indivíduo, seja em decorrência da liberdade de opinião e de expressão, seja pela virtude da 

individualidade, posto que ninguém, além do próprio indivíduo, é mais interessado no próprio 

bem-estar (MILL, 1997, p. 78). Não se olvida que as pessoas não são seres isolados e, via de 

consequência, se uma pessoa causar dano severo a si mesma, acabará por causar danos a todos 

aqueles com que mantenha relações próximas ou mesmo dependam dela (MILL, 199, p. 82). 

Mais uma vez, portanto, o princípio limite se apresenta quando houver “efectivamente um 
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dano ou um risco efectivo de danos, quer para um indivíduo quer para o público, o caso é 

retirado da esfera da liberdade e passa a situar-se no âmbito da moralidade ou da lei” (MILL, 

1997, p. 84). 

 

2.4 Henry David Thoreau e a desobediência civil 

 

O ensaio de Thoreau acerca da desobediência civil apresenta “nítido viés 

individualista”, cuja teoria seria pela práxis ultrapassada em razão de “movimentos coletivos 

de luta”, característica indispensável ao exercício da desobediência (MATOS, 2016, p. 51). 

Thoreau (1997, s/p) assinala o que assegura a permanência dos governos, a 

permanência do poder, que se deve ao simples fato de que a maioria é fisicamente mais forte, 

mas ainda alerta que todas as decisões emitidas, feitas com base na vontade da maioria, nem 

sempre corresponderão à justiça. Questiona se não seria possível um governo em que, por 

vezes, a decisão pelo justo deveria orientar-se pela consciência do cidadão, e não pela vontade 

da maioria, se deveria, com efeito, o cidadão renunciar por um momento ou minimamente à 

sua consciência em favor do legislador. 

 

Afinal, a razão prática por que se permite que uma maioria governe, e 
continue a fazê-lo por um longo tempo, quando o poder finalmente se coloca 

nas mãos do povo, não é a de que esta maioria esteja provavelmente mais 

certa, nem a de que isto pareça mais justo para a minoria, mas sim a de que a 
maioria é fisicamente mais forte. Mas um governo no qual a maioria decida 

em todos os casos não pode se basear na justiça, nem mesmo na justiça tal 

qual os homens a entendem. Não poderá existir um governo em que a 
consciência, e não a maioria, decida virtualmente o que é certo e o que é 

errado? Um governo em que as maiorias decidam apenas aquelas questões às 

quais se apliquem as regras de conveniência? Deve o cidadão, sequer por um 

momento, ou minimamente, renunciar à sua consciência em favor do 
legislador?. 

 

Prossegue Thoreau (1997, s/p) quanto à sua defesa de que governos deveriam, para 

determinadas questões, basear-se na consciência dos homens, e não necessariamente pela 

vontade da maioria, concedendo mais importância para o Direito, para aquilo que se reputa 

mais próximo à ideia do justo (consciência) que necessariamente à lei: 

 

Penso que devemos ser homens, em primeiro lugar, e depois súditos. Não é 

desejável cultivar pela lei o mesmo respeito que cultivamos pelo direito. A 

única obrigação que tenho o direito de assumir é a de fazer a qualquer custo 

aquilo que considero direito. É com razão que se diz que corporação não tem 
consciência, mas uma corporação de homens conscientes, é uma corporação 
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com consciência. A lei jamais tornou os homens mais justos, e, por meio de 

seu respeito por ela, mesmo os mais bem-intencionados transformam-se 

diariamente em agentes da injustiça. Um resultado comum e natural do 
indevido respeito pela lei é que se pode ver uma fila de soldados – coronel, 

capitão, cabo, soldados rasos, etc. – marchando em direção à guerra em 

ordem admirável de morros e vales, contra suas vontades, ah! Contra suas 

consciências e seu bom senso, o que torna esta marcha bastante difícil, na 
verdade, e produz uma palpitação no coração. Eles não têm dúvida de que 

estão envolvidos numa atividade condenável, pois todos têm inclinações 

pacíficas. 

 

Esse filósofo estadunidense (THOREAU, 1997, s/p) faz críticas duras quanto ao 

exercício do servir irrefletido dos homens ao Estado, como que abrindo mão de suas 

consciências, de suas convicções, questionando se seriam homens ou “pequenos fortes e 

paióis a serviço de algum homem inescrupuloso no poder”. 

 
A grande maioria dos homens serve ao Estado desse modo, não como 

homens propriamente, mas como máquinas, com seus corpos. São o exército 

permanente, as milícias, os carcereiros, os policiais, os membros da força 
civil, etc. Na maioria dos casos não há um livre exercício seja do 

discernimento ou do senso moral, eles simplesmente se colocam ao nível da 

árvore, da terra e das pedras.. 

 

E conclui ainda mais duramente: “Tais homens não merecem respeito maior que um 

espantalho ou um monte de lama”. 

Thoreau (1997, s/p) critica também aqueles que servem ao Estado não com seus 

corpos (quando se refere ao exército permanente), mas com seus intelectos, não fazendo uso 

de suas consciências, excepcionalmente fazendo qualquer distinção moral, estando, portanto, 

“igualmente propensos a servir tanto ao diabo, sem intenção de fazê-lo, quanto a Deus”. 

 

Já quanto àqueles que servem ao Estado com seus intelectos, mas também 

com suas consciências, muitas vezes resistem ao Estado e frequentemente 

são tratados como inimigos. ‘Um homem sábio só será útil como homem e 
não se sujeitará ao papel de “barro” para “tapar um buraco que impeça o 

vento de entrar”, mas deixará esta tarefa, ao menos, para suas cinzas’. 

Citando Shakespeare (Hamlet): 

“Sou nobre demais para ser posse, 
Ser um subalterno no comando, 

Ou mesmo servo e instrumento útil 

A qualquer Estado soberano deste mundo. 
 

“Todos os homens reconhecem o direito de revolução, isto é, o direito de 

recusar lealdade ao governo, e opor-lhe resistência, quando sua tirania ou sua 
ineficiência tornam-se insuportáveis”. [...] “quando um sexto da população 

de uma nação que se comprometeu a ser o abrigo da liberdade é formado por 

escravos, e um país inteiro é injustamente invadido e conquistado por um 
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exército estrangeiro e submetido à lei militar, penso que não é demasiado 

cedo para os homens honestos se rebelarem e darem início a uma 

revolução”. 

 

Thoreau (1997, s/p) assinala o problema da efetividade da desobediência:  

 

Existem milhares de pessoas que se opõe teoricamente à escravidão e à 

guerra, e que, no entanto, nada fazem para dar-lhes um fim; que, 

considerando-se filhos de Washington e Franklin, sentam-se com as mãos 
nos bolsos e dizem não saber o que fazer, e nada fazem; que chegam a 

postergar a questão da liberdade em nome da questão do livre comercio, e, 

serenamente, após o jantar, lêem as listas com as cotações de preços junto 
com as últimas notícias do México, possivelmente dormindo sobre ambas. 

Qual é, hoje, a cotação de um homem honesto e de um patriota? Eles 

hesitam, e lamentam, e às vezes suplicam, mas não fazem nada a sério ou 

que seja eficaz. Esperarão, bem dispostos, que outros remediem (sic) o mal, 
para que não precisem mais lamentar. O máximo que fazem, quando o 

direito lhes passa perto, é dar-lhe um voto barato, mostrando-lhe uma 

expressão débil e desejando-lhe felicidades. Há novecentos e noventa e nove 
defensores da virtude para cada homem virtuoso. 

Não é dever de um homem, na verdade, devotar-se à erradicação de qualquer 

injustiça, mesmo a maior delas, pois ele pode perfeitamente estar absorvido 
por outras preocupações. Mas é seu dever, ao menos, lavar as mãos em 

relação a ela e, se não quiser mais levá-la em consideração, não lhe dar seu 

apoio em termos práticos. 

 

Questiona o filósofo estadunidense (THOREAU, 1997, s/p), diante da afirmação de 

que, com efeito, existem leis injustas:  

 
[...] devemos contentar-nos em obedecer a elas ou esforçar-nos em corrigi-

las, obedecer-lhes até triunfarmos ou transgredi-las desde logo? Num 
governo como este, os homens geralmente pensam que devem esperar até 

que a maioria seja persuadida a alterá-las. Pensam que, se resistissem ao 

governo, o remédio seria pior que o mal. Mas é culpa do próprio governo 
que o remédio seja, efetivamente, pior que o mal. É ele que o torna pior. Por 

que ele não está mais apto a antecipar e proporcionar a reforma? Por que não 

trata com carinho sua sábia minoria? Por que suplica e resiste antes de ser 
ferido? Por que não encoraja seus cidadãos a prontamente apontarem seus 

defeitos e a agirem melhor do que ele lhes pede? Por que sempre crucifica 

Cristo, Excomunga Copérnico e Lutero e declara Washington e Franklin 

rebeldes? 
Uma minoria é impotente enquanto se conforma à maioria, nem chega a ser 

uma minoria então, mas torna-se irresistível quando se põe a obstruir com 

todo o seu peso. Se a alternativa for a de manter todos os homens justos na 
prisão ou desistir da guerra e da escravidão, o Estado não hesitará em sua 

escolha. 

Quando um súdito recusar sua lealdade e o funcionário demitir-se de seu 
cargo, então a revolução terá se realizado. Mas suponhamos, até, que deva 

correr sangue. Já não se derrama uma espécie de sangue quando a 

consciência é ferida? Através desse ferimento esvai-se a verdadeira coragem 

e imortalidade de um homem, e ele sangra até a morte. 
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Quanto às formas de governo, Thoreau (1997, s/p) ainda aponta: “O progresso de 

uma monarquia absoluta para uma monarquia limitada e desta para uma democracia é um 

progresso no sentido de um verdadeiro respeito pelo indivíduo. Mesmo o filósofo chinês foi 

sábio o bastante para ver no indivíduo a base do império”. Mas questiona se não haverá algo 

além da democracia como uma possibilidade de governo melhor para os homens: 

 
Será a democracia, tal como a conhecemos, o último desenvolvimento 

possível em matéria de governo? Não será possível dar um passo mais além 

no sentido do reconhecimento e da organização dos direitos do homem? 
Jamais haverá um Estado realmente livre e esclarecido até que este venha a 

reconhecer o indivíduo como um poder mais alto e independente, do qual 

deriva todo seu próprio poder e autoridade, e o trate de maneira mais 

adequada. Agrada-me imaginar um Estado que, afinal, possa permitir-se ser 
justo com todos os homens e tratar o indivíduo com respeito, como um seu 

semelhante; que consiga até mesmo não achar incompatível com sua própria 

paz o fato de uns poucos viverem à parte dele, sem intrometer-se com ele, 
sem serem abarcados por ele, e que cumpram todos os seus deveres como 

homens e cidadãos. Um Estado que produzisse este tipo de fruto, e que o 

deixasse cair assim que estivesse maduro, prepararia o caminho para um 
Estado ainda mais perfeito e glorioso, que também imaginei, mas que ainda 

não avistei em parte alguma (THOREAU, 1997, s/p). 

 

Ao que parece, ainda não foi apresentada essa forma de Estado para além da 

democracia idealizada por Thoreau, e mais uma vez se é confrontado por uma sugestão em 

constante construção do que seja a democracia, que, sem se reduzir em uma fórmula 

definitiva, seja, conforme já afirmado, “a mais perfeita das formas de governo, ou pelo menos 

a mais perfeita entre as que os homens foram capazes de imaginas” (BOBBIO, 2010a, p. 35). 
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3  CONTRA O DEVER DE OBEDIÊNCIA EM DEFESA DA CONSTITUIÇÃO 

 

Apresentados os aspectos acerca do Constitucionalismo, da Constituição, os debates 

entre Constituição Jurídica e Constituição Real, a Força Normativa da Constituição e a 

Vontade de Constituição, os Fatores Reais de Poder, a classificação das normas 

constitucionais, uma breve revisão teórica dos direitos fundamentais, suas funções, as 

dimensões de direitos fundamentais, foram mostrados alguns importantes teóricos na cultura 

anglo-saxônica para a abordagem da desobediência, e passa-se, neste momento, ao estudo 

propriamente dito da desobediência em ótica contemporânea e como uma das possibilidades 

de defesa da Constituição. Para tanto, será importante, antes de se adentrar na desobediência 

propriamente dita, discorrer acerca de noções sobre a teoria da obediência. 

 

3.1 Noções sobre o dever de obediência 

 

O objeto de investigação do presente estudo é a desobediência civil sob as lentes de 

alguns teóricos liberais. Liberalismo, por sua vez, é compreendido como uma teoria política, 

que pretende limitar o poder do Estado que se apresenta em oposição a um Estado absoluto. O 

Estado liberal tem, como uma de suas importantes peculiaridades, poderes e funções 

limitadas, realizando-se basicamente em sociedades em que a ingerência do governo é 

limitada e em benefício das classes possuidoras (BOBBIO, 2005, p. 7-8). Os limites 

(im)postos aos poderes do Estado liberal encontram-se na noção de liberdade, expressão essa 

que merece ser mais bem esclarecida, antecipando-se, desde logo, que a noção da expressão 

liberdade adotada será a dos modernos. Benjamin Constant (1980, s/p), em discurso 

pronunciado em Paris no século XIX, assim apresentou a noção de liberdade dos modernos e 

dos antigos: 

 

É para cada um o direito de não se submeter senão às leis, de não poder ser 

preso, nem detido, nem condenado, nem maltratado de maneira nenhuma, 
pelo efeito da vontade arbitrária de um ou de vários indivíduos. É para cada 

um o direito de dizer sua opinião, de escolher seu trabalho e de exercê-lo; de 

dispor de sua propriedade, até de abusar dela; de ir e vir, sem necessitar de 
permissão e sem ter que prestar conta de seus motivos ou de seus passos. É 

para cada um o direito de reunir-se a outros indivíduos, seja para discutir 

seus interesses, seja para professar o culto que ele e seus associados 

preferirem, seja simplesmente para preencher seus dias e suas horas de 
maneira mais condizente com as suas inclinações, com suas fantasias. Enfim, 

o direito, para cada um, de influir sobre a administração do governo, seja 
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pela nomeação de todos ou de certos funcionários, seja por representações, 

petições. Reivindicações, às quais a autoridade é mais ou menos obrigada a 

levar em consideração. 

 

Embora Benjamin Constant (1980, s/p) talvez não tenha tido a pretensão de esgotar o 

conteúdo do que, segundo ele, seja a liberdade para os modernos, com efeito a passagem 

acima transcrita faz um apanhado de muitos dos possíveis interesses capazes de integrar a 

noção dessa liberdade. Mas a melhor delimitação ante a denominada liberdade dos antigos se 

perfaz mediante o cotejo dos conteúdos desta: 

 

Esta última consistia em exercer coletiva, mas diretamente, várias partes da 

soberania inteira, em deliberar na praça pública sobre a guerra e a paz, em 

concluir com os estrangeiros tratados de aliança, em votar as leis, em 
pronunciar julgamentos, em examinar as contas, os atos, a gestão dos 

magistrados; em fazê-los comparecer diante de todo o povo, em acusá-los de 

delitos, em condená-los ou em absolvê-los; mas ao mesmo tempo que 
consistia nisso o que os antigos chamavam liberdade, eles admitiam, como 

compatível com ela, a submissão completa do indivíduo à autoridade do 

todo. 

 

É possível, assim, verificar que a dimensão da liberdade dos antigos distingue-se da 

liberdade dos modernos em face, dentre outros aspectos, da participação nos assuntos do 

Estado, sendo que, quanto aos antigos, essa participação se operava de maneira mais direta, 

enquanto aos modernos essa participação se manifestava mediante interpostas pessoas, por 

intermédio de representantes (CONSTANT, 1980, s/p). 

A razão de ser dessas diferenças poderia, em apertada síntese, ser debitada a alguns 

aspectos históricos. Os antigos tinham seus territórios adstritos em pequenas dimensões, o que 

ensejava duas circunstâncias. Dadas as pequenas dimensões, posto que a “mais populosa, a 

mais poderosa, a mais importante delas não era igual em extensão ao menos dos Estados 

modernos” (CONSTANT, 1980, s/p) que eram mais facilmente sujeitos a invasões, 

orientados, portanto, ante essa permanente preocupação, contra potenciais situações de 

guerras, o que justificava tanto a direta participação dos indivíduos nos assuntos do Estado, 

como o controle do Estado nos assuntos privados dos indivíduos pelos mesmos motivos. Já os 

modernos, com dimensões maiores que os antigos, “atualmente são incomparavelmente mais 

vastos” (CONSTANT, 1980, s/p), não mais orientados pela guerra em virtude de um suposto 
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esclarecimento, mas norteados pelo comércio, “meio mais brando e mais seguro de interessar 

o adversário em consentir no que convém à sua causa53” (CONSTANT, 1980, s/p). 

Aponta Constant (1980, s/p) a diferença entre os objetivos dos antigos, qual seja, a 

distribuição do poder social entre todos os cidadãos de um mesmo Estado, e os dos modernos, 

a garantia dos privilégios privados, sem prescindir de certo saudosismo quanto à efetiva 

participação direta nas questões de Estado, propondo não uma renúncia em absoluto a 

nenhuma das liberdades, mas uma possível combinação entre as mesmas, não ignorando as 

peculiaridades de cada época. 

Observados assim os limites postos ao Estado, apresenta-se o dever de obediência, 

ou seja, a compreensão de um possível exercício da desobediência civil deve partir de uma 

premissa, qual seja, o dever fundamental de uma pessoa, o dever de observar o ordenamento 

jurídico, o dever de obedecer às leis (BOBBIO, 1998a, p. 335). Esse dever de observância do 

ordenamento jurídico imposto, essa obediência política, também denominada de obrigação 

política, consiste na busca da solução do problema no propósito de apresentar as razões pelas 

quais as determinações emitidas pelo poder devam ser obedecidas. Não se pretende, no 

presente trabalho, o enfrentamento dessa questão, mas, a partir dos referenciais teóricos 

mobilizados, em especial Locke, apresentar noções sobre a teoria da obediência para, então, 

se aproximar da desobediência civil (BOBBIO, 2000, p. 68). 

Dessa forma, é possível concluir que o dever de obediência surge à medida que os 

limites postos ao Estado são observados. O respeito à liberdade dos cidadãos, antigamente 

súditos, nem sempre foi um limite respeitado pelos governantes, antigamente soberanos. 

Curiosamente, vícios do passado, como o desrespeito aos direitos dos cidadãos, parecem se 

aproximar nos dias de hoje, fazendo atual o clássico La Boétie (2004, s/p). A liberdade é o 

bem precioso que se opõe à condição de servidão. Tem-se a liberdade como condição natural 

de todo homem, bem cuja conquista exige apenas a desejar. Provoca La Boétie (2004, s/p): 

“Como pode alguém, por falta de querer, perder um bem que deveria ser regatado a preço de 

sangue?”, assinalando, portanto, a liberdade como um direito inato pela simples condição de 

ser humano. 

Ao tratar do poder exercido pelos tiranos, ou de quem quer que exerça um governo 

para além dos poderes que lhes fora delegado, equipara o autor em análise a força dos tiranos 

à de uma fogueira, que, acesa, cresce à medida que se a alimenta, e consome tudo quanto com 

                                                
53 Não é objeto do presente estudo discutir se o comércio, com efeito, é ou não o meio mais brando e seguro de 

convencer o adversário a consentir em sua causa, até mesmo Benjamin Constant menciona nesse mesmo 

discurso que “a guerra e o comércio nada mais são do que dois meios diferentes de atingir o mesmo fim” (1980, 

s/p). 
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que se alimenta, ou seja, quanto mais se dedica ao tirano, quanto mais se lhe dê, mais forte 

fica o tirano, mais e mais consome o tirano; mas bastaria deixar de lhe fornecer o alimento (a 

lenha, o apoio, a obediência), mesmo sem ter que lhe jogar água (sem ter que fazer 

efetivamente algo contra o tirano), para que a fogueira perdesse força e logo deixar de ser 

fogo. Dito de outra forma, bastaria cessar o apoio, bastaria cessar o servir, deixar de obedecer, 

para desaparecer a condição de servidão. Passivamente seria possível deixar de prestar auxílio 

ao tirano e, a partir disso, a tirania começaria a esmorecer (LA BOÉTIE, 2004, s/p). 

 

Assim são os tiranos: quanto mais eles roubam, saqueiam, exigem, quanto 

mais arruínam e destroem, quanto mais se lhes der e mais serviços se lhes 

prestem, mais eles se fortalecem e se robustecem até aniquilarem e 
destruírem tudo. Se nada se lhes der, se não se lhe obedecer, eles, sem ser 

preciso luta ou combate, acabarão por ficar nus, pobres e sem nada; da 

mesma forma que a raiz, sem unidade e alimento, se torna ramo seco e 

morto. 

 

O pressuposto de que se parte o Estado liberal quanto à teoria da obediência, diante 

da premissa de limitação de poderes do Estado, diz sobre a identificação dos limites e direitos 

que devem ser observados pelo Estado, e, via de consequência, uma vez observados os 

referidos limites, surge a obrigação política por parte do cidadão, surge o dever de obediência. 

Os referidos limites ou direitos são apresentados a partir de uma perspectiva do direito 

natural, adotada a concepção moderna de fundamento racional para o que venha a ser 

entendido por direito natural, não mais baseado no cosmos, não mais baseado em Deus, mas 

fundado na racionalidade, acessado e conhecido racionalmente o respeito à condição natural 

de liberdade dos homens (BOBBIO, 1995, p. 21-22). 

Nesse mesmo sentido, Diderot (2006, p. 37), ao tratar da autoridade política, a quem 

se destina o dever de obediência, dispõe que duas são as suas possíveis origens: “a força e a 

violência daquele que dela se apoderou ou o consentimento daqueles que a ela se submeteram 

através de um contrato, celebrado ou suposto, entre estes e aquele a quem concedera, o 

poder”. Trata-se, no presente estudo, em especial do poder exercido a partir do consenso, 

portanto, a partir do consentimento daqueles que concordam na delegação de poderes para 

que alguém ou alguns exerçam legitimamente poderes nos limites que lhes foram delegados. 

Por essa mesma razão se afirma que o poder que se recebe a partir do consentimento 

dos homens faz supor premissas que tornem o exercício desse mesmo poder legítimo, 

proveitoso à sociedade, poder esse que é estabelecido e fixado dentro de certos limites 

(DIDEROT, 2006, p. 38). E prossegue: 
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Mas, em qualquer lugar, a nação tem o direito de manter a todos e contra 
todos o contrato que fez. Nenhum poder pode mudar este direito. E, quando 

o contrato não existe mais, a nação retorna ao direito e à plena liberdade de 

fazer um novo contrato com quem quiser e como quiser (DIDEROT, 2006, 
p. 41). 

 

A manutenção, portanto, dos termos do contrato celebrado ou supostamente 

celebrado impõe dever de obediência a ambas as partes contratantes, ou seja, as condições 

devem ser observadas por todos, povo e governo. Dito de outro modo, se o Estado cumpre 

com as condições que lhe foram outorgadas, o dever de obediência se impõe, mas o contrário 

igualmente é verdadeiro, vale dizer, se o Estado extrapola ou não cumpre com os poderes que 

lhe foram delegados, o dever de obediência não se impõe. 

Segundo a doutrina do jusnaturalismo, todos os homens teriam um conjunto de 

direitos, cuja atribuição não dependeria de si ou mesmo de outro ou outros, direitos esses 

fundamentais os quais o Estado deve respeitar para só então ter a possibilidade de exigir, 

diante do respeito a esses direitos fundamentais, o dever de obediência do homem. Assim, a 

 

[...] doutrina segundo a qual o homem, todos os homens, 

indiscriminadamente, têm por natureza e, portanto, independentemente de 
sua própria vontade, e menos ainda da vontade de alguns poucos ou de 

apenas um, certos direitos fundamentais, como o direito à vida, à liberdade, à 

segurança, à felicidade – direitos esses que o Estado, ou mais concretamente 

aqueles que num determinado momento histórico detêm o poder legítimo de 
exercer a força para obter a obediência a seus comandos devem respeitar, e 

portanto não invadir, e ao mesmo tempo proteger contra toda possível 

invasão por parte dos outros (BOBBIO, 2005, p. 11). 

 

Dito de outra forma, trata-se da admissão de que todos os homens são titulares de um 

conjunto de direitos pela sua condição humana e igual a todos os demais seres humanos, 

direitos esses que devem ser respeitados por todos, incluído o Estado, o qual, por sua vez, 

deve, além de respeitar esses direitos, também assegurá-los, para apenas então obter do 

homem a obediência. Ainda sobre o jusnaturalismo: 

 

[...] como a doutrina segundo a qual existem leis não postas pela vontade 

humana – que por isso mesmo precedem à formação de todo o grupo social e 
são reconhecíveis através da pesquisa racional – das quais derivam, como 

em toda e qualquer lei moral ou jurídica, direitos e deveres que são, pelo 

próprio fato de serem derivados de uma lei natural, direitos e deveres 

naturais (BOBBIO, 2005, p. 12). 
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Assim, diante dos direitos que são já atribuídos (inerentes) ao homem pela sua 

condição de ser homem, não pela vontade humana, mas mesmo antes de qualquer formação 

de grupo social, esses direitos são reconhecíveis a partir de uma pesquisa racional, cabendo ao 

homem a prerrogativa de fazer ou de deixar de fazer algo, consequência desses mesmos 

direitos, admitindo, inclusive, opor resistência diante de quem quer que seja agressor a esses 

direitos ou mesmo de abster-se de fazer algo que conflita com as prerrogativas decorrentes 

desses direitos. 

Já foi alertado anteriormente, no presente estudo, que a condição de estado total de 

liberdade, ou “presumível estado originário do homem” (BOBBIO, 2005, p. 13), quando em 

estado de natureza, não implica necessariamente licenciosidade, ou seja, em ausência absoluta 

de regras, pois, embora o homem se encontre em uma situação de liberdade, conforme sua 

conveniência, livre para dispor de si e de suas posses, não tem a liberdade para destruir a si ou 

a qualquer outra criatura de sua posse, exceto quando um fim mais nobre que a mera 

conservação assim o obrigue. Dessa forma, todos os homens em estado de total liberdade, 

iguais e independentes, têm por dever consultar a razão, de forma que nenhum dos homens 

possa “prejudicar a outrem na vida, na saúde, na liberdade ou nas posses” (LOCKE, 2002, p 

16). 

Essa descrição deve-se a Locke que parte do estado de natureza, acima citado, a fim 

de demonstrar justificativa aos limites postos ao poder do Estado, pois não seria razoável ao 

homem abdicar de uma situação em que seja titular de determinados direitos, para colocar-se 

em uma situação posterior e inferior quanto aos direitos de que era titular (BOBBIO, 2005, p. 

13). 

Em item anterior no presente estudo,54 foram apresentadas, de forma abreviada, a 

Declaração de Direitos do Bom Povo de Virginia (1776) e a Declaração de Direitos do 

Homem e do Cidadão (1789), ambas tendo por base os direitos naturais, que representariam a 

“racionalização póstuma do estado de coisas”, resultado da conquista de lutas e aquilo que, na 

contemporaneidade, serão identificados como “direitos do homem”, outrora reconhecidos 

como “liberdades” (BOBBIO, 2005, p. 13). Com efeito, as mencionadas cartas ou declarações 

constituem, segundo Bobbio (2005, p. 13-14), acordos entre partes (súdito-soberano; cidadão-

governo), estabelecendo um conjunto de direitos e deveres recíprocos, que implicará, ao 

soberano-governo, o “dever de proteção”, e, aos súditos-cidadãos, o “dever de obediência”, 

constituindo, assim, as “liberdades” (hoje direitos do homem) os limites da obediência. 

                                                
54 Item 1.8 Direitos Fundamentais na Modernidade retro. 
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Portanto, mais uma vez, o cidadão estaria sujeito ao dever de obedecer à medida que o 

governo cumprisse com seu dever de proteção, assegurando os direitos (liberdades) previstos 

no pacto. 

Bobbio (2005, p 14-15) alerta para uma inversão que se dá quanto ao fundamento 

dos limites impostos ao Estado no exercício do poder deste: 

Enquanto o curso histórico procede de um estado inicial de servidão a 
estados sucessivos de conquista de espaços de liberdade por parte dos 

sujeitos através de gradual liberalização, a doutrina percorre o caminho 

inverso, na medida em que parte da hipótese de um estado inicial de 
liberdade, e apenas enquanto concebe o homem como naturalmente livre é 

que consegue construir a sociedade política como uma sociedade com 

soberania limitada. Em substancia, a doutrina, especialmente a doutrina dos 

direitos naturais, inverte o andamento do curso histórico, colocando no início 
como fundamento, e portanto como prius, aquilo que é historicamente o 

resultado, oposterius. 

 

Embora haja uma inversão dos momentos apresentados quanto ao fundamento dos 

limites postos ao Estado para o exercício do governar, do ponto de vista histórico e do ponto 

de vista da doutrina, ou do contratualismo e dos direitos naturais, ambos estão intimamente 

ligados, pois em ambas as correntes parte-se da premissa de que os homens têm direitos 

independentes de atribuição de um soberano (BOBBIO, 2005, p. 15). 

 

A idéia de que o exercício do poder político apenas é legítimo se fundado 

sobre o consenso daqueles sobre os quais deve ser exercido (também esta é 

uma tese lockiana), e portanto sobre um acordo entre aqueles que decidem 
submeter-se a um poder superior e com aqueles a quem esse poder é 

confiado, é uma ideia que deriva da pressuposição de que os indivíduos têm 

direitos que não dependem da instituição de um soberano e que a instituição 

do soberano tem a principal função de permitir a máxima explicitação desses 
direitos compatível com a segurança social. 

 

Seja a partir da concepção de um contratualismo moderno, em que a sociedade seria 

um grupo artificial, constituído a partir da vontade dos indivíduos para a satisfação dos seus 

interesses e suas necessidades e amplo exercício dos seus direitos, seja a partir do direito 

natural, em que também um acordo se dá diante da preexistência de alguns direitos na 

natureza, inerentes e indistintamente atribuídos a todos os homens os quais voluntariamente 

se despem reciprocamente da prerrogativa da tutela desses direitos em favor de um governo, 

de forma a permitir uma livre e ordenada convivência, mediante a garantia da proteção e do 

respeito aos direitos os quais delegou a esse mesmo governo (BOBBIO, 2005, p. 15-16).Em 

ambas as concepções há o elemento do consenso e a preexistência de direitos que independem 

da concessão desses direitos por parte de um soberano. Dessa forma, também se refere 
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Bobbio (1998b, p. 221), ao aduzir o argumento de Locke para a formação do poder civil no 

consentimento, como uma convenção estabelecida entre todos os membros da comunidade, ao 

decidir deixar o estado de natureza, justificando, assim, o poder político, decorrente do 

denominado “contrato social”. 

O contrato social e, consequentemente, o estabelecimento do Estado consoante o 

necessário consenso, citado ao partir do estado de natureza, decorrem da renúncia apenas 

parcial aos direitos naturais e, segundo Bobbio, ainda analisando Locke (1998b, p. 223), os 

associados conservam todos os direitos naturais, com exceção do “direito de fazer justiça por 

si mesmo”, cuja conservação, quando em estado de natureza, era responsável pela 

degeneração desse estado de natureza em estado de guerra. A consequência é que o Estado de 

Locke, liberal, é bastante limitado, dados os poderes ainda conservados pelos associados, 

posto que a formação da sociedade política, nessas condições, supõe a preservação de 

direitos55 daquela primitiva sociedade natural que, agora diante da delegação ou renúncia 

parcial, se mantém e se aperfeiçoa (BOBBIO, 1998b, p. 223). 

Falar em Estado liberal é falar em Estado limitado ou existência de limites postos ao 

Estado. Nesse sentido, Bobbio (2005, p. 17) aponta a necessidade da compreensão de dois 

aspectos desse mencionado limite característico do Estado liberal, os quais serão assim 

identificados: limites quanto ao poder e limites quanto a funções do Estado. “O liberalismo é 

uma doutrina do Estado limitado tanto com respeito aos seus poderes quanto às suas funções” 

(BOBBIO, 2005, p. 17). Quando se trata de identificar a limitação quanto aos poderes, fala-se 

em “Estado de direito”, e, quando se trata de identificar a limitação quanto às funções, 

reporta-se a “Estado mínimo”. Assim, 

 

Por Estado de direito entende-se, geralmente, um Estado em que os poderes 

públicos são regulados por normas gerais (as leis fundamentais ou 
constitucionais) e deve ser exercidos no âmbito das leis que os regulam, 

salvo o direito do cidadão de recorrer a um juiz independente para fazer com 

que seja reconhecido e refutado o abuso ou excesso de poder (BOBBIO, 
2005, p. 18). 

 

Mas Bobbio (2005, p, 18) alerta que a noção, acima transcrita, da tradicional 

compreensão do Estado de direito, quando estudada sob a perspectiva da doutrina liberal, 

deve receber um acréscimo, qual seja, a constitucionalização dos direitos naturais, a 

                                                
55 Aqui refere à vontade geral que se desvela a partir de um ato desapaixonado de investigar aquilo que o 

semelhante pode exigir de si, regra de conduta entre os integrantes de uma mesma sociedade, de um integrante e 

a sociedade da qual faz parte, bem como da sociedade em face de outras sociedades (DIDEROT, 2006, p. 81-82).  
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transfiguração dos direitos naturais em autênticos direitos positivos, em “direitos 

juridicamente protegidos”. 

 

Na doutrina liberal, Estado de direito significa não só subordinação dos 

poderes públicos de qualquer grau às leis gerais do país, limite que é 

puramente formal, mas também subordinação das leis ao limite material do 
reconhecimento de alguns direitos fundamentais considerados 

constitucionalmente, e portanto em linha de princípio ‘invioláveis’[...]. 

 

Corolário dessa perspectiva da constitucionalização de direitos naturais no Estado 

liberal, pode-se falar em Estado de direito em sentido forte, para identificá-lo com o Estado 

regido pelas leis e não pelos homens, do qual são parte integrante todos os instrumentos 

disponíveis para impedir o exercício desmedido e ilegítimo do poder, sendo enumerados 

como importantes instrumentos, destinados a impedir o abuso do poder, os seguintes: 

 

[...] 1) o controle do Poder Executivo por parte do Poder legislativo; ou mais 

exatamente, do governo, a quem cabe o Poder Executivo, por parte do 

parlamento, a quem cabe em última instância o Poder legislativo e a 
orientação política; 2) o eventual controle do parlamento no exercício do 

Poder legislativo por parte de uma corte jurisdicional a quem se pede a 

averiguação da constitucionalidade das leis; 3) uma relativa autonomia do 

governo local em todas as suas formas e em graus com respeito ao governo 
central; 4) uma magistratura independente do poder político (BOBBIO, 

2005, p. 19). 

 

Os referidos instrumentos ou mecanismos constitucionais, característicos do Estado 

de direito, têm por escopo a defesa do indivíduo face ao abuso ou exercício ilegítimo de 

poder, constituindo, por assim dizer, em liberdades negativas, entendidas como “esfera de 

ação em que o indivíduo não está obrigado por quem detém o poder coativo a fazer aquilo que 

não deseja ou não está impedido de fazer aquilo que deseja” (BOBBIO, 2005, p. 20).  

Entendida, portanto, a expressão liberdade (direitos do homem) na doutrina liberal 

em seu sentido principal, qual seja, “como liberdade em relação ao Estado” (BOBBIO, 2005, 

p. 21-22), verifica-se aumento contínuo do campo de abrangência das liberdades em face dos 

poderes públicos, em especial nas esferas religiosa e econômica, que acabam por coincidir 

com a constituição de um Estado laico e com o desenvolvimento de uma sociedade mercantil.  

Conforme destacado anteriormente se afirma que o poder recebido a partir do 

consentimento dos homens faz supor premissas que tornem o exercício desse mesmo poder 

legítimo, proveitoso à sociedade, poder esse que é estabelecido e fixado dentro de certos 
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limites, os quais quando inobservados autoriza a nação romper com o contrato anteriormente 

estabelecido e firmar um novo contrato. (DIDEROT, 2006, p. 38 e 41). 

A manutenção, portanto, dos termos do contrato celebrado ou supostamente 

celebrado impõe dever de obediência a ambas as partes contratantes, ou seja, as condições 

devem ser observadas por todos, povo e governo. Dito de outro modo, se o Estado cumpre 

com as condições que lhe foram outorgadas, o dever de obediência se impõe, mas o contrário 

igualmente é verdadeiro, vale dizer, se o Estado extrapola ou não cumpre com os poderes que 

lhe foram delegados, o dever de obediência não se impõe. 

Até este momento, buscou-se apresentar algumas noções sobre a teoria da 

obediência, como os homens se organizam em sociedade civil, a origem das liberdades ou 

direitos do homem, direitos esses preexistentes ou conquistados, os limites postos ao Estado. 

Conforme a ótica da doutrina liberal, o Estado, assim constituído quanto aos seus poderes e 

suas funções e, portanto, diante de circunstâncias tais que, observados os limites postos à 

obrigação política ou dever de obediência diante desse poder constituído, se apresenta. Assim 

constituído um Estado, estabelecidos o consenso e os limites em que esse poder será exercido, 

cabe questionar quando será necessário se falar em resistência, ou seja, diante do trespasse 

dos limites constantes do ato constitutivo, como se opor ao que poderia ser denominado de 

opressão? 

 

3.2 Noções sobre o direito de resistência56 

 

Bobbio (2000, p. 252), ao tratar da questão da resistência à opressão, afirma que o 

“alfa e o ômega da teoria política é a questão do poder: como conquistá-lo, como conservá-lo 

e perdê-lo, como exercê-lo, como defendê-lo e como dele se defender”. Postula o autor que o 

ponto de vista a ser desenvolvido, para falar-se em um direito de resistência, é o daquele “de 

quem se ergue como defensor do povo, ou da massa”, ou mesmo contra o domínio de uma 

restrita classe política ou minoria organizada (BOBBIO, 2000, p. 253). 

Ao sugerir o estudo acerca da resistência, inicialmente o autor propõe traçar a 

distinção entre a resistência e a contestação, destacando que ambas as expressões remetem a 

formas de uma “oposição extralegal (em relação ao modo com que é exercida) e 

deslegitimante (em relação ao objetivo final)”. Para tal escopo, utiliza, como recurso, a 

                                                
56 A terminologia resistência é empregada, muitas vezes, como gênero do qual a desobediência civil pode ser 

uma de suas espécies, diante de outras possibilidades de oposição, como a contestação, para citar apenas uma, 

diante de uma ordem posta pelo Estado, como adiante se verificará no presente tópico. 
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menção aos respectivos contrários de ambos, obediência como contrário da resistência e 

aceitação como contrário de contestação. Por obediência a uma norma ou sistema, como um 

todo, refere um comportamento passivo, e, por aceitação, um comportamento ativo, seja no 

sentido de uma simpatia ao uso da norma, bem como na desaprovação diante da sua não 

observância (BOBBIO, 2000, p. 253). 

Assim entendida a obediência, sua oponente, a resistência, se apresenta como uma 

forma de “comportamento de ruptura” diante da ordem constituída, de forma a colocar o 

sistema vigente em tensão, em perturbação (em crise), como Bobbio verifica, “um tumulto, 

em uma sublevação, em uma rebelião, em uma insurreição, até o caso-limite da revolução” e 

prossegue: “coloca-o em crise, mas não o coloca necessariamente em questão” (BOBBIO, 

2000, p. 254). 

A contestação, por sua vez, oponente da aceitação, se refere a um “comportamento 

de crítica”, questionando a ordem constituída, não a colocando necessariamente em crise. 

Embora tenha havido esforço na distinção entre a resistência e a contestação, estremar uma da 

outra não é tarefa fácil. 

 

E de fato, enquanto a resistência consiste essencialmente em um ato prático, 

em uma ação até mesmo apenas demonstrativa (como aquela do negro que 

vai sentar-se à mesa de um restaurante reservado aos brancos); a contestador 
(contestação) se expressa através de um discurso crítico, em um protesto 

verbal, na enunciação de um slogan. (Não é por acaso que o lugar próprio no 

qual se manifesta o comportamento contestativo é a assembleia, isto é, um 
lugar onde não se age, mas se fala.) Bem entendido, a distinção na prática 

não é assim tão simples: em uma situação concreta é difícil estabelecer onde 

acaba a contestação e onde começa a resistência (BOBBIO, 2000, p. 254). 

 

A dificuldade de distinção entre as possíveis diversas modalidades de direito de 

resistência, dentre as quais, a desobediência civil, estará também presente em Dworkin (2001, 

p. 153 e seguintes), conforme adiante será demonstrado. Por ora, é possível verificar que o 

direito de resistência foi fator sensível para o processo de implemento de um Estado liberal e 

democrático, diante de um acolhimento de exigências, oriundas da burguesia, com a 

consequente limitação do poder tradicional (BOBBIO, 2000, p. 256) 

Dessa forma, operou-se a “constitucionalização dos remédios contra o abuso do 

poder” por intermédio de duas medidas em especial, a separação dos poderes e a subordinação 

de todos os poderes do Estado ao direito, configurando, assim, conforme dito anteriormente, o 

Estado de Direito, entendido como o “Estado no qual todo poder é exercido no âmbito de 

regras jurídicas que delimitam sua competência e orientam [...] suas decisões” (BOBBIO, 
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2000, p. 257). A retomada do direito de resistência atualmente se apresenta sob nova 

roupagem, quando comparado ao direito de resistência, exercido outrora, afirmando Bobbio 

(2000, p. 260) que os “problemas nascem quando certas condições histórias os fazem nascer, 

e em cada situação assumem aspectos distintivos, adequados às circunstâncias”. 

Bobbio coloca que a questão da resistência estaria mais localizada em termos 

políticos, quando diante da prevalência de uma concepção positivista, entendida essa 

concepção como a identificação do direito “com o conjunto de regras que têm por sustentação 

a força monopolizada”, portanto, regras postas pelo Estado, e o termo ‘direito’, empregado na 

expressão ‘direito de resistência’, estaria empregado no sentido de direito natural (BOBBIO, 

2000, p. 261). Diante disso, o discurso para o exercício da desobediência trataria 

especificamente da localização de técnicas não violentas, mais apropriadas para a aplicação 

diante do caso concreto. 

Bobbio (1998a, p. 336) oferece um conjunto de ações que poderiam representar um 

catálogo geral do direito de resistência, nos seguintes termos: 

 

a) omissiva ou comissiva que consiste em não fazer o que é mandado (o 

serviço militar, por exemplo) ou em fazer aquilo que é proibido (é o caso do 
negro que se senta num lugar que é proibido interditado a pessoas de cor); b) 

individual ou coletiva, segundo é realizada por um indivíduo isolado (é 

típico o caso do objetor de consciência, que geralmente age só e em 

decorrência de um ditame da própria consciência individual) ou por um 
grupo cujos membros condividem os mesmos ideais (são exemplo típico 

disso as campanhas de Gandhi pela libertação da Índia do domínio 

britânico); c) clandestina ou pública, ou seja preparada e realizada em 
segredo, como acontece e não pode deixar de acontecer no atentado 

anárquico baseado na surpresa, ou, então, anunciada antes da execução, 

como acontece habitualmente com a ocupação de fábricas, de casas, de 
escolas, feita com a finalidade de obter a revogação de normas repressivas 

ou impeditivas consideradas discriminatórias; d) pacífica ou violenta, isto é, 

realizada através de meios não violentos, como o sit-in e toda a forma de 

greve, de uma maneira geral (falamos tanto da greve ilegal quanto da greve 
lícita, havendo sempre formas de greve consideradas ilícitas), ou com armas 

próprias ou impróprias, como acontece geralmente numa situação 

revolucionária (note-se que a passagem da ação não violenta para a ação 
violenta coincide muitas vezes com a passagem da ação omissiva para a ação 

comissiva); e) voltada para a mudança de uma norma ou de um grupo de 

normas ou até do ordenamento inteiro. 

 

Ainda com Bobbio (1998a, p. 337), ao tratar pontualmente dos caracteres específicos 

da desobediência civil, questão nuclear do presente trabalho, faz menção, com o escopo de 

diferençar a “desobediência civil de outras situações que entram historicamente na vasta 
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categoria do direito de resistência” de duas características mais importantes diante do catálogo 

apresentado: ação de grupo e ação não violenta. 

A desobediência civil, assim, tem como característica distintiva o fato de se tratar de 

uma ação de grupo, estremando-a da resistência individual que tem por paradigma a objeção 

de consciência (como ocorre para a recusa de prestar serviço militar em nome de uma 

determinada fé). Ainda, quando clama pela consciência de outros cidadãos em não pagar 

taxas, conforme Thoreau, trata-se de ação individual. A segunda característica, qual seja, a 

ação não violenta é ainda mais relevante por distinguir a desobediência civil de grande parte 

das formas de resistência (BOBBIO, 1998a, p. 337). Pode ser assim justificada a não 

violência, característica indispensável à compreensão da desobediência civil como direito: 

 

Enfim, a justificação que hoje se tende a dar a não-violência (nova 

encarnação das tradicionais doutrinas de resistência passiva) não é mais 
religiosa ou ética, mas política. Pelo menos em duas direções: a) tendo-se 

chegado à consciência do fato de que o uso de certos meios prejudica a 

realização do fim, o emprego de meios não-violentos torna-se politicamente 

mais produtivo pelo fato de que apenas uma sociedade que nasce da não-
violência será, por sua vez, não-violenta, enquanto que uma sociedade que 

nasce da violência não poderá prescindir da violência para conservar-se; o 

que em outras palavras significa que a não-violência, serve para a realização 
do objetivo último (ao qual tende também o revolucionário que usa a 

violência), uma sociedade mais livre e mais justa, sem oprimidos e 

opressores; b) diante das dimensões cada vez maiores da violência 
institucionalizada e organizada, e da sua enorme capacidade destruidora, a 

prática da não-violência talvez seja a única forma de pressão que serve em 

última instância para modificar as relações de poder. A não-violência como 

única possível alternativa política (reparem bem, política) à violência do 
sistema (BOBBIO, 2000, p. 263). 

 

Outra circunstância que merece distinção da desobediência civil é o protesto, que não 

se confunde com a contestação, uma vez que se dá não mediante um discurso, mas de uma 

ação exemplar, como um jejum prolongado, autoimolação, não compatíveis com a noção de 

desobediência civil, dado seu caráter de violência, nesse caso voltada contra si mesmo 

(BOBBIO, 2000, p. 264). 

Diante das possíveis fontes históricas de justificação, merece destaque a de origem 

jusnaturalista, esposada por John Locke, diante da origem do Estado, a partir de uma 

associação originada do consentimento dos cidadãos, os quais delegam em favor do Estado 

alguns de seus direitos, com o fim de que os direitos sejam assegurados além da pacífica 

convivência com os demais cidadãos (BOBBIO, 1998a, p. 338). 
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A questão da terminologia, conforme alertado no início deste tópico, também 

experimenta tratamento próprio, conforme o autor que se estude, por exemplo, Ronald 

Dworkin (2001, p. 153 e seguintes), ao tratar da questão objeto do presente estudo, propõe 

uma sistematização da desobediência civil em três formas: desobediência “baseada na 

integridade”, “baseada na justiça” e “baseada em política”. Para as duas últimas modalidades, 

esse autor ainda apresenta uma nova subdistinção ou estratégias para atingir o escopo 

pretendido: estratégia persuasiva e não persuasiva. 

Para a desobediência civil, classificada como desobediência, “baseada na 

integridade”, adota como critério a circunstância em que, diante de um comando do Estado, os 

seus destinatários entendam profundamente errado, posto que suas consciências não 

permitiam assim acatar tal comando, ou seja, compreendam que a lei determine que eles se 

comportem de maneira imoral. É o que ocorria, por exemplo, antes da Guerra Civil57 diante 

da Lei do Escravo Fugitivo, aprovada pelo Congresso norte-americano, que criminalizava a 

conduta daqueles que ajudassem um escravo a fugir (DWORKIN, 2001, p. 157). 

A desobediência civil “baseada na justiça”, diferente da modalidade anterior que 

impedia obediência diante de um comando que lhe parece imoral, se dava diante de uma 

conduta que afrontava uma determinação considerada injusta, com o propósito de alterá-la. 

Aqui, o exemplo trazido diz sobre a violação de leis que, durante o movimento pelos direitos 

civis, contemplava comandos de opressão de uma minoria por uma maioria58, como a 

proibição de negros sentarem-se em determinados bancos em transportes públicos, ou de 

sentarem-se em “balcões que lhes eram proibidos em busca do privilégio de comer 

hambúrgueres gordurosos ao lado de pessoas que os odiavam” (DWORKIN, 2001, p. 157). 

Essas duas modalidades de desobediência citadas, baseadas na integridade e na 

justiça, demandam, cada uma a sua maneira, “convicções de princípios”, mas em uma terceira 

modalidade, já nomeada, a desobediência baseada em política, a violação praticada não se dá 

pelo fato de as pessoas reputarem a lei imoral ou injusta59, mas, sim, pelo fato de reputarem a 

lei “insensata, estúpida e perigosa” para todos (DWORKIN, 2001, p. 158). Aqui o exemplo 

                                                
57 Guerra Civil americana (1961-1865) e a luta pelos direitos civis americana (1955-1968), adiante citadas, são 

eventos históricos, referenciados por Dworkin apenas para ilustrar ocorrências em que atos de desobediência 

civil se evidenciaram.  
58 No original, houve uma nota de rodapé explicativa chamando a atenção para o fato de que a expressão 

“maioria” é empregada em sentido especial, posto que poderia não representar uma maioria numérica, mas 

referindo aqueles que têm o poder de legislar assegurado por meio de eleições em processos aproximadamente 

democráticos (DWORKIN, 2001, p. 157-158). 
59 O critério utilizado para se fundamentar a desobediência no presente estudo não se norteia pelo justo/injusto, 

mas na limitação de poderes existentes no Estado liberal, posto que o critério da justiça, a justificar o exercício 
da desobediência, demandaria, por si só, a mobilização de autores, John Rawls, para citar um, que sustentariam 

muitos estudos acerca da desobediência civil (Uma teoria da justiça, 2008). 
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trazido diz respeito aos protestos realizados contra a instalação de mísseis norte-americanos 

na Europa, medida essa que se entendera como de extrema insensatez (DWORKIN, 2001, p. 

158-159). 

A dificuldade de se estabelecer um critério claro diferenciador entre as modalidades 

de desobediência, conforme a classificação de Dworkin, assim como apontado por Bobbio, 

diante da proximidade entre resistência e contestação, se apresenta. Esclarece Dworkin (2001, 

p. 159) que a “maioria dos que protestavam contra a guerra norte-americana no Vietnã, por 

exemplo, acreditava que a política de seu governo era simultaneamente injusta e tola”, ou 

seja, tratar-se-ia de uma desobediência baseada na justiça e em política ao mesmo tempo 

(grifado no original). 

A sistematização apresentada tem sua utilidade e importância, quando as convicções 

e os motivos que levaram um grupo a desobedecer forem igualmente justificáveis. Assim 

explica o autor diante da circunstância da vigência da Lei do Escravo Fugitivo, daquilo que 

convencionou denominar de desobediência baseada na integridade: 

 

Considere nesse espírito o primeiro tipo de desobediência civil, quando a lei 

exige que as pessoas façam o que sua consciência absolutamente proíbe. 
Quase todos concordariam, penso eu, que as pessoas nessa posição agem 

corretamente, dadas as suas convicções, quando violam a lei (DWORKIN, 

2001, p. 159). 

 

Mas Dworkin (2001, p. 159) faz um alerta sobre a razoabilidade do tipo de convicção 

ou do motivo pelo qual as pessoas venham a desobedecer a um comando legal, de forma a 

evitar que a violência ou a prática do terrorismo pretendam se justificar como desobediência 

civil pois, se “a consciência de uma pessoa não lhe permite obedecer a uma lei, tampouco 

deve permitir que mate ou fira pessoas inocentes”.  

Uma ressalva é apresentada, a saber, se deveria ser exigido do cidadão esgotar todos 

os meios postos pelo Estado para fazer com que aquele comando, com o qual não concorda, 

seja revisto, seja tornado sem efeito. Ocorre, alerta Dworkin (2001, p. 159-160), que a 

desobediência baseada na integridade é uma questão de urgência, ou seja, se aquele comando, 

entendido como imoral, viesse a ser obedecido (v.g., a entrega de um escravo fugitivo, a 

exigência da saudação da bandeira americana aos testemunhas de Jeová), resultaria numa 

perda imediata, pouco importando se a lei fora posteriormente tornada sem efeito. 

Agora, quando se tratar de uma circunstância em que a desobediência seja baseada 

na justiça, como nos movimentos pelos direitos civis, haveria a recomendação para se buscar 

esgotar as vias estabelecidas pelo Estado para a revisão daqueles comandos legais, entendidos 
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por injustos, ou seja, as pessoas deveriam “esgotar o processo político normal buscando 

reverter o programa de que não gostam por meios constitucionais”, não devendo desobedecer 

à  lei “a menos que esses meios políticos normais não ofereçam mais esperança de sucesso60” 

(DWORKIN, 2001, p. 160). 

Essa ressalva, feita quanto à urgência da desobediência, quando baseada na 

integridade e na possibilidade e recomendação de esgotamento dos meios políticos normais e 

quando baseada na justiça, sugere uma característica própria de cada uma dessas modalidades 

de desobediência. A primeira é “defensiva”, posto que tem por escopo que o destinatário da 

norma não faça algo que vá de encontro com sua consciência, enquanto a desobediência 

baseada na justiça tem uma inclinação “instrumental e estratégica”, tendo em vista um fim da 

modificação daquele comando (DWORKIN, 2001, p. 160-161) 

Nesse momento, Dworkin (2001, p. 161) apresenta uma nova subdistinção que se 

aplica tanto à desobediência baseada na justiça, quanto à desobediência baseada em política, 

conforme a estratégia adotada para o atingimento de sua finalidade, que poderá ser 

“persuasiva” e “não persuasiva”. 

A estratégia denominada persuasiva é aquela que, valendo-se dos canais políticos 

normais, pretende se fazer ouvir, obrigar os demais a ouvir seus argumentos e fazer com que 

mudem de ideia e recusem o programa a ser implementado ou já implementado. A estratégia 

denominada não persuasiva não se vale dos meios políticos normais e, portanto, não tem a 

pretensão, ao menos imediata, de fazer com que mude a opinião dos outros, mas objetiva, 

diretamente, elevar o custo do seguimento daquele programa, na expectativa de que entenda 

que esse novo custo seja inaceitável à implementação do mesmo (DWORKIN, 2001, p. 161). 

Assim, a técnica denominada persuasiva pretende fazer com que a maioria61 que 

apoia a medida, a qual a minoria entende imoral ou injusta, mude de ideia, enquanto a técnica 

não persuasiva não tem essa (imediata) pretensão, mas, sim, a de promover a elevação do 

custo da implementação daquela medida de forma a torná-la inviável. As maneiras de se 

elevar o custo no emprego das técnicas não persuasivas são bastante variáveis, desde a 

maioria entender como elevado o custo de prender e manter presas pessoas que se opõe ao 

programa até a interrupção do tráfego, o impedimento de órgãos oficiais funcionarem 

(DWORKIN, 2001, p. 161). 

                                                
60 Importante essa informação apresentada diante da desobediência baseada na justiça, cuja recomendação inicial 

é o esgotamento dos meios políticos normais a menos que esses meios políticos não ofereçam mais esperanças 

de sucesso, dadas as circunstâncias peculiares em que as instituições possam não estar correspondendo ao seu 

papel, de forma adequada. 
61 A expressão maioria está empregada conforme nota 59 supra. 
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A efetividade das técnicas denominadas persuasivas acaba por ficar condicionada ao 

preenchimento de determinados aspectos outros, favoráveis ao convencimento da maioria que 

apoia a medida entendida por injusta ou imoral. Esses aspectos favoráveis foram ilustrados 

por Dworkin (2001, p. 161-162) diante da incorporação, no discurso dos Estados Unidos, na 

década de 1960, da igualdade, que não se harmonizava, portanto, com leis que perpetuavam 

atos discriminatórios, em que pese houvesse, e ainda há, muita hipocrisia, restando a 

igualdade apenas no campo do discurso. Assim exemplificou esse filósofo norte-americano: 

 

Mas a própria hipocrisia constitui uma alavanca para as estratégias 

persuasivas. A maioria, mesmo no sul, ficava envergonhada quando era 

obrigada a olhar para suas próprias leis. Não havia nenhuma possibilidade de 
uma maioria política dizer ‘Sim, é isso que estamos fazendo. Estamos 

tratando uma parte da comunidade como inferior a nós’, e depois desviar os 

olhos com equanimidade. A desobediência civil forçou todos a olhar o que a 

maioria já não podia ignorar, por várias razões. 

 

A questão da terminologia é controversa, pois, com Garcia (2004, p. 314), ter-se-ão a 

desobediência passiva e a ativa. Passiva seria a modalidade de desobediência civil, efetivada a 

partir da inércia, deixando evidentes os motivos dessa inércia, demonstrando claros os seus 

objetivos, e ativa, uma modalidade de desobediência que se processa conforme o 

ordenamento jurídico, com o fim principal de oposição aos atos do Legislativo ou do 

Executivo, como forma de instrumento do controle de constitucionalidade, não 

necessariamente “pelas formas constitucionalmente previstas, et pour case, da ação direta ou 

da via indireta”. 

No entanto, nem sempre as condições são favoráveis ao emprego das técnicas 

persuasivas. Mas, diante das formas com que as técnicas não persuasivas operam, questiona-

se quando seriam justificadas essas técnicas que objetivam elevar o custo, sem convencer 

necessariamente a maioria do equívoco de seu programa. Assim Dworkin (2001, p. 162) 

responde: 

 

Se alguém acredita que um determinado programa oficial é profundamente 

injusto, se o processo político não oferece nenhuma esperança realista de 
reverter o programa em breve, se não existe nenhuma possibilidade de 

desobediência civil persuasiva eficaz, se estão disponíveis técnicas não 

persuasivas não violentas com razoável chance de sucesso, se essas técnicas 
não ameaçam ser contraproducentes, então, essa pessoa faz a coisa certa, 

dada a sua convicção, quando usa esses meios  não persuasivos. 
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Problema sensível, apontado por Dworkin (2001, p. 163), diante de qualquer 

modalidade de desobediência civil, reside na relação conflituosa que se estabelece com o 

“princípio do governo da maioria”, que se aplica aos regimes democráticos. O princípio do 

governo da maioria refere que a aprovação de uma lei, “pelo veredicto dos representantes da 

maioria”, submete a obrigação política também à minoria, ou seja, deve ser obedecida a 

referida lei também pela minoria, por isso a relação de tensão estabelecida entre a 

desobediência civil e o governo da maioria. 

Nessas modalidades de desobediência civil, baseada na justiça e baseada em política, 

a técnica persuasiva leva uma vantagem significativa, pois a observância dos meios políticos, 

colocados à disposição, faz com que a minoria que não concorde com determinada medida ou 

programa procure persuadir a maioria, mediante a apresentação de argumentos que reputam 

ser mais sensatos, aceitos, respeitando, assim, o princípio do governo da maioria, uma vez que 

tentam mudar a opinião desta,  conforme o seu entendimento (DWORKIN, 2001, p. 163). 

As técnicas não persuasivas perdem em vantagem diante dessas modalidades de 

desobediência civil, mas Dworkin (2001, p. 164) assinala que, quando empregadas nos 

moldes por ele sugerido, podem representar uma exceção ao princípio do governo da maioria. 

Refere o autor em comento à possibilidade de o Poder Judiciário julgar nulos os atos emitidos 

pelos representantes da maioria, por infringirem os limites estabelecidos na Constituição 

daquele Estado, destacando que não afirma que há desobediência civil na revisão judicial de 

um ato dos representantes da maioria, mas apenas uma ressalva ao princípio do governo da 

maioria, que não observou os limites constantes da Constituição. 

Esse filósofo norte-americano (DWORKIN, 2001, p. 164-165) alerta que, quando se 

trata da desobediência civil baseada em política, as técnicas não persuasivas têm menor 

probabilidade de encontrar amparo, mesmo diante da ressalva, anteriormente destacada, 

quando se refere à desobediência baseada em justiça, qual seja, ao poder constitucional de 

rever atos que atentem contra os princípios de justiça, constantes da Constituição. Assim 

refere, pois qualquer emprego de meios não persuasivos poderia, por fim, atingir as bases do 

princípio do governo da maioria, uma vez que, se o citado princípio tem um significado, “é o 

de que, no fim, é a maioria, não uma minoria, que tem o poder de decidir o que é do interesse 

comum”. 

Até este ponto, o autor em estudo procurou oferecer resposta sobre o que deve fazer 

uma pessoa diante de um programa ou norma que entende imorais, injustos ou insensatos. 

Adiante, de forma mais abreviada, busca oferecer resposta ao que deve o governo fazer diante 

dessa conduta desobediente. Destaca que a resposta simplista, em um ou outro extremo, é 
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inadequada, ou seja, não deve se reduzir ao raciocínio de que, por fazer algo considerado 

correto, não há de ser punido, tampouco dizer que, apesar de honrados os motivos, dada a 

violação da lei, deve sempre ser punido (DWORKIN, 2001, p. 168). 

Duas posições adota Dworkin (2001, p. 169) diante dessa questão. Entende incorreto 

que a desobediência civil deva necessariamente, após sua prática, ser objeto de punição, em 

especial quando se trata da desobediência baseada na integridade, ou seja, alguém descumpre 

um comando legal, por entendê-lo imoral, quando se recusa a ajudar caçadores de escravos ou 

deixa de saudar um símbolo com o qual não comunga e se abstém daquele sentimento 

específico de apresentar-se voluntariamente, noticiando que violou a lei e, portanto, deseja ser 

punido. Assim, se “um ato de desobediência civil pode alcançar seu objetivo sem punição, 

isso geralmente é melhor para todos os envolvidos” (DWORKIN, 2001, p. 170). 

Outra importante ressalva feita diz sobre o problema se todos os atos de 

desobediência são, com efeito, violações do direito ou se atos considerados desobediência 

civil são albergados pela Constituição (DWORKIN, 2001, p. 170). O argumento que é 

estimulado rejeita um positivismo, no sentido de que direito se reduziria apenas àquilo posto 

pela lei ou pelo Poder Judiciário, ainda que “os tribunais possam ter a última palavra, em 

qualquer caso específico, sobre o que é o direito, a última palavra não é, por essa razão 

apenas, a palavra certa” (DWORKIN, 2001, p. 171). 

 

3.3 Desobediência civil como direito fundamental e de proteção à Constituição 

 

Apresentados noções acerca do dever de obediência e contornos acerca da 

resistência, com ênfase na desobediência civil, objeto do presente estudo, que consiste numa 

das formas de resistir, que, por sua vez, também comporta classificação, conforme Bobbio e 

Dworkin, apenas para citar dois teóricos abordados no presente estudo, retome-se o 

Constitucionalismo, com o fim de se situar, desde a origem desse movimento, a desobediência 

civil como um direito fundamental. 

Conforme dito anteriormente,62 a expressão Constitucionalismo é adotada e 

empregada no presente estudo em seu sentido estrito, ou seja, como expressão de uma técnica 

jurídica de proteção das liberdades, de forma a permitir aos cidadãos proteção contra 

arbitrariedades em governos totalitários (FACHIN, 2015, p. 35).  

                                                
62 Item 1.1 Noções sobre o Constitucionalismo retro. 
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A abordagem acerca do Constitucionalismo remete à possibilidade de emprego, 

ainda nesse mesmo sentido estrito, como antigo e moderno. Novamente com Canotilho (2003, 

p. 52), o Constitucionalismo antigo é “o conjunto de princípios escritos ou consuetudinários 

alicerçadores da existência de direitos estamentais perante o monarca e simultaneamente 

limitadores de seu poder”, conceito esse apresentado em cotejo ao de Constitucionalismo 

moderno como sendo “o movimento político, social e cultural que, sobretudo a partir de 

meados do século XVIII questiona nos planos político, filosófico e jurídico os esquemas 

tradicionais de domínio político, sugerindo, ao mesmo tempo, a invenção de uma nova forma 

de ordenação e fundamentação do poder político”. 

Dessa forma, diante do cotejo dos dois sentidos do Constitucionalismo em sentido 

estrito, antigo e moderno, permite-se encontrar alguns pontos de contato como a percepção da 

necessidade da limitação de poder, bem como o reconhecimento da existência de direitos 

fundamentais que devem ser observados e respeitados por todos, inclusive e principalmente 

pelo Estado. Adotando esse formato de Estado constitucional de direito, o mundo ocidental, a 

partir da modernidade, passou a organizar-se como Estado Liberal e, posteriormente, também 

como Estado democrático de direito, com menor, no início, e maior interferência do Estado 

posteriormente, mas norteado pela existência de limites e regras a serem observados em 

ambos os momentos. Essa forma de organização de Estado, constituído a partir da 

compreensão da existência de direitos aos cidadãos e consequente limites, diante dos direitos 

assegurados aos seus integrantes, também contempla mecanismos de autoproteção, 

instrumentos de autopreservação, com vistas à proteção do Estado. 

Segundo Canotilho (2003, p. 887), por defesa do Estado, quando empregada em 

sentido amplo e global, entende-se o “complexo de institutos, garantias e medidas destinadas 

a defender e proteger, interna e externamente, a existência jurídica e fáctica do Estado (defesa 

do território, defesa da independência, defesa das instituições)”. No entanto, a partir da 

compreensão de um Estado constitucional, corolário do Constitucionalismo, trata-se agora de 

falar não em defesa do Estado, mas, sim, em defesa ou garantia da Constituição, ou seja, 

opera-se uma mudança no enunciado, quando se coloca diante de um Estado constitucional, 

diante da defesa da forma do Estado, do Estado constitucional democrático (CANOTILHO, 

2003, p. 887). 

Para tanto, faz-se necessário que a própria Constituição contemple mecanismos de 

autogarantia, em outras palavras, que, para a defesa da Constituição, haja garantias desta, 

mecanismos a assegurar a “observância, aplicação, estabilidade e conservação da lei 

fundamental”, e, como são mecanismos destinados a assegurar a existência da própria 
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Constituição, são denominados “Constituição da própria Constituição” (CANOTILHO, 2003, 

p. 887-888). A desobediência civil, entendida como direito fundamental, pode exercer 

também significativo papel de defesa da Constituição, uma vez que a desobediência civil não 

tem exclusivamente função de rompimento, mas também de preservação. Assim, a 

compreensão da resistência 

 

[...] como norma jurídica que deriva de uma lei natural imutável e 

inalienável, segundo as palavras do legislador de 1789, não significa 
precisamente uma ruptura radical com a tradição (revolução), senão mais 

confirma a permanência de valores éticos de uma cultura cristã63 

(CARVAJAL, 1992, p. 101). 

 

Também nesse mesmo sentido, Matos (2005, p. 58), diante do reconhecimento da 

fixação do direito de resistência, bem como seu possível papel de preservação e não 

exclusivamente de ruptura, afirma: 

 

Se, como afirma o constitucionalismo contemporâneo, os direitos 
fundamentais fundam o Estado de Direito em 1789, na França 

revolucionária, parece-nos bastante claro que são necessários não apenas 

para sua origem, mas também – e principalmente – à sua manutenção. 

 

Dito de outra forma, os direitos fundamentais fundam o Estado de Direito mas 

devem ser mantidos, preservados, enquanto aquele durar, sob pena de perda do significado do 

que se entende por essa condição de Estado de Direito, aquele que se orienta e opera 

conforme os limites impostos pela própria lei fundamental, conforme os limites impostos na 

Constituição (BOBBIO, 2005, p. 18). 

Dois importantes documentos, marcos históricos do Constitucionalismo na 

modernidade, foram objeto de destaque no presente trabalho, a fim de apresentar, ora de 

forma implícita, ora de forma explícita, a fixação do direito de resistência como elemento 

integrante da teoria democrática contemporânea, a Declaração de Direitos do Bom Povo de 

Virginia (1776) e a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão (1789). 

Na Declaração de Direitos do Bom Povo de Virgínia, destacados os três primeiros 

artigos, verifica-se a menção à preexistência de direitos inerentes a todos os homens, todos 

livres e iguais, os quais não podem, sequer por sua própria vontade, abdicar desses direitos 

inatos, bem como, de forma coletiva (povo), são detentores do poder de constituir 

                                                
63 [...] como norma jurídica que deriva de una ley natural inmutable e inalienable, según las palavras del 

legislador de 1789, no significa precisamente uma ruptura radical con la tradición (revolución), sino más bien 

confirma la permanencia de los valores éticos de una cultura cristiana. 
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representantes os quais devem atuar no interesse do povo e prestar contas desse poder 

exercido e, na hipótese de esses representantes, no exercício desse poder, procederem de 

forma inadequada ou contrários aos princípios, pode o povo, organizado em maioria, 

reformar, alterar ou abolir, da maneira mais condizente com o bem público64. Implícita a 

possibilidade do exercício do direito de desobediência diante do não exercício do governo por 

parte dos representantes, conforme os poderes que foram delegados pelo povo e no interesse 

mais adequado e não contrário aos interesses desse mesmo povo. 

Assim, foram lançadas as bases para a Constituição norte-americana (1787) que, em 

sua Emenda IX, ficam consagrados os direitos denominados retained by the people, mantidos 

ou ‘preservados pelo povo’, não explícitos na Constituição, mas coerentes e corolários com o 

sistema existente, com os princípios por ela adotados, ou contemplados em tratados 

internacionais, ou, dito de outra forma, a existência de direitos fundamentais implícitos 

(GARCIA, 2004, p. 314-315). 

De forma explícita, o legislador de 1789, na Declaração de Direitos do Homem e do 

Cidadão, em seu artigo 2º, dispôs que “A finalidade de toda associação política é a 

conservação dos direitos naturais e imprescritíveis do homem. Esses direitos são a liberdade, a 

propriedade a segurança e a resistência à opressão”. Corroborando no sentido de que a 

resistência incorpora a noção de desobediência civil, Matos (2005, p. 58), cita, além da função 

de instrumento de defesa da Constituição: 

 

Ora, ‘desobediência civil’ é apenas uma outra forma de dizer ‘resistência à 

opressão’. Tenha-se claro, ademais, que no preâmbulo da Declaração, depois 

de afirmar categoricamente que ‘[...] a ignorância, o esquecimento ou o 
desprezo dos direitos do homem são as únicas causas dos males públicos e 

da corrupção dos Governos [...]’, o legislador revolucionário dispõe de 

maneira explícita que os atos do Poder Legislativo e do Poder Executivo 
podem ser, a qualquer momento, ‘[...] questionados em face da finalidade de 

toda a instituição política[...]’, qual seja, a ‘[...] conservação da Constituição 

e a felicidade geral’ (MATOS, 2005, p. 58). 

 

O poder de rever ou mesmo de conservar a Constituição pode ser encontrado em 

Lassalle (2011, p. 19-20), quando este afirma que o povo é uma das expressões dos 

denominados Fatores Reais de Poder, podendo atuar também pela manutenção da ordem 

constitucional, na luta pela preservação de seus direitos de liberdade. 

Também em Hesse (1991, p. 19-20), a preservação da Constituição pode decorrer do 

que ele denomina “vontade de Constituição”, diante da manutenção de uma ordem face a 

                                                
64 Conforme item 1.8 Direitos Fundamentais na Modernidade retro. 
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pretensões de mudanças desmedidas, da compreensão da legitimidade dos direitos 

contemplados, resultantes de um processo de legitimação que corresponda à “ natureza 

singular do presente”, que lhe conferirá o apoio e a defesa da consciência geral. E prossegue 

Hesse (1991, p. 22) citando Walter Burkhardt, quanto ao que se entende por vontade de 

Constituição diante de quem “se mostra disposto a sacrificar um interesse em favor da 

preservação de um princípio constitucional, fortalece o respeito à Constituição e garante um 

bem da vida indispensável à essência do Estado, mormente ao Estado democrático”. 

A vontade de Constituição é argumento justificador para opor resistência diante de 

pretensões de revisões do texto constitucional em desacordo com os fins e princípios da 

Constituição, em especial quando essas pretensões modificadoras resultem “de ilusões sobre 

questões fundamentais para a vida do Estado” (HESSE, 1991, p. 27). 

Novamente Garcia (2004, p. 314), tratando especificamente do direito à  

desobediência civil, destaca que também na Constituição de 1988, em seu artigo 1º, parágrafo 

único, que todo o poder emana, origina-se, procede do povo, poder esse que se exerce 

mediante representantes eleitos ou mesmo diretamente pelo povo na forma da Constituição, 

além do constante no parágrafo 2º, do artigo 5º, do mesmo diploma fundamental que, de 

maneira explícita, dispõe que os direitos e garantias expressos não são excludentes de outros 

que sejam decorrentes do regime democrático e dos princípios previstos no texto 

constitucional, além daqueles constantes em tratados internacionais em que o Brasil seja 

parte. E prossegue: 

 

A desobediência civil65 pode-se conceituar como a forma particular de 

contraposição, ativa ou passiva, do cidadão à lei ou ato de autoridade, 

quando ofensivos à ordem constitucional ou aos direitos e garantias 

fundamentais, objetivando a proteção das prerrogativas inerentes à cidadania 
(GARCIA, 2004, p. 317). 

 

Aqui, o ponto a ser verificado é o fato de, no próprio texto constitucional, constar 

que o poder emana do povo e é em seu nome exercido, mas que pode ser exercido diretamente 

pelo povo. Hodiernamente, entende-se o povo como o titular do poder de constituir o Estado, 

de organizá-lo, de dar constituição ao Estado e, consequentemente, de conservá-lo. Fachin 

(2015, p. 51) cita Carré de Malberg afirmando que “a soberania primária, o poder constituinte, 

reside essencialmente no povo, na totalidade e em cada um dos seus membros”. 

                                                
65 Grifado no original. 
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Há, com efeito, a adoção de um sistema de representatividade, contudo, este não 

anula ou retira do titular originário (povo) os poderes que dele emanam, não lhe retiram a 

soberania. Mesmo no sistema representativo de Sieyés, o poder conferido ao representante 

deixa de ser legítimo à medida que se afasta do direito daqueles que ele representa. Bastos 

(2015, p. XXXV), na apresentação do significado político histórico da proposta constituinte 

de Sieyés, nesse mesmo sentido assinala: 

 

Ele entende que o poder do príncipe deixa de ser legítimo na medida em que 

o seu Direito natural de governar se distancia do Direito natural dos povos se 
organizarem conforme os seus interesses gerais. A legitimidade do poder do 

príncipe é proporcional à sua capacidade de exprimir o interesse da nação. A 

nação não deve nada à legalidade constituída; por ser a realidade o poder 

real, deve propor outra legalidade, sempre que ela se afastar do que for 
realmente legítimo. 

 

Prosseguindo com Sieyés (2015, p. 41): 

 

Seria ridículo supor a nação ligada pelas formalidades ou pela Constituição a 
que ela sujeitou seus mandatários. Se para tornar-se uma nação, a sua 

vontade tivesse que esperar uma maneira de ser positiva, nunca o teria sido. 

A nação se forma unicamente pelo direito natural. O governo, ao contrário, 

sé se regula pelo direito positivo. A nação é tudo o que ela pode ser somente 
pelo que ela é. Não depende de sua vontade atribuir-se mais ou menos 

direitos que ela tem. [...] 

O poder só exerce um poder real enquanto é constitucional. Só é legal 
enquanto é fiel às leis que foram impostas. A vontade nacional, ao contrário, 

só precisa de sua realidade para ser sempre legal: ela é a origem da 

legalidade. 

 

Dito de outra forma, o sistema de representatividade não retira o poder de onde 

emana, do povo, titular do poder soberano, “matriz de todos os poderes constituídos que, sem 

distinção ‘emanam da vontade geral, vêm do povo ou seja da nação’” (BONAVIDES, 2016, 

p. 150). 

Também nesse sentido quanto à manutenção da soberania do povo, do poder do 

povo, mesmo após a criação da Constituição, da preservação desse poder em potência, 

Chueiri (2013, p. 31) afirma: 

 

É preciso recuperar esta ideia e esta práxis de que o povo, soberano, ao se 
autolegislar, cria e funda a Constituição, através de toda radicalidade que 

está em tal ato fundante, impondo a si mesmo as regras e limites que vão 

regular os seus poderes constituídos. Ainda, a ideia de que o ato fundante e 
constituinte não se dissolve depois que a Constituição está feita, mas nela 

permanece como o seu traço político próprio, aquilo que não alivia a sua (da 
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Constituição) responsabilidade em relação á democracia e aos direitos 

fundamentais: seja no momento da sua aplicação, seja no momento da sua 

própria revisão.66 

 

Nesse sentido, tem a prerrogativa o povo, no exercício de seu poder soberano, de 

reafirmar, proteger e renovar os compromissos democráticos, em especial aqueles insertos na 

Constituição. “Isso acontece quando, por exemplo, o constitucionalismo garante o direito dos 

que protestam ainda que isto, paradoxalmente, lhe imponha o ônus do enfrentamento de seus 

limites” (CHUEIRI, 2013, p. 32). 

E prossegue: 

 

Os protestos – e isto remete aos acontecimentos de 2011, 2012 e 2013 

anteriormente mencionados – evidenciam não somente os conflitos 

(políticos, sociais, econômicos, culturais, etc.), mas demandam a todo tempo 

e de todas as formas uma sociedade mais justa e igualitária. Eles reafirmam a 
potência do poder constituinte na concreção dos direitos fundamentais e com 

isso renovam o constitucionalismo (CHUEIRI, p. 32). 

 

Assim, o poder mantido pelo povo assegura a prerrogativa de atos de desobediência 

para a defesa dos direitos fundamentais, contemplados na Constituição. Seguindo na linha de 

que o direito de desobediência civil é um direito fundamental é possível localizá-lo nas 

dimensões de direitos fundamentais. 

A desobediência civil, diante de seu “status jusfundamental”, pode ser enquadrada 

como direito de primeira dimensão ou geração, conforme Matos (2005, p. 58), entendido 

como liberdades negativas do cidadão em face de eventuais arbitrariedades que possam ser 

praticadas pelo Estado em desfavor dos cidadãos. Constituem direitos civis os políticos, 

atribuídos aos cidadãos, para protegê-los de práticas abusivas que sejam perpetradas por 

outros cidadãos, sejam essas práticas oriundas do Estado, dito de outro modo, um não fazer 

por parte do Estado, correspondente, em grande parte, sob um aspecto histórico, ao momento 

inicial ao do Constitucionalismo do Ocidente (BONAVIDES, 2016, p. 577). 

Mas há que se falar em algum direito de primeira dimensão ou outros direitos de 

outras dimensões individuais ou coletivos ou mesmo ainda a própria Constituição, sob 

ameaça de se justificar, nesse momento, estudo sobre desobediência civil como direito 

fundamental. Bueno (2017b, p. 162) responde positivamente quando, nesta quadra da história, 

                                                
66 O argumento que se busca neste momento, para o objeto do presente trabalho, reside na origem e preservação 

do poder nas mãos do povo, em especial quanto à possibilidade de preservação da Constituição, da defesa da 

Constituição. 
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excessos praticados pelos poderes instituídos pelo Estado ameaçam o direito, colocando 

garantias individuais e coletivas sob risco de ruína. Prossegue esse autor em seu alerta: 

 

São violados os mais caros valores políticos orientadores do direito moderno 

no cenário em que apenas um homem diz o que é o direito em cada caso 

concreto, substituindo o governo das leis. A isto subjaz uma teologia jurídica 
que promete a redenção, libertando o mundo do mal radical através do 

decisionismo jurídico messiânico encarnado na vontade do ditador cujo puro 

arbítrio se perpetra à revelia do princípio da legalidade democrática, da 
presunção da inocência, do devido processo legal, da irretroatividade das 

leis, violações sempre inconclusas por força da escalada autoritária orientada 

apenas pela conveniência (BUENO, 2017b, p. 162-163). 

 

Também nesse mesmo sentido, Ferrajoli (2017) aponta direitos e garantias 

fundamentais, objeto de desrespeito nada menos em desfavor da pessoa que ocupava o maior 

posto no Poder Executivo brasileiro, posto esse legitimamente alcançado: 

 

Pois bem, na conduta de Dilma Rousseff, admitindo-se que se caracterize um 
desses sete crimes-meios, certamente não restou caracterizado o delito-fim 

de atentado à Constituição. Tem-se, portanto, a impressão de que, sob a 

forma de impeachment, tenha sido, na realidade, expresso um voto político 
de desconfiança, que é um instituto típico das democracias parlamentares, 

mas é totalmente estranha a um sistema presidencialista como o brasileiro. 

Sem contar com a lesão dos direitos fundamentais e de dignidade pessoal da 

cidadã Dilma Rousseff, em prejuízo da qual foram violadas todas as 
garantias do devido processo legal, do princípio da taxatividade ao 

contraditório, do direito de defesa e da impessoalidade e imparcialidade do 

juízo.  

 

O alerta prossegue quanto à necessidade de atenção diante da sistemática violação, 

não “apenas” de direitos e garantias individuais e coletivos, mas também do desrespeito aos 

objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: 

 

Hoje já não está em causa a ideologia de grupos, mas o comprometimento 
dos direitos e garantias individuais e coletivos e o ocaso da solidariedade. Já 

vencemos o embate entre conservadores e progressistas, pois a urgência da 

pauta destes dias é uma causa coletiva prioritária: a intransigente defesa do 
governo das leis e impedir o triunfo do governo dos homens guiados por 

convicções arbitrárias (BUENO, 2017b, p. 163). 

 

Mais ainda, algumas medidas para se fazer com que o cidadão não se dê conta da 

perda de seus direitos, sacrifícios que não deveriam ser feitos, sob o discurso de um bem 

futuro e maior de todos, submetendo-o à obediência irrefletida, ou ao que o clássico 

denominou de servidão voluntária: 
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Um dos clássicos que vem reclamando imensa atualidade é Etienne de la 
Boétie (1530-1563). Em sua obra maior, A servidão voluntária, Boétie 

investiga os motivos que levariam os homens a abrir mão de suas liberdades, 

a prestar obediência, seja de forma explícita ou ardilosa. Aplica-se ao povo a 
estratégia que prende o elefante, acostumado desde sempre a desconhecer a 

sua força aceitando a argola que o mantém preso. Estas estratégias, contudo, 

não desconstituem o real, mas apenas o mascaram, remanescendo ele pronto 

para sua apropriação por seu titular (BUENO, 2017a, p. 104). 

 

Fica nessa passagem retratado o risco do hábito, do costume consistente num grande 

perigo para os homens, pois exerce profunda influência, capaz de fazer com que estes se 

acostumem à servidão, fazendo com que até mesmo a natureza humana, que tem dentre as 

qualidades inatas a liberdade, por muito boa que seja, se perca. Dito de outro modo, há fatores 

externos, capazes de exercer poderosa influência e aptos a alterar a natureza do homem (LA 

BOÉTIE, 2004, s/p). 

O fato de alguns homens terem nascido e sido criados na servidão é a razão pela qual 

servem de boa vontade, ou seja, o costume ou hábito é a primeira razão pela qual as pessoas 

servem voluntariamente (LA BOÉTIE, 2004, s/p). A outra razão pela qual os homens servem 

voluntariamente é a covardia que os acomete, quando sob tirania. A perda da liberdade resulta 

na perda da valentia, tornando os homens efeminados67. 

Ardil empregado a serviço da tirania, para tornar os homens efeminados (alienados), 

sendo espantoso como os homens se deixam levar pelas ‘cócegas’, ou seja, embustes 

utilizados para enfraquecê-los, como jogos, espetáculos, medalhas, bordéis, ‘antigos engodos 

da servidão’, preço da liberdade. “Atrair o pássaro com o apito ou o peixe com a isca do anzol 

é mais difícil que atrair o povo para a servidão, pois basta passar-lhes junto à boca um engodo 

insignificante” (LA BOÉTIE, 2004, s/p). 

Em sentido oposto, aquele que não foi nascido ou criado sob jugo, aquele que não se 

deixa levar pelo engodo de estratégias que mascaram a verdade resistem. Mais uma vez, 

utilizando como exemplo um elefante que emprega tudo o quanto pode para conservar a sua 

liberdade é, segundo o entender deste trabalho, belíssimo: “O que quer dizer o elefante que, 

depois de se defender até mais não poder, sentindo-se impotente e prestes a ser apanhado, 

espeta as presas nas árvores e as quebra, assim mostrando o grande desejo que tem de 

continuar livre como nasceu?”. Segundo o autor, o animal “deixaria a entender”, diante desse 

                                                
67 Efeminado no contexto histórico no século XVI em que se emprega o termo em sentido de um coração frágil, 

sem iniciativa, incapaz de grandes ações ou mais contemporaneamente, segundo historiador Leandro Karnal, 
infantiliza, aliena. 
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ato extremo, que negocia com os caçadores, entregando-lhes o marfim de suas presas como 

pagamento pela conservação de sua liberdade (LA BOÉTIE, 2004, s/p). 

Entendida, portanto, a desobediência civil como um direito fundamental e de 

primeira dimensão, outra questão possível a ser proposta é a de qual seria a classificação 

desse direito fundamental. Foram apresentadas diversas classificações, no item 1.7 supra, 

mas, com a proposta de oferecer um início de resposta, sem a pretensão do esgotamento da 

questão, adotando-se como parâmetro o argumento apresentado por Sarlet (2009, p. 252) que 

emprega como critério o grau de densidade normativa, nas suas palavras, a “vinculação da 

noção de densidade normativa com a da eficácia (e aplicabilidade) da norma”. 

Sarlet fala, então, em normas constitucionais de alta densidade normativa, posto que 

são dotadas de suficiente normatividade, aptas, portanto, para gerar seus efeitos, sem a 

necessidade de intervenção do legislador ordinário e de normas constitucionais de baixa 

densidade normativa, logo, normas constitucionais, carecedoras de intervenção de legislador 

(interpositivo legislatoris) ordinário. 

Com efeito, a desobediência civil é um tema que, segundo Matos (2005, p. 58), 

configura “um daqueles inumeráveis ‘esquecimentos’ que o pensamento jurídico não aborda e 

finge não existir”. Diante desse “esquecimento”, a não expressa previsão poderia fazer com 

que, entendido como direito fundamental, tal direito careceria de regulamentação, e, portanto, 

poderia ser classificado, conforme Sarlet (2009, p. 252), em direito de “baixa densidade 

normativa”, ou seja, um direito que demandaria a intervenção do legislador para sua possível 

efetivação. Em que pesem eventuais dúvidas acerca da dedicação e empenho do Legislativo 

na aprovação de medidas para a efetivação do direito fundamental de desobediência civil, 

poderia ser questionada também a vantagem dessa regulamentação. 

Há um problema significativo, apontado por Neumann (1969, p. 170), a respeito de 

reconhecer-se o termo “direito” como pertencente ao direito positivo. Esse autor destaca a 

redação do artigo 147, da Constituição do Estado de Hessen, Alemanha Ocidental: “É o 

direito e o dever de todo homem resistir ao poder público exercido inconstitucionalmente”. 

Neumann reconhece que se trata de um dispositivo “bem intencionado”, pois refletiria o dever 

e o direito de todo homem de defender “movimentos antidemocráticos”. Diante do disposto 

em destaque, o autor em exame pondera: 

 
Mas será que tem algum sentido? A resposta é: Não. Essa resposta negativa 

deve ser dada a todos os que esperam uma solução do problema pelo direito 

positivo, mesmo se os dispositivos concretos dêsse direito forem além da 
formulação da constituição de Hessen. Vamos supor uma constituição que 

estabeleça que todos possam legalmente resistir a qualquer interferência do 
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Estado contra os direitos inalienáveis da vida e liberdade. Êsse dispositivo se 

torna significante sòmente se houver um órgão oficial (tal como um 

Judiciário independente) que decida se o Estado interferiu, injustamente ou 
não, nos direitos, ou, como no caso de Hessen, o tribunal constitucional 

acabará decidindo se o poder público agiu dentro da constituição.  

 

Diante dos alertas apontados anteriormente, em que direitos e garantias fundamentais 

vêm sendo objeto de desrespeito, em especial por parte de instituições que deveriam ser as 

primeiras a zelar por eles, é-se inclinado ao posicionamento acima destacado, apresentado por 

Neumann. Até porque, conforme também mencionado anteriormente, mesmo direitos 

fundamentais, carecedores de regulamentação são dotados de aplicabilidade imediata 

(BONAVIDES, 2016, p. 579). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A Constituição talvez seja a formalização, a materialização mais aproximada daquilo 

que se entende como o consentimento dado pelos homens aos governantes, na formação do 

Estado e das regras a serem observadas por todos os integrantes desse Estado, ou seja 

governados e governantes. Nela, constam os parâmetros para a organização do Estado de 

Direito, o elenco dos fundamentos do Estado Democrático e de Direito, além das garantias e 

direitos fundamentais, apresentados, portanto, as diretrizes e os limites postos aos 

governantes. Observados as diretrizes e os limites, a obrigação política ou dever de obediência 

aos cidadãos (governados) se impõe. 

O Constitucionalismo representa, por assim dizer, esse processo de organização do 

Estado de Direito, a partir do poder decorrente do povo, que, de forma soberana, outorga seus 

poderes, sem abdicar dos mesmos, para que representantes, organizados como poder 

constituinte, possam propor a Constituição. Posta a Constituição, ainda assim remanesce 

latente o poder do povo, seja por ocasião de eventuais e necessárias revisões do seu conteúdo, 

mas especial e principalmente para a defesa da mesma, para a defesa da Constituição. 

Assim, quando esses limites ou poderes outorgados pelo povo são ultrapassados, 

quando, mesmo e principalmente, as instituições criadas pela mesma Constituição não 

cumprem com o seu papel de fazer respeitar os limites estabelecidos nela, o direito de resistir 

que subjaz aos homens se revigora, sendo a desobediência civil uma das expressões do direito 

de resistir. 

Não é outra a conclusão que se depreende do movimento do Constitucionalismo que, 

numa acepção moderna, busca oferecer um conjunto de normas para, além de fundar um 

Estado, também estabelecer limites entre governantes e governados, os quais deverão ser 

protegidos e respeitados por estes, impondo-se a obrigação política ou dever de obediência. 

Assim, diante da observância dos limites estabelecidos, o dever de obediência se impõe, no 

entanto, em sentido diverso, quando em especial os governantes não cumprem os limites a 

eles impostos, quando não se exerce o poder nos limites outorgados pelos governados a 

questão da obediência se apresenta. 

Nesse sentido John Locke, considerado o “grande teórico do direito de resistência”, o 

qual sustenta, como origem e fundamento do Estado, o consentimento comum dos cidadãos, 

para o fim especial de proteção dos direitos (naturais) inalienáveis destes, partindo de um 

estado inicial de natureza para depois chegar a um estado de governo civil (BOBBIO, 1998a, 
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p. 338). Assim, o estado de natureza, anterior ao estado de governo civil, ainda que de forma 

residual, coexiste a esse estado de governo civil, ou seja, ainda diante da escolha de 

autoridade superior, comum a todos os homens, não se pode transferir mais poderes do que 

aqueles de que de fato se dispõe. Portanto, como a razão dita que não se pode destruir a si 

mesmo ou a outrem, tampouco atentar com a própria liberdade, não se pode proceder em face 

dos outros pois haverá uma liberdade em relação a eventual poder, exercido de forma 

arbitrária. 

Nesse mesmo sentido, Garcia (2004, p. 164) afirma que os direitos individuais, “em 

vez de serem alienados, são fortificados e garantidos no momento em que se firma a 

sociedade e desaparece a primitiva condição” do estado de natureza. Complementa a autora: 

“O povo é, assim, soberano, pois não abdicou de todos os direitos que lhe são inerentes em 

favor de nenhuma pessoa ou assembléia. Pelo contrato social, não se despojou do poder, cujo 

exercício apenas delegou.” 

Mill (1997, p. 10) também aponta a necessidade de serem estabelecidos limites ao 

exercício do poder por parte dos governantes sobre a comunidade, denominando esses limites 

de liberdades e, diante do reconhecimento dessas imunidades, direitos políticos (ou 

liberdades), a eventual infração por parte dos governantes caracterizava violação dos seus 

deveres e diante dessas violações a resistência era considerada justificada. 

Adiante Carvajal (1992, p. 99) ressalta que a atual controvérsia sobre a 

desobediência civil constitui uma visão deformada dos pressupostos éticos do liberalismo 

uma vez que prescinde de dois elementos importantes a essa tradição: valoração do direito 

natural como fundamento da norma jurídica, posta pelo Estado, bem como da raiz metafísica 

da natureza humana, como uma tentativa de ignorar a desobediência civil enquanto elemento 

integrante da teoria democrática, considerando-a apenas uma contingência histórica . 

Ocorre que, subjacente à Declaração de Direitos do Bom Povo de Virginia (1776) e 

de forma explícita na Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão (1789) o direito de 

resistir constitui e aparece como elemento do constitucionalismo bem como da teoria 

democrática sendo no entanto “esquecido” nas Constituições liberais dos séculos XIX e 

seguintes por questões de ordem histórica e político-ideológicas (MATOS, 2016, p. 50), 

conquanto, possível de ser inferido da redação constante tanto do parágrafo único do artigo 1º, 

como do parágrafo 2º do artigo 5º, ambos da Constituição do Brasil (GARCIA, 2004, p. 20). 

Com efeito, o tema da desobediência civil, segundo Matos (2005, p. 58), configura 

“um daqueles inumeráveis ‘esquecimentos’ que o pensamento jurídico não aborda e finge não 

existir”. Diante desse “esquecimento”, a não expressa previsão poderia fazer com que, 
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entendido como direito fundamental, tal direito careceria de regulamentação, e, portanto, 

poderia ser classificado, conforme Sarlet (2009, p. 252), em direito de “baixa densidade 

normativa”, ou seja, um direito que demandaria a intervenção do legislador para sua possível 

efetivação. Dúvidas há acerca da dedicação e empenho do Legislativo na aprovação, na 

positivação do direito fundamental de desobediência civil, assim como poderia ser 

questionada também a efetiva conveniência dessa solução pelo direito positivo, como bem 

alertado por Neumann (1969, p. 170), para quem a resposta não estaria na positivação desse 

direito, cuja eficácia ficaria na dependência de um poder independente do Estado a ponto de 

dizer se o Estado agiu ou não desrespeitando os limites que lhe são impostos. 

A desobediência civil, assim vista, diante de atos dos governantes e das instituições 

que desrespeitam ou não zelam pela observância dos limites a si impostos, ou mesmo quando 

extrapolam os poderes que lhes foram outorgados, pode se traduzir em possível instrumento 

para a defesa da Constituição, que acaba por culminar em defesa do próprio Estado 

Democrático de Direito. 
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