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SEMANA 01 – 1º/03/21 

 

 

TEMAS DE ALTA INTENSIDADE 
 

DIREITO CONSTITUCIONAL 
 

Ponto 3.a. Poder constituinte e legitimidade da Constituição. Poder constituinte 

originário: titularidade e características. Poder constituinte derivado: limitações à 

reforma constitucional. Cláusulas pétreas expressas e implícitas. Mutações 

constitucionais. 

 

PODER CONSTITUINTE E LEGITIMIDADE DA CONSTITUIÇÃO 

 

Conceito de Poder Constituinte: “Trata-se do poder de criar a Constituição e de fundar 

ou refundar o Estado e a ordem jurídica. A expressão ‘poder constituinte’ é também 

empregada para designar o poder de modificar a Constituição, bem como o de elaborar, 

nos Estados federais, as constituições estaduais. Estes últimos são tidos como expressão 

do chamado poder constituinte derivado, que se subdivide, respectivamente, em poder 

de reforma da Constituição e poder constituinte decorrente.” (Direito Constitucional: 

Teoria, História e Métodos de Trabalho. Cláudio Pereira de Souza Neto e Daniel 

Sarmento. Pág. 199). 

Ainda de acordo com Daniel Sarmento, só é propriamente constituinte o 

poder de criar a Constituição, o qual é denominado poder constituinte originário. Os 

demais, acima mencionados, são, na verdade, poderes constituídos, na medida em que 

instituídos e limitados pelo poder constituinte. Não obstante, o uso consagrou a 

expressão “poder constituinte” para tratar dessas modalidades de exercício do poder 

constituído. 
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Poder Constituinte 

Originário 

Poder “Constituinte” 

Derivado-Reformador 

Poder “Constituinte” 

Derivado-Decorrente 

Cria a Constituição Altera a Constituição Complementa a 

Constituição 

 

Origem histórica: A noção de poder constituinte é fruto da teoria constitucional francesa 

e norte-americana do período revolucionário do século XVIII (Constitucionalismo 

clássico). 

 

Marco teórico: “contribuição teórica trazida por Emmanuel Sieyès – que escreveu o livro 

‘O que é o Terceiro Estado?’, em 1788. Sieyès separa o Poder Constituinte dos seus 

poderes constituídos: O Poder Constituinte institui uma nova ordem, a Constituição, 

marcando nitidamente uma diferença entre o ato de criação de uma Constituição e os 

atos jurídicos subsequentes - subordinando esses atos à Constituição.” (Curso de Direito 

Constitucional. Bernardo Gonçalves Fernandes. Pág. 125). No Brasil, a obra de Sieyès foi 

lançada com o título "A Constituinte Burguesa”. 

 A teoria política norte-americana do século XVIII também concebeu a 

distinção entre poder constituinte e poderes constituídos. Em “O Federalista”, obra-

prima do pensamento político norte-americano, redigida um pouco antes do livro de 

Sieyès, esta distinção foi explorada em diversas passagens, embora com outra 

terminologia. Apesar da experiência constitucional norte-americana ter sido mais bem 

sucedida do que a francesa, e de ter contemplado um arranjo institucional mais 

adequado para a afirmação da supremacia do poder constituinte em face dos poderes 

constituídos, foram os conceitos franceses, forjados por Sieyès, que se tornaram a 

principal referência teórica na discussão da matéria. 
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Teorias/momentos teóricos acerca do Poder Constituinte (Curso de Direito 

Constitucional. Bernardo Gonçalves Fernandes. Págs. 127/128): 

 

Clássica Moderna Contemporânea 

oriunda dos trabalhos de 

autores como Burdeau, 

Duguit, Carré de Malberg e 

Esmein. Aqui, o Poder 

Constituinte na modalidade 

originária, seria o poder de 

fato (não jurídico), criador 

de uma nova ordem 

jurídica por meio de um 

novo texto constitucional. 

Seu titular seria, antes de 

tudo, a nação, como 

elemento sociológico que 

constataria um 

compartilhamento 

homogêneo de tradições, 

língua, religião, numa dada 

sociedade. Por ser um 

poder de fato, é ilimitado e 

incondicionado. 

traz, a partir do século XX, 

uma nova leitura do Poder 

Constituinte. Nessa 

(re)leitura, temos a 

mudança de titularidade da 

Nação para o Povo - figura 

que foi aos poucos sendo 

reconstruída para abarcar 

uma noção pluralista. As 

preocupações em distinguir 

os procedimentos 

democráticos de 

procedimentos não 

democráticos levaram os 

constitucionalistas a pensar 

o seu exercício para além 

da Assembleia 

Constituinte, incorporando 

instrumentos de decisão 

popular como o plebiscito 

realizada à luz dos 

pressupostos teóricos 

trazidos pela teoria 

discursiva do direito e da 

democracia de Jurgen 

Habermas e explorada 

pelos componentes da 

Escola Mineira de Direito 

Constitucional (...). Aqui, a 

noção de Poder 

Constituinte é conectada a 

de Patriotismo 

Constitucional, permitindo 

um questionamento mais 

radical sobre não apenas a 

dinâmica do Poder 

Constituinte, mas, ainda, 

sobre a concepção 

moderna de legitimidade 

política, a partir da ideia de 

 

Poder Constituinte 

Origem histórica 

Constitucionalismo francês e norte-

americano (Constitucionalismo 

clássico do século XVIII) 

Marco teórico 

Panfleto “O que é o Terceiro 

Estado?”, de 1788, elaborado por 

Emmanuel Sieyès 
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e o referendum. autonomia (política, 

jurídica e moral). Assim, o 

ato fundador da 

Constituição de um Estado 

passa a ser tomado como 

um “processo de 

aprendizado social capaz 

de se corrigir a si mesmo”, 

tendo continuidade e 

prosseguimento no 

transcurso de gerações. 

 Você sabe o que significa “Patriotismo Constitucional”? 

https://www.professorflaviomartins.com.br/post/patriotismo-constitucional 

 

Titularidade do Poder Constituinte: Para a teoria da soberania nacional, formulada por 

Sieyès, é a Nação a titular do Poder Constituinte. No art. 3º da Declaração dos Direitos 

do Homem e do Cidadão, a ideia é recepcionada: “O princípio de toda a soberania 

reside essencialmente na Nação”. Essa versão da teoria também foi adotada, no Brasil, 

na Constituição Imperial de 1824, segundo a qual “os Representantes da Nação 

Brasileira” eram “o Imperador e a Assembleia Geral” (art. 11) e “todos estes Poderes no 

Império do Brasil” eram “delegações da Nação” (art. 12). 

Contemporaneamente, contudo, é praticamente unânime o entendimento de que é o 

Povo o titular do poder constituinte (teoria da soberania popular, concebida 

classicamente por Rousseau). Trata-se da teoria enunciada, por exemplo, no preâmbulo 

da Constituição norte-americana: “Nós, o povo dos Estados Unidos, (...) promulgamos e 

estabelecemos esta Constituição”. Ademais, a Constituição brasileira de 1988 proclama 

a democracia, e enuncia claramente o princípio da soberania popular, ao enunciar, no 

seu art. 1º: “Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes 

eleitos ou diretamente”. 

 

Titularidade do Poder Constituinte 

Nação Povo 

Teoria da Soberania Nacional Teoria da Soberania Popular 

Sieyès Rousseau 

Constituição Imperial de 1824 Constituição da República de 1988 

https://www.professorflaviomartins.com.br/post/patriotismo-constitucional
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De olho no examinador de Direito Constitucional do XXI Concurso do MPT: 

“Com relação à titularidade do poder constituinte, haveremos de distingui-Ia do 

exercício desse poder, pois, com efeito, não há, comumente, coincidência entre o titular 

e a exercente do poder constituinte. Excetuando-se a hipótese de revolução - quando, 

no caso, o titular será o mesmo a exercer o poder -, a titularidade é conferida ao povo e 

o exercício àqueles por ele eleitos com o objetivo maior de manifestação constituinte e 

consecução de suas aspirações, guindando-as ao status de finalidade da unidade 

política, fundamento mesmo da razão de ser e de existir do Estado.” (Curso de Direito 

Constitucional. Manoel Jorge e Silva Neto. Pág. 13). 

 

Exercício do Poder Constituinte: nem sempre haverá coincidência entre o titular e o 

exercente do Poder Constituinte, o que acarretará o exercício do poder não pelo povo 

(seu titular), mas sim por um corpo diverso, que o representa ou não. Desse modo, 

temos as seguintes formas de exercício do poder constituinte: 

1) democrático direto: quando o projeto elaborado pela Assembleia só obtém validade 

jurídica por meio da aprovação direta do povo, que se manifesta por meio de um 

plebiscito ou de um referendo; 

2) democrático indireto: neste caso o povo escolhe os seus representantes, que se 

tornam responsáveis pela elaboração de um novo documento constitucional, que 

renovará o ordenamento jurídico. O poder constituinte atuará por meio de uma 

Assembleia Nacional Constituinte, ou uma Convenção Constituinte, sendo esta a forma 

que tipifica o exercício democrático desde as origens do constitucionalismo, conforme 

nos certificam os exemplos da Convenção de Filadélfia de 1787 e a Assembleia Nacional 

Francesa de 1789. No direito pátrio podemos citar como exemplos os documentos 

constitucionais de 1891, 1934, 1946 e 1988. 

3) autocrático: o poder se manifesta por meio da outorga, de modo que a Constituição 

seja estabelecida por um indivíduo ou um grupo que alcança o poder sem qualquer 

resquício de participação popular, constituindo o que se denomina poder constituinte 

usurpado. Como exemplos de Constituições outorgadas no Brasil, temos as de 1824, 

1937 e a de 1967 (bem como a EC 01 de 1969). 
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PODER CONSTITUINTE ORIGINÁRIO: TITULARIDADE E CARACTERÍSTICAS 

 

Poder Constituinte Originário 

 

Denominações: Genuíno, Primário, de Primeiro Grau, Inicial, Inaugural. 

 

Conceito: é aquele que instaura a primeira ou uma nova ordem jurídica, neste último 

caso rompendo por completo com a ordem jurídica precedente. 

 

Titularidade: como visto, para a compreensão clássica, a titularidade do poder 

constituinte é da Nação. Para a visão moderna (a ser adotada em provas objetivas), 

pertente ao Povo. 

 

Formas de Exercício: também como já explicitado, fala-se em poder constituinte não 

democrático ou autocrático (usurpação da vontade popular - outorga) e poder 

constituinte democrático (vontade popular), o qual se subdivide em: a) 

indireto/representativo (o povo elege seus representantes) ou b) direto (plebiscito ou 

referendo). 

 

Características: 

- inicial: não precedido por qualquer poder anterior; 

- de fato e político: tem natureza pré-jurídica, pois funda a si próprio, se impondo como 

força social ou político-social; 

- autônomo: determina a estrutura da nova Constituição; 
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- ilimitado juridicamente: não se subordina a nenhuma ideia jurídica preexistente – 

corrente positivista; 

 

Jurisprudência 

A eficácia das regras jurídicas produzidas pelo poder constituinte (redundantemente 

chamado de ‘originário’) não está sujeita a nenhuma limitação normativa, seja de 

ordem material, seja formal, porque provém do exercício de um poder de fato ou 

suprapositivo. Já as normas produzidas pelo poder reformador, essas têm sua validez e 

eficácia condicionadas à legitimação que recebam da ordem constitucional. Daí a 

necessária obediência das emendas constitucionais às chamadas cláusulas pétreas. 

[STF, ADI 2.356 MC e ADI 2.362 MC, rel. p/ o ac. min. Ayres Britto, j. 25-11-2010, P, DJE 

de 19-5-2011.] = ADI 939, rel. min. Sydney Sanches, j. 15-12-1993, P, DJ de 18-3-1994. 

 

A corrente jusnaturalista, por sua vez, assevera que, apesar de não ser limitado pelo 

direito positivo anterior, o poder constituinte originário está subordinado aos princípios 

do direito natural, tratando-se de um poder jurídico. O Brasil não adota essa tese! 

 Em que pese os positivistas negarem a existência de direitos naturais, 

anteriores ao Estado, eles partilham do ideal de que a ausência de limites não deve ser 

lida como absoluta, haja vista referir-se, tão somente, às imposições da ordem jurídica 

pré-existente. Seria, pois, um poder ilimitado no sentido de estar desvinculado e não 

subordinado ao regramento jurídico-positivo anterior. Nesse contexto, torna-se 

indiscutível a existência de alguns limites, como, por exemplo, os 

geográficos/territoriais, já que o poder constituinte cria normas para vigerem na 

circunscrição territorial do Estado, isto é, que se vinculam a uma base territorial 

específica. Outro exemplo de limitação ao poder constituinte: as circunstâncias sociais e 

políticas que lhe dão causa. Isso porque, se o poder constituinte é a expressão da 

vontade política soberana do povo, não pode ser entendido sem a observância dos 

valores éticos, religiosos e culturais partilhados pelo povo e motivadores de suas ações. 

Para J. J. Gomes Canotilho, o poder constituinte originário obedece a "padrões e 

modelos de conduta espirituais, culturais, éticos e sociais radicados na consciência 

jurídica geral da comunidade", devendo observar os princípios do direito internacional 

(como a defesa da paz, a autodeterminação dos povos, a prevalência dos direitos 

humanos) e de justiça. 
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Ainda sobre a existência de limites ao poder constituinte originário, vale apresentar a 

categorização de Jorge Miranda. Na percepção do autor português existem três ordens 

possíveis de limites: 

 

 

 

 

 

 

1) transcendentes 

são os que advêm dos imperativos do direito natural e 

dos valores éticos superiores que originam uma 

"consciência jurídico-coletiva", que limita o poder 

constituinte material, impedindo-o de suprimir ou 

reduzir direitos fundamentais diretamente conexos com 

a noção de dignidade da pessoa humana e já 

solidificados na ordem jurídica a partir de largo e 

indiscutível consenso social. Como exemplo, no direito 

pátrio, teríamos a vedação à imposição regular da pena 

de morte (para casos que extrapolassem a hipótese de 

guerra formalmente declarada, constantes do atual art. 

5°, XLVII, "a", da CRFB/88) numa Constituição futura; 

 

 

 

(2) imanentes 

referentes à soberania e a forma de Estado, proveem da 

noção de que o poder constituinte formal, enquanto um 

poder situado, que se manifesta em certas 

circunstâncias, está limitado pela sua origem e finalidade, 

pelo reconhecimento de que ele é só "mais um momento 

da marcha história". É, por exemplo, o que impede que 

um Estado Federal, que assim quer se manter, passe a 

condição de Estado Unitário; 

 

 

 

 

(3) heterônomos 

os limites heterônomos de direito internacional são os 

decorrentes da conjugação do Estado com outros 

ordenamentos jurídicos, referindo-se às regras, 

obrigações e princípios provenientes do direito 

internacional que impõem limites à conformação estatal. 

Podem, ainda, resultar em limites heterônomos de 

direito interno, quando um Estado é politicamente 

desenhado como possuidor de uma ordem central de 

poder e alguns domínios parcelares (como sucede com 

os Estados federados), o que resulta em obrigações entre 

a União e os Estados-membros. 
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- incondicionado e soberano: livre quanto aos procedimentos a serem adotados para a 

criação da nova Constituição, não precisando seguir qualquer formalidade 

preestabelecida; 

- de natureza híbrida: tem o poder de desconstituir um ordenamento por meio de 

revogação e de elaborar outro; 

- permanente: não se esgota com a edição da nova Constituição, sobrevivendo a ela e 

fora dela como forma de expressão da liberdade humana, enquanto ideia de 

subsistência. Ao contrário da Assembleia Constituinte, cuja atuação se exaure com a 

promulgação da Constituição, o poder constituinte originário não desaparece com a 

entrada em vigor da Carta Constitucional. 

 

Classificações: 

 

- Quanto às dimensões: 

a) material: feição substancial do Poder Constituinte Originário. Orientador da atividade 

do constituinte originário formal, traduzido pelo conjunto de forças político-sociais que 

vão produzir o conteúdo de uma nova Constituição. Concretizado pelo Poder 

Constituinte formal; 

b) formal: é o ato de criação propriamente dito, que vai formalizar a ideia de Direito 

construída por meio do Poder Constituinte Material. 

O material diz o que é constitucional, o formal materializa e sedimenta como 

Constituição. O material precede o formal, estando ambos interligados. 

 

- Quanto ao momento de manifestação: 

a) histórico ou fundacional: surge com a construção de um novo Estado nacional (com o 

processo de descolonização) que vai necessitar de uma nova Constituição; 

b) revolucionário ou pós-fundacional: surge em Estados nacionais já existentes e 

dotados de uma Constituição. Movimento de ruptura da Constituição que faz com que 

venha emergir um novo Poder Constituinte Originário. 

 

Poder Constituinte Originário e Direitos Adquiridos: 

Segundo o entendimento do STF, inexiste alegação de "direitos adquiridos" perante a 

nova Constituição, perante o trabalho do poder originário. Para ilustrar, vale mencionar 

o art. 17 do ADCT da CRFB/88, que assim determinou: "os vencimentos, a remuneração, 

as vantagens e os adicionais, bem como os proventos de aposentadoria que estejam 

sendo percebidos em desacordo com a Constituição serão imediatamente reduzidos 
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aos limites dela decorrentes, não se admitindo, neste caso, invocação de direito 

adquirido ou percepção de excesso a qualquer título". 

Ademais, o STF entende que as normas do Poder Constituinte Originário são dotadas de 

eficácia de retroatividade mínima (aptidão para atingir efeitos futuros de fatos 

passados), somente excepcionalmente ostentando eficácias retroativa média e máxima. 

 

PODER CONSTITUINTE DERIVADO: LIMITAÇÕES À REFORMA CONSTITUCIONAL 

 

Denominações: Instituído, Constituído, Secundário, de 2º grau, Remanescente, de 

Reforma. 

 

Conceito: é um poder jurídico, responsável pela reforma da Constituição (no Brasil isso 

se dá por meio da edição de emendas constitucionais, pela revisão constitucional ou 

pela incorporação de tratados internacionais de direitos humanos). 

 

Previsão normativa: Não é previsto expressamente na Constituição Federal de 1988, 

entendendo-se estar implícito na norma contida no seu art. 60, a qual prevê a 

possibilidade de edição de emendas à Constituição. 

 

Características: é um poder jurídico com limitações e condições para o seu exercício, 

subordinando-se às definições do Poder Constituinte Originário, sendo, portanto: 

- derivado (ou de 2º grau): pois derivam do poder originário, ou seja, são poderes de 

direito que encontram seu fundamento na Constituição, dela retirando sua existência e 

sua validade; 

- condicionado: na medida em que a Constituição prevê meios para sua modificação, 

condicionando o poder reformador àquelas formas e hipóteses; 

- subordinado (ou limitado): suas ações são pautadas pelas limitações (expressas e 

implícitas) inseridas na Constituição e, por consequência, como nos parece lógico, se 

sujeitam aos diferentes mecanismos de controle de constitucionalidade — o que, no 

direito brasileiro, é uma possibilidade real, pois o STF já admitiu e julgou diversas ações 

diretas de inconstitucionalidade propostas em face de emendas constitucionais. 

 



 

 

 

 11 

 
 

Poder Constituinte Derivado Reformador: também chamado de “competência 

reformadora”, tem a capacidade de modificar a Constituição por meio de um 

procedimento específico estabelecido pelo Poder Constituinte Originário, sem que haja 

uma revolução. É um poder jurídico. Para a doutrina majoritária, a reforma é um gênero 

que apresenta duas espécies, quais sejam: 

1) Revisão Constitucional: Reforma global do texto. Conta com limites temporais e 

procedimentais, conforme explicita o art. 3º do ADCT da CRFB/88 (“A revisão 

constitucional será realizada após cinco anos, contados da promulgação da 

Constituição, pelo voto da maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional, em 

sessão unicameral.”). 

 

 
 

A revisão constitucional foi realizada em 1993 e resultou em 6 emendas constitucionais 

de revisão, as quais se sujeitam ao controle de constitucionalidade, já que apenas 

normas constitucionais originárias são excluídas do referido controle. O STF entende 

que a revisão constitucional também esteve sujeita às cláusulas pétreas. 

Revisão 

Constitucional 

Após cinco anos, 

da promulgação da 

CRFB/88 

Voto da maioria 

absoluta, do 

Congresso 

Nacional 

em Sessão 

unicameral 
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2) Emendas Constitucionais: Reformas pontuais do texto, as quais contam com 

limitações circunstanciais, procedimentais e materiais. 

 

Limites impostos ao Poder Constituinte Derivado Reformador: 

Podem ser de ordem: 

a) temporal: busca uma certa estabilização nas relações jurídicas durante um 

determinado momento no tempo. Na atual Constituição, somente foi estabelecido 

limite temporal no tocante à Revisão, vide art. 3º do ADCT supratranscrito. 

Portanto, não há limite temporal à elaboração de Emendas Constitucionais. As 

limitações temporais, na história constitucional brasileira, foram previstas apenas na 

Constituição do Império, de 1824, não se verificando nas que se seguiram. Com efeito, 

o exemplo único é o art. 174 da citada Constituição Política do Império, que permitia a 

reforma da Constituição somente após 4 anos de sua vigência; 

b) circunstancial: impedem a alteração da CRFB/88 em momentos de extrema 

gravidade, nos quais a manifestação do poder reformador possa estar viciada – vide art. 

60, §1º, da CRFB/88 (“§ 1º A Constituição não poderá ser emendada na vigência de 

intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio.”) 

c) formais/procedimentais: no tocante às Emendas Constitucionais, podem ser de duas 

espécies, quais sejam: 

1) formal subjetiva: referente aos legitimados específicos, vide art. 60, I, II e III, da 

CRFB/88: 

 

Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta: 

I - de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado 

Federal; 

II - do Presidente da República; 

III - de mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, 

manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus membros. 

 Sobre a possibilidade de uma PEC de iniciativa popular, existem dois 

posicionamentos: 

a) desfavorável: de acordo com o texto constitucional, não há previsão para a iniciativa 

popular de PEC – majoritário; 

b) favorável: José Afonso da Silva defende que, se o povo é titular do poder (art. 1º, 

parágrafo único, da CRFB/88), é possível uma interpretação ampliativa para entender 

que a iniciativa popular não abrange só leis, mas igualmente as PECs. 
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2) formal objetiva: afeta ao quórum qualificado e demais aspectos do procedimento de 

aprovação – vide art. 60, §§ 2º e 3º, da CRFB/88: 

 

Art. 60. (...). 

(...) 

§ 2º A proposta será discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacional, em dois 

turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, três quintos dos votos dos 

respectivos membros. 

§ 3º A emenda à Constituição será promulgada pelas Mesas da Câmara dos Deputados 

e do Senado Federal, com o respectivo número de ordem. 

 

d) materiais: cláusulas pétreas – vide art. 60, § 4º, da CRFB/88. 

 

Art. 60. (...). 

§ 4º Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: 

I - a forma federativa de Estado; 

II - o voto direto, secreto, universal e periódico; 

III - a separação dos Poderes; 

IV - os direitos e garantias individuais. 

 

Mnemônico 

Cláusulas pétreas: 

 

- FOI VOCÊ QUE SEPAROU OS DIREITOS? 

Foi = Forma Federativa de Estado 

Você = Voto direito, secreto, universal e periódico (aqui também existe o mnemônico 

Voto SeDiUP) 

Separou = Separação dos Poderes 

Direitos = Direitos e garantias individuais 

 

Em que pese a conotação sexual, outra opção de mnemônico muito utilizada para 

rememorar as cláusulas pétreas é: VoSe FoDi, fazendo referência, respectivamente, a 

Voto direito, secreto, universal e periódico, Separação dos Poderes, Forma Federativa 

de Estado e Direitos e garantias individuais. 
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 A obrigatoriedade do voto não constitui cláusula pétrea expressa! 

 

CLÁUSULAS PÉTREAS EXPRESSAS E IMPLÍCITAS 

 

A doutrina menciona os limites materiais implícitos ao poder de emenda no tocante a 

matérias que, embora não estejam expressamente mencionadas no § 4º do art. 60 da 

CRFB/88, não podem ser suprimidas, sob pena de ferir o sistema constitucional e o seu 

núcleo essencial engendrado pelo Poder Constituinte Originário. 

As matérias constantes no art. 60, § 4º, da CRFB/88 (cláusulas pétreas expressas) 

podem ser modificadas desde que seja para sofisticá-las. 

O STF tem posicionamento no sentido de que os direitos e garantias individuais 

considerados cláusulas pétreas pela CRFB/88 não se restringem àqueles expressos no 

elenco do art. 5º, admitindo interpretação extensiva para definição de direitos análogos 

– vide ADI 939 – cláusulas pétreas implícitas. 

 

Jurisprudência 

A EC 3, de 17-3-1993, que, no art. 2º, autorizou a União a instituir o IPMF, incidiu em 

vício de inconstitucionalidade ao dispor, no § 2º desse dispositivo, que, quanto a tal 

tributo, não se aplica "o art. 150, III, b, e VI", da Constituição, porque, desse modo, 

violou os seguintes princípios e normas imutáveis (somente eles, não outros): o princípio 

da anterioridade, que é garantia individual do contribuinte (art. 5º, § 2º; art. 60, § 4º, IV; 

e art. 150, III, b, da Constituição). [STF, ADI 939, rel. min. Sydney Sanches, j. 15-12-1993, 

P, DJ de 18-3-1994.] 

 

O STF também definiu que os limites materiais ao Poder Constituinte de reforma não 

significam a intangibilidade literal da disciplina dada ao tema pela Carta Magna, mas a 

proteção do núcleo essencial dos princípios e institutos protegidos pelas cláusulas 

pétreas – vide ADI 2.024. 

 

Jurisprudência 

A "forma federativa de Estado" – elevado a princípio intangível por todas as 

Constituições da República – não pode ser conceituada a partir de um modelo ideal e 

apriorístico de Federação, mas, sim, daquele que o constituinte originário 

concretamente adotou e, como o adotou, erigiu em limite material imposto às futuras 

emendas à Constituição; de resto as limitações materiais ao poder constituinte de 
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reforma, que o art. 60, § 4º, da Lei Fundamental enumera, não significam a 

intangibilidade literal da respectiva disciplina na Constituição originária, mas apenas a 

proteção do núcleo essencial dos princípios e institutos cuja preservação nelas se 

protege. [STF, ADI 2.024, rel. min. Sepúlveda Pertence, j. 3-5-2007, P, DJ de 22-6-2007.] 

 

Por se tratar de matéria de considerável importância para o concurso, é importante 

destacar que, embora o inciso IV do § 4º do art. 60 da CRFB/88 disponha 

expressamente que os direitos e garantias individuais são cláusulas pétreas, não faz 

qualquer menção aos direitos sociais, restando dúvida quanto à sua caracterização ou 

não enquanto cláusula pétrea. 

Há duas correntes quanto ao tema: 

a) 1ª corrente: entende que as normas disciplinadoras de direitos sociais não são 

cláusulas pétreas, por não estarem previstas expressamente no rol do art. 60, § 4º, da 

CRFB/88 e por se inserirem no rol dos direitos prestacionais, ou seja, dependentes das 

condições de tempo e recursos disponíveis para sua concretização, o que impede que 

sejam classificados como intangíveis; 

b) 2ª corrente: defende que as normas estabelecedoras de direitos sociais também são 

cláusulas pétreas, por se tratarem de efetivos instrumentos para a concretização da 

dignidade da pessoa humana e dos demais fundamentos da República Federativa do 

Brasil, razão pela qual os direitos fundamentais sociais devem ser albergados como 

cláusulas pétreas – corrente que mais se afina com o entendimento institucional do 

MPT. 

Uma emenda constitucional não pode ampliar o rol de cláusulas pétreas, 

uma vez que o Poder Reformador recebe a sua autoridade do Constituinte Originário. 

Logo, o Poder Reformador só pode ser limitado pelo Constituinte Originário. 

 

Segundo o STF, cabe mandado de segurança quando PEC desrespeita cláusula pétrea. 

Tem legitimidade para a impetração o parlamentar federal, pois é ele quem tem o 

direito subjetivo ofendido (direito de não ser convocado para participar de votação 

inconstitucional/ direito ao devido processo legislativo). 

Após a promulgação da Emenda Constitucional, o controle pode ser feito pelo Poder 

Judiciário (via controle concentrado por quaisquer dos legitimados para ADI ou via 

controle difuso – recebendo, neste último caso, a denominação de controle difuso-

concreto). 
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Jurisprudência 

O STF admite a legitimidade do parlamentar – e somente do parlamentar – para 

impetrar mandado de segurança com a finalidade de coibir atos praticados no processo 

de aprovação de lei ou emenda constitucional incompatíveis com disposições 

constitucionais que disciplinam o processo legislativo. [STF, MS 24.667 AgR, rel. min. 

Carlos Velloso, j. 4-12-2003, P, DJ de 23-4-2004.] = MS 32.033, rel. p/ o ac. min. Teori 

Zavascki, j. 20-6-2013, P, DJE de 18-2-2014”. 

 

Questionamentos importantes: 

 

- Uma EC pode autorizar nova revisão constitucional? 

Há corrente entendendo que sim. Outra corrente (majoritária) entende que não pode, 

pois iria de encontro à vontade inicialmente manifestada pelo Poder Constituinte 

Originário. 

- Na hipótese de o Poder Reformador inserir na Carta Magna novo instituto abrangido 

por uma das cláusulas pétreas existentes (Ex.: inserção de novos direitos e garantias 

individuais), tal direito deveria ser protegido como cláusula pétrea? (Veja-se que aqui 

não se está ampliando o rol de cláusulas pétreas, o que, como visto, não é possível, 

consoante doutrina majoritária). 

Há duas correntes: 

a) favorável: o novo direito seria considerado cláusula pétrea, por duas razões: 

Quando o Constituinte Originário colocou no rol de cláusulas pétreas os direitos e 

garantias individuais, não fez qualquer limitação no sentido de o serem somente os 

nascidos pela via do Poder Constituinte Originário (o que autorizaria a atribuição do 

mesmo status aos direitos inseridos via Emenda Constitucional); 

Princípio da vedação do retrocesso (efeito “cliquet”), segundo o qual, se direitos 

fundamentais alcançaram um determinado patamar evolutivo, não poderiam ser 

abolidos, sob pena de afronta à progressividade dos direitos fundamentais. Corrente 

que mais se afina com o entendimento institucional do MPT. 

b) desfavorável: o novo direito não seria considerado cláusula pétrea, uma vez que isso 

representaria a imposição de novos limites ao Poder Reformador, os quais não foram 

previstos pelo Constituinte Originário. 

 

Poder Constituinte Derivado Decorrente: 

 

Conceito: tem por missão estruturar a Constituição dos Estados-Membros ou modificá-

la, na forma dos arts. 25 da CRFB/88 (“Art. 25. Os Estados organizam se e regem-se 
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pelas Constituições e leis que adotarem, observados os princípios desta Constituição.”) e 

11 do ADCT (“Art. 11. Cada Assembleia Legislativa, com poderes constituintes, elaborará 

a Constituição do Estado, no prazo de um ano, contado da promulgação da Constituição 

Federal, obedecidos os princípios desta”), com fundamento na autonomia dos Estados, 

representada por: capacidade de auto-organização, autogoverno e autoadministração. 

Assim como o Poder Constituinte Reformador, por ser criado pelo Originário e ser dele 

proveniente, se submete aos parâmetros por ele traçados. Revela o movimento de 

predominância de forças centrífugas (descentralizadoras) no âmbito do Estado Federal. 

 

Características: secundário, limitado e condicionado. 

Se trata de um poder Originário em relação à Constituição Estadual e, ao mesmo 

tempo, Derivado em relação à CRFB/88, cujos princípios deverão ser obedecidos. 

 

Limites ao Poder Constituinte Derivado Decorrente: 

- Princípios constitucionais sensíveis: art. 34, VII, da CRFB/88; 

 

Art. 34. A União não intervirá nos Estados nem no Distrito Federal, exceto para: 

(...) 

VII - assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais: 

a) forma republicana, sistema representativo e regime democrático; 

b) direitos da pessoa humana; 

c) autonomia municipal; 

d) prestação de contas da administração pública, direta e indireta; 

e) aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, 

compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do 

ensino e nas ações e serviços públicos de saúde. 

 

Mnemônico: 

Princípios Sensíveis: 

 

- FARDASP 

F= Forma republicana; 

A= Autonomia municipal; 

R= Regime democrático; 

D= Direitos da pessoa humana; 
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A= Aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, 

compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do 

ensino e nas ações e serviços públicos de saúde; 

S= Sistema representativo; 

P= Prestação de contas da administração pública, direta e indireta. 

 

- Princípios constitucionais extensíveis: normas organizatórias para a União que se 

estendem aos Estados por previsão constitucional (arts. 28 e 75) ou implícita (arts. 58, § 

3º, 59 e seguintes); 

- Princípios constitucionais estabelecidos: restringem a capacidade organizatória dos 

Estados por meio de limitações constitucionais expressas (art. 37) ou implícitas (art. 21). 

 

Há doutrinadores que subdividem o Poder Constituinte Derivado Decorrente em: 

- Poder Constituinte Derivado decorrente inicial ou instituidor (para se referir ao 

responsável pela elaboração da Constituição Estadual); e 

- Poder Constituinte Derivado decorrente de revisão estadual ou de 2º grau (com a 

finalidade de modificar o texto da Constituição Estadual). 

 Este poder é dirigido aos Estados e ao Distrito Federal! 

Territórios Federais e Municípios não são detentores do Poder Constituído Derivado 

Decorrente! Isso porque não houve previsão literal na CRFB/88, bem como porque as 

leis orgânicas são subordinadas às Constituições Estaduais e à Federal, de modo que 

não poderíamos ter um Poder Constituinte decorrente de um Poder Constituinte que já 

é decorrente. 

Quanto ao Distrito Federal, embora já tenha havido alguma celeuma doutrinária, o STF 

decidiu na Reclamação 3.436 que incide o Poder Derivado Decorrente, uma vez que sua 

Lei Orgânica, no tocante a parte das matérias (de cunho estatal), ostenta status de 

Constituição Estadual, se submetendo à Constituição Federal. 

 

Sobre o assunto, leia a postagem: 

https://blog.editorajuspodivm.com.br/post/95845592604/pergunta-o-poder-

decorrente-atua-somente-na 

 

MUTAÇÕES CONSTITUCIONAIS 

 

Conceito: por mutação constitucional (também chamada de Poder Constituinte Difuso), 

entende-se o processo informal de mudança da Constituição, alterando-se o seu 

https://blog.editorajuspodivm.com.br/post/95845592604/pergunta-o-poder-decorrente-atua-somente-na
https://blog.editorajuspodivm.com.br/post/95845592604/pergunta-o-poder-decorrente-atua-somente-na
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sentido interpretativo, sem promover qualquer alteração no seu texto, que permanece 

intacto e com a mesma literalidade. 

A noção de mutação constitucional, assim como a de reforma constitucional, guarda 

relação com a concepção de que, em determinado sentido, uma constituição é um 

organismo vivo, submetido à dinâmica da realidade social, e que, portanto, não se 

esgota por meio de fórmulas fixas e predeterminadas. 

Atenção: Parte da doutrina denomina o Poder Constituinte Difuso de “Segundo Poder 

Constituinte Originário”. 

 

Características: se instrumentaliza de modo informal e espontâneo, como verdadeiro 

poder de fato. Decorre de fatores sociais, políticos e econômicos, não sendo titularizado 

por um único órgão. Conserva-se em estado de latência. É exercido em caráter 

permanente e decorrente da interpretação das normas mediante o desenvolvimento 

dos costumes constitucionais. 

Com efeito, Manoel Jorge e Silva Neto (Curso de Direito Constitucional. Pág. 23) aponta 

como características da mutação constitucional a) a informalidade; b) a 

imprevisibilidade; e c) a intermitência. 

 

Procedimento: altera-se a interpretação sobre o texto constitucional, dando-lhe um 

sentido novo. 

 

Classificação: 

a) por via de interpretação;  

b) pela atuação do legislador (quando por ato normativo primário busca-se modificar a 

interpretação que tenha sido dada a uma norma constitucional. Havendo mais de uma 

leitura possível, o legislador opta por aquela que se lhe afigura a escolha política mais 

prudente); 

c) por costume (a que altera uma prática costumeiramente considerada válida), vide 

exemplo a recente expansão dos poderes conferidos às CPIs contrariamente ao que se 

observava historicamente. 

 

Por fim, fala-se ainda em mutação constitucional inconstitucional, a qual consiste em 

atribuir a uma norma constitucional uma inovadora interpretação contrária aos valores 

consagrados pela Carta Magna. Para evitar que isso ocorra, a mutação constitucional 

deve observar como limites o próprio texto constitucional e o conjunto de valores por 

ela prestigiados. 
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Exemplos relevantes: 

- A interpretação do STF sobre o conceito de casa traçado pelo art. 5º, XI, da CRFB/88, 

para incluir também escritórios profissionais, hotéis, motéis e congêneres; 

- A interpretação conferida pelo STF ao art. 52, X, da CRFB/88 para entender que a nova 

norma que dele se extrai é no sentido de que a resolução emitida pelo Senado Federal 

para suspender a execução, no todo ou em parte, de norma declarada inconstitucional 

no controle difuso serve apenas para conferir publicidade à decisão do STF; 

- O julgamento do STF sobre a exegese do dispositivo constitucional que trata da união 

estável entre homem e mulher, que, a despeito do texto, foi estendido às uniões 

estáveis entre pessoas do mesmo sexo. 

 

De olho no examinador de Direito Constitucional do XXI Concurso do MPT: 

“Se é verdade que o fenômeno da mutação constitucional pode colher como 

destinatária precípua constituição rígida, não menos é que defender sua exclusividade a 

sistemas constitucionais de tal espécie envolve, inegavelmente, grande equívoco. 

As constituições flexíveis, a seu modo, também se sujeitam a transformações sem que 

haja a mudança da norma. Algo diferente de dizer que a flexibilidade de um texto 

constitucional implica a adoção de processos menos rigorosos para consumar-se a 

adequação da norma ao contexto social, político, econômico, é, sem dúvida, afirmar 

que os sistemas flexíveis são incompatíveis com a mutação constitucional. Não há 

qualquer nexo entre uma e outra realidade. A necessidade de tornar a constituição 

instrumento normativo sempre apto a atender as demandas dos indivíduos deve 

invariavelmente permear a atuação dos protagonistas da mutação constitucional, 

pouco importando que o sistema para o qual as demandas da coletividade são 

plasmadas seja de natureza flexível ou rígida. A mutação é um fato. E o seu 

aparecimento está vinculado a injunções outras que não aquelas referentes à opção do 

poder constituinte originário por um sistema flexível ou rígido.” (Curso de Direito 

Constitucional. Manoel Jorge e Silva Neto. Pág. 24). 

 

CONTEÚDO EXTRA 

 Há uma corrente doutrinária que defende a existência de um Poder 

Constituinte Supranacional (por meio do qual Constituições nacionais se submeteriam a 

uma Constituição supranacional – sua mais próxima expressão de manifestação foi a 

tentativa frustrada de uma Constituição Europeia). Seria um nível a mais de 
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aproximação entre os Estados Soberanos (soberania mitigada). Aqui, o titular seria o 

cidadão global (que não se prende somente às fronteiras do estado). 

Atenção, contudo, para a circunstância de que o Poder Constituinte Supranacional e 

Transconstitucionalismo não são sinônimos, são termos meramente correlatos. Este 

último é um diálogo de ordens jurídicas múltiplas. No Poder Constituinte Supranacional, 

por sua vez, haveria uma ordem que regeria outras ordens estatais. 

 “Bootstrapping constitucional”: em alusão ao significado da palavra 

bootstrapping, que denota a superação de obstáculos por iniciativa e esforço próprios, 

diz respeito ao processo de elaboração de uma constituição, na qual a assembleia 

constituinte rompe suas amarras em face das autoridades que a instituíram, 

mostrando-se independente de qualquer outra autoridade externa. 

A expressão decorre de “bootstrap”, que, em tradução literal, corresponde a “cadarço 

de bota”. Na Convenção de Filadélfia (da qual se originou a Constituição Americana), 

nos EUA, a expressão ganhou sentido conotativo no Direito Constitucional. No contexto 

de formação da Constituição Americana, os Estados Confederados eram regidos pelos 

“Artigos da Confederação”, que estabeleciam que qualquer alteração só seria possível 

com a anuência unânime dos treze Estados. Mas, se estava diante de uma verdadeira 

Assembleia Constituinte, afinal, estava sendo debatida e formada a Constituição 

Americana. Neste ponto, o Poder Constituinte Originário é INCONDICIONAL, ou seja, a 

criação da nova ordem constitucional não está condicionada a nenhum procedimento 

ou forma. Diante disso, e considerando que, naquela oportunidade, um dos Estados 

Confederados nem sequer enviou representante, que inviabilizaria a anuência de todos, 

restou decidido na Convenção da Filadélfia que seria necessário o acordo de, pelo 

menos, nove Estados. Restou, portanto, afastada a exigência de unanimidade entre os 

13 Estados Confederados. Neste sentido, na Convenção de Filadélfia, Jon Elster cunhou 

a expressão “Bootstrapping Constitucional” como “processo pelo qual uma assembleia 

constituinte rompe os laços com a autoridade que a criou e se apropria de alguns ou de 

todo os poderes dessa autoridade. Está assim, intimamente ligada a autonomia e 

independência do Poder Constituinte Originário”. 

 Hiato Constitucional: também chamado de revolução, ocorre quando há 

choque entre o conteúdo da Constituição Política e a realidade social. É uma quebra do 

processo político e histórico normal da organização política. Pode ser representado por 

alguns fenômenos tais como:  
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a) a convocação da Assembleia Nacional Constituinte e elaboração de nova Constituição 

(também chamada de momento constituinte, ocasiona a elaboração de um novo 

documento que tenha legitimidade social); 

b) mutação constitucional (manutenção da lei positivada com modificação do sentido 

interpretativo); 

c) reforma constitucional (por meio de emendas constitucionais – Poder Constituinte 

Derivado reformador) e  

d) hiato autoritário (edição de textos que buscam suprir o hiato constitucional, mas 

persistem sem legitimidade frente à realidade social). 

 Teoria da dupla revisão: tese defendida por doutrinadores que entendem que 

as normas que impedem a revisão de certos preceitos básicos são juridicamente 

vinculantes, mas não seriam elas próprias imunes a alteração e revogação, de modo 

que, se forem suprimidas, num primeiro momento, abrir-se-ia o caminho para, em 

seguida, serem removidas as cláusulas pétreas. Segundo a referida teoria, poderia haver 

a modificação do art. 60 da CRFB/88 para, após, alterar as cláusulas pétreas por ele 

protegidas. 

O STF entende ser impossível a revogação do art. 60, § 4º, da CF, por ser limite implícito 

ao poder de reforma. 
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Quadro Sinóptico sobre o tema “Poder Constituinte” 

(extraído da obra “Direito Constitucional em Mapas Mentais”. Roberto Troncoso, 

Marcelo Leite e Thiago Strauss. 2. ed. Brasília: Ponto dos Concursos) 
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DIREITO HUMANOS 
 

Ponto 1.a. Direitos Humanos: conceito e evolução histórica. Relação com os direitos 

fundamentais. Estrutura. Os destinatários da proteção dos direitos humanos e os 

sujeitos passivos. 

 

DIREITOS HUMANOS: CONCEITO E EVOLUÇÃO HISTÓRICA. RELAÇÃO COM OS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS 

 

Conceito: Há significativa cizânia doutrinária quanto à conceituação dos direitos 

humanos, havendo, inclusive, quem defenda ser preferível empreender esforços na 

garantia do efetivo gozo desses direitos à sua pura e simples definição. Não obstante tal 

celeuma quanto ao real alcance da expressão, diz-se comumente que “Os direitos 

humanos consistem em um conjunto de direitos considerado indispensável para uma 

vida humana pautada na liberdade, igualdade e dignidade. Os direitos humanos são os 

direitos essenciais e indispensáveis à vida digna.” (Curso de Direitos Humanos. André de 

Carvalho Ramos. Pág. 24). 

O rol dos direitos humanos não é exauriente, sobretudo porque as necessidades 

humanas variam, contextual e historicamente, de forma que, paulatinamente, são 

acrescidos novos direitos ao catálogo dos direitos essenciais a uma vida digna. 

 

Imprecisão terminológica: Há uma multiplicidade de termos utilizados para a 

designação desses direitos. Tal imprecisão terminológica resulta de alterações 

provenientes do constante redesenho e gradativa evolução da proteção de direitos 

considerados essenciais à existência humana digna. Pode-se mencionar, 

exemplificativamente: 

 

1. Direitos Naturais: parte da premissa de que esses direitos são inerentes à natureza do 

homem. Premissa, contudo, que não mais se sustenta, considerando-se a historicidade 

de tais direitos, bem como o fato de serem eles conquistados e não inatos; 

 

2. Direitos do Homem: expressão utilizada na “Declaração dos Direitos do Homem e do 

Cidadão” (França, 1789) para designar os direitos individuais, inerentes à condição 

humana. Aqui, pode-se fazer a mesma crítica endereçada à expressão “direitos 

naturais”, concernente à premissa jusnaturalista sobre a existência de direitos 
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imanentes ao ser humano. Ademais, questiona-se a inadequação do viés sexista da 

expressão, porquanto pode implicar preterição aos direitos da mulher. Daí preferir-se a 

expressão “direitos da pessoa”, com o desiderato de suplantar o sexismo da dicção 

“direitos do homem”; 

 

3. Direitos do Cidadão: seriam os direitos que pertencem ao ser humano na qualidade 

de ser social, que participa ativamente da vida política e da formação dos poderes 

públicos. Muito embora a expressão seja útil para designar uma faceta dos direitos 

humanos, não contempla todos os matizes desses direitos; 

 

4. Direitos Individuais: é o que remanesce na categoria direitos civis, após afastar-se 

dela os direitos políticos. Trata-se de expressão que, igualmente, não abarca todas as 

facetas dos direitos essenciais a uma vida digna, motivo pelo qual é tida como 

excludente, porquanto só engloba os direitos denominados de primeira geração ou 

dimensão (direito à vida, à igualdade formal, à liberdade e à propriedade), excluindo os 

demais; 

 

5. Liberdades Públicas: consistem em direitos do indivíduo contra a intervenção estatal 

(direitos de abstenção ou negativos). A histórica mudança do papel do Estado (do 

Estado-Gendarme, passando pelo Estado Social, até chegar-se ao Estado Democrático 

de Direito), somada à expansão da aplicação dos direitos humanos nas relações entre 

particulares, evidencia que a expressão “liberdades públicas” tornou-se obsoleta. 

 

6. Direitos Fundamentais e Direitos Humanos: duas expressões comumente utilizadas 

no século XXI para designar os direitos considerados essenciais à existência humana 

digna. Parte considerável da doutrina assevera que os “direitos humanos” servem para 

definir os direitos estabelecidos em tratados e demais normas internacionais sobre a 

matéria. Já a expressão “direitos fundamentais” designaria aqueles direitos 

reconhecidos e positivados pelo Direito Constitucional de um Estado específico. Nesse 

sentido, Valério Mazzuoli assevera que “preferimos o uso do termo direitos humanos 

para conotar a proteção da ordem internacional a esses direitos, e o emprego da 

expressão direitos fundamentais quando a matriz protetiva se encontrar in foro 

doméstico.” (“Curso de Direitos Humanos”. Valério Mazzuoli. Pág. 31). 
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 Para a prova objetiva, saber essa diferenciação entre direitos humanos e 

direitos fundamentais, com base no âmbito de positivação, geralmente é suficiente. 

Contudo, como a prova de Direitos Humanos do MPT tem vindo um pouco mais 

aprofundada ultimamente, é importante saber que existe corrente doutrinária que 

critica essa diferenciação, a exemplo de André Carvalho Ramos (Curso de Direitos 

Humanos. André de Carvalho Ramos. Págs. 39/41). 

Isso porque o Direito Internacional não é uniforme quanto à utilização da locução 

“direitos humanos”. Na “Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia” (2000), 

por exemplo, encontra-se a expressão “direitos fundamentais”. Também o Direito 

Constitucional de um país pode adotar a expressão “direitos humanos”, como se vê, 

inclusive, no art. 34, VII, “b”, da CRFB/88, que insere a terminologia “direitos da pessoa 

humana”. 

Daí o motivo pelo qual já se vê na doutrina a união entre as duas expressões, “direitos 

humanos” e “direitos fundamentais”, criando-se uma nova terminologia: “direitos 

humanos fundamentais”, a evidenciar que a diferenciação entre “direitos humanos”, 

representando os direitos reconhecidos pelo Direito Internacional, e os “direitos 

fundamentais”, representando os direitos positivados no Direito Constitucional de um 

Estado específico, resta fragilizada, perdendo sua relevância, especialmente, 

considerando-se a contínua aproximação entre o Direito Internacional e o Direito 

interno na temática dos direitos humanos, inclusive no Brasil. O art. 5º, § 3º, da 

CRFB/88, por exemplo, estabelece o rito para que um tratado internacional de direitos 

humanos seja incorporado à ordem interna com status de emenda constitucional. 

 

 

Diferenciação clássica, com base 

no âmbito de positivação 

 

Direitos humanos seriam aqueles 

direitos essenciais à vida digna 

previstos em normas internacionais 

Direitos fundamentais seriam os 

direitos concretizadores da dignidade 

da pessoa humana positivados na 

Constituição de um determinado 

Estado 
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Há, ainda, doutrinadores que, ao fazerem a diferenciação entre direitos humanos e 

direitos fundamentais, afirmam que os direitos humanos não teriam sempre aptidão 

para serem exigíveis internamente. Exatamente porque pertencem à ordem jurídica 

internacional seriam desprovidos de força vinculante na ordem jurídica interna. Já os 

direitos fundamentais, porquanto positivados na ordem constitucional interna, 

desfrutariam de força vinculante e, portanto, seriam passíveis de cobrança judicial. 

Sabe-se, entretanto, que a evolução do Direito Internacional dos Direitos Humanos já 

não se compatibiliza com tal diferenciação, especialmente levando-se em linha de conta 

que, nos sistemas interamericano e europeu de direitos humanos, por exemplo, os 

direitos previstos em tratados internacionais são exigíveis no âmbito interno dos 

Estados signatários, havendo, inclusive, possibilidade de responsabilização do Estado 

pelo descumprimento de tais normas. 

O Estado brasileiro, inclusive, reconhece a jurisdição da Corte Interamericana de 

Direitos Humanos, acionada nas situações de omissão do Estado brasileiro na proteção 

dos direitos previstos na Convenção Americana de Direitos Humanos (1969), 

assegurando-se, assim, a efetividade dos direitos humanos por intermédio de uma 

sentença internacional irrecorrível, o que faz ruir a concepção de ausência de força 

vinculante dos tratados internacionais de direitos humanos. 

 

Terminologia Conceito Apontamentos 

doutrinários 

Direitos Naturais inerentes à natureza humana 

(premissa jusnaturalista) 

Desconsidera a 

historicidade e conquista 

dos direitos 

Direitos do Homem premissa também jusnaturalista Desconsidera a 

historicidade e conquista 

dos direitos 

Viés sexista 

Direitos Individuais direitos civis não políticos Excludente: só engloba os 

direitos denominados de 

primeira geração ou 

dimensão 

Liberdades Públicas direitos do indivíduo contra a 

intervenção estatal 

Obsolescência da 

expressão: 

Mudança do papel do 
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Estado 

Aplicação dos direitos 

humanos nas relações entre 

particulares 

Direitos Fundamentais 

e Direitos Humanos 

“direitos humanos” - 

estabelecidos em normas 

internacionais 

“direitos fundamentais” - 

positivados pelo Direito 

Constitucional de um Estado 

específico 

Tal diferenciação resta 

fragilizada, motivo pelo qual 

já se vê na doutrina a união 

entre as duas expressões, 

criando-se uma nova 

terminologia: “direitos 

humanos fundamentais” 

Aprofundando para a 2ª fase! 

https://www.conjur.com.br/2015-jan-23/direitos-fundamentais-aproximacoes-tensoes-

existentes-entre-direitos-humanos-fundamentais 

 

Evolução histórica: a evolução histórica dos direitos humanos passou por fases, as quais 

contribuíram para sedimentar o conceito desses direitos essenciais. Daí a importância 

de conhecer as raízes mais remotas da preocupação internacional com os direitos 

humanos, malgrado se saiba que a universalização de tais direitos, não obstante seja 

uma obra ainda inacabada, tem, inquestionavelmente, como marco a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos de 1948. 

 

1. Fase pré-Estado Constitucional 

 

Antiguidade: o primeiro passo rumo à afirmação dos direitos humanos inicia-se já na 

Antiguidade, no período compreendido entre os séculos VIII e II a.C. Vários filósofos 

trataram de direitos dos indivíduos, sendo o ponto em comum entre eles a adoção de 

códigos de comportamento baseados no amor e respeito ao outro. Do ponto de vista 

normativo, esboça-se o reconhecimento de direitos de indivíduos nas seguintes 

codificações: 

▪ Codificação de Menes (3100-2850 a.C.), no Antigo Egito; 

▪ Código de Hammurabi, editado pelo Rei Hammurabi da Babilônia (Suméria): É 

considerado o primeiro código de normas de condutas, preceituando esboços 

https://www.conjur.com.br/2015-jan-23/direitos-fundamentais-aproximacoes-tensoes-existentes-entre-direitos-humanos-fundamentais
https://www.conjur.com.br/2015-jan-23/direitos-fundamentais-aproximacoes-tensoes-existentes-entre-direitos-humanos-fundamentais
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de direitos dos indivíduos (1792-1750 a.C.), prevendo também a Lei do Talião, 

que impunha a reciprocidade no trato de ofensas; 

▪ Cilindro de Ciro: também na região da Suméria e Pérsia, Ciro II editou, no século 

VI a.C., uma declaração de boa governança. 

 

 
Cilindro de Ciro. Museu Britânico, em Londres. Danilo Nunes Vasconcelos. 

 

Grécia: a Antiguidade grega também estimulou a reflexão sobre a superioridade de 

determinadas normas, mesmo em face da vontade contrária do poder. Uma das ideias 

centrais dos direitos humanos é a superioridade de determinadas regras de conduta, 

em especial contra a tirania e a injustiça. Platão, em sua obra A República (400 a.C.), 

defendeu a igualdade e a noção do bem comum. Aristóteles, na Ética a Nicômaco, 

salientou a importância do agir com justiça, para o bem de todos da pólis, mesmo em 

face de leis injustas. 

 

Roma: uma contribuição do direito romano à proteção de direitos humanos foi a 

sedimentação do princípio da legalidade, do conceito de boa-fé, do reconhecimento da 

igualdade pela aceitação do jus gentium, o direito aplicado a todos, romanos ou não. 

Remonta à Roma Antiga também a abolição da execução da obrigação sobre a pessoa 

do devedor. 

 

O Antigo e o Novo Testamento e as influências do cristianismo e da Idade Média: cinco 

livros de Moisés (Torah) apregoam solidariedade e preocupação com o bem-estar de 

todos (1800-1500 a.C.). O Antigo Testamento faz menção à necessidade de respeito a 
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todos, em especial aos vulneráveis. No Novo Testamento, o Cristianismo apregoa a 

igualdade e solidariedade com o semelhante. A doutrina menciona, ainda, a influência 

de São Tomás de Aquino e Santo Agostinho, responsáveis pela reflexão sobre a 

superioridade da lei eterna e da lei natural comparadas às leis terrenas. 

 

 Consoante defende parte da doutrina, não há efetivamente regras de 

direitos humanos na fase pré-Estado Constitucional, exatamente por inexistir previsão 

de direitos de contenção ao poder estatal. Tal crítica doutrinária, contudo, não elimina 

a importante influência de culturas antigas na afirmação dos direitos humanos, 

especialmente no que se refere ao respeito a valores que estão ainda hoje contidos em 

normas de direitos humanos, como solidariedade, justiça e igualdade. 

 

2. Idade Média e Idade Moderna 

 

Carta Magna (1215, Inglaterra): assinada pelo Rei João Sem Terra, estabeleceu, pela 

primeira vez, a vinculação entre os atos do monarca e as leis editadas por ele. Embora 

marcadamente elitista, consistiu em um diploma essencial ao futuro regime jurídico dos 

direitos humanos, já que continha um catálogo de direitos dos indivíduos contra o 

Estado (disposições de proteção ao Baronato inglês, contra os abusos do monarca João 

Sem Terra), os quais foram, posteriormente, universalizados. Instituiu, dentre outras, a 

regra de que nenhum homem livre poderá ser preso ou privado de seus bens sem 

julgamento de seus pares segundo as leis do país. 

 

Petition of Right (1628): novamente o baronato inglês, representado pelo Parlamento, 

estabelece o dever do Rei de não cobrar impostos sem a autorização do Parlamento, 

numa tentativa de restabelecer as tradicionais liberdades contempladas na Carta 

Magna. Estabeleceu a lei da terra, parte importante do devido processo legal a ser 

implementado posteriormente. 

 

Habeas Corpus Act (1679): formalizou o mandado de proteção judicial aos que haviam 

sido injusta e arbitrariamente presos, protegendo, assim, a liberdade de locomoção. O 

“Habeas Corpus Act” potencializou o instituto do habeas corpus, que já existia na 

Inglaterra, ampliando as garantias dos súditos e a prevenção de arbitrariedades, 

inclusive fora dos limites da Inglaterra. 
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Bill of Rights (1689): o poder autocrático dos reis ingleses foi reduzido de forma 

definitiva (fim do regime de monarquia absoluta). Trata-se de declaração na qual 

consta, basicamente, a afirmação da vontade da lei sobre a vontade absolutista do rei. 

Representou, ainda, a institucionalização da separação dos poderes do Estado, impondo 

limites ao poder da Coroa e transferindo prerrogativas ao Parlamento. Assegurou o 

direito de petição, o direito ao voto, havendo, ainda, limitado a imposição de fianças e 

de penas cruéis. 

 

3. Fase do constitucionalismo liberal e das declarações de direitos 

 

As revoluções liberais, inglesa (Petition of Right, de 1628 e o Bill of Rights, de 1689), 

americana (Declaração de Direitos da Virgínia e Declaração de Independência 

Americana, ambas de 1776, e a Constituição Americana de 1787) e francesa 

(Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789) marcaram a afirmação 

histórica dos direitos humanos. 

 

Declaração de Direitos da Virgínia (1776): composta por 18 artigos, que contém 

afirmações típicas da promoção de direitos humanos com viés jusnaturalista. Proclama, 

entre outros direitos, o direito à vida, à liberdade e à propriedade, prevendo ainda o 

princípio da legalidade, o devido processo legal, o Tribunal do Júri, o princípio do juiz 

natural e imparcial, a liberdade religiosa e de imprensa (direitos de primeira geração ou 

dimensão). 

 

Declaração de Independência Americana (1776): escrita em grande parte por Thomas 

Jefferson, estipulou que todos os homens são criados iguais, sendo-lhes conferidos pelo 

seu Criador certos direitos inalienáveis, entre os quais a vida, a liberdade (inclusive de 

escolher seus representantes) e a busca da felicidade. 

 

Constituição Americana (1787): não possuía um rol de direitos, uma vez que vários 

representantes na Convenção de Filadélfia (que editou a Constituição) temiam 

introduzir direitos humanos em uma Constituição que organizaria a esfera federal, o 

que permitiria a consequente federalização de várias facetas da vida social. Somente 

em 1791, esse receio foi afastado e foram aprovadas 10 Emendas que, finalmente, 

introduziram um rol de direitos na Constituição norte-americana. 

 

Declaração Francesa dos Direitos do Homem e do Cidadão (1789): Em vigor até os dias 

atuais na França, com apenas 17 artigos, é a primeira com vocação universal. 
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Proclamou os direitos humanos a partir de premissa que permeará diplomas futuros: 

todos os homens nascem livres e com direitos iguais (influência jusnaturalista - “os 

direitos naturais, inalienáveis e sagrados do homem”). O art. 16 da Declaração dispõe: 

“Toda sociedade onde a garantia dos direitos não está assegurada, nem a separação 

dos poderes determinada, não tem Constituição”. Esses são os artigos mais cobrados 

em provas, mas, como já caiu no 18º Concurso do MPT outras disposições da 

Declaração Francesa de 1789, resolvemos transcrever o seu inteiro teor? 

 

Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789 

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. 

Art. 3º. O princípio de toda a soberania reside, essencialmente, na nação. Nenhuma 

operação, nenhum indivíduo pode exercer autoridade que dela não emane 

expressamente. 

Art. 4º. A liberdade consiste em poder fazer tudo que não prejudique o próximo. Assim, 

o exercício dos direitos naturais de cada homem não tem por limites senão aqueles que 

asseguram aos outros membros da sociedade o gozo dos mesmos direitos. Estes limites 

apenas podem ser determinados pela lei. 

Art. 5º. A lei não proíbe senão as ações nocivas à sociedade. Tudo que não é vedado 

pela lei não pode ser obstado e ninguém pode ser constrangido a fazer o que ela não 

ordene. 

Art. 6º. A lei é a expressão da vontade geral. Todos os cidadãos têm o direito de 

concorrer, pessoalmente ou através de mandatários, para a sua formação. Ela deve ser 

a mesma para todos, seja para proteger, seja para punir. Todos os cidadãos são iguais a 

seus olhos e igualmente admissíveis a todas as dignidades, lugares e empregos públicos, 

segundo a sua capacidade e sem outra distinção que não seja a das suas virtudes e dos 

seus talentos. 

Art. 7º. Ninguém pode ser acusado, preso ou detido senão nos casos determinados pela 

lei e de acordo com as formas por esta prescritas. Os que solicitam, expedem, executam 

ou mandam executar ordens arbitrárias devem ser punidos; mas qualquer cidadão 

convocado ou detido em virtude da lei deve obedecer imediatamente, caso contrário 

torna-se culpado de resistência. 
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Art. 8º. A lei apenas deve estabelecer penas estrita e evidentemente necessárias e 

ninguém pode ser punido senão por força de uma lei estabelecida e promulgada antes 

do delito e legalmente aplicada. 

Art. 9º. Todo acusado é considerado inocente até ser declarado culpado e, se julgar 

indispensável prendê-lo, todo o rigor desnecessário à guarda da sua pessoa deverá ser 

severamente reprimido pela lei. 

Art. 10. Ninguém pode ser molestado por suas opiniões, incluindo opiniões religiosas, 

desde que sua manifestação não perturbe a ordem pública estabelecida pela lei. 

Art. 11. A livre comunicação das ideias e das opiniões é um dos mais preciosos direitos 

do homem. Todo cidadão pode, portanto, falar, escrever, imprimir livremente, 

respondendo, todavia, pelos abusos desta liberdade nos termos previstos na lei. 

Art. 12. A garantia dos direitos do homem e do cidadão necessita de uma força pública. 

Esta força é, pois, instituída para fruição por todos, e não para utilidade particular 

daqueles a quem é confiada. 

Art. 13. Para a manutenção da força pública e para as despesas de administração é 

indispensável uma contribuição comum que deve ser dividida entre os cidadãos de 

acordo com suas possibilidades. 

Art. 14. Todos os cidadãos têm direito de verificar, por si ou pelos seus representantes, 

da necessidade da contribuição pública, de consenti-la livremente, de observar o seu 

emprego e de lhe fixar a repartição, a coleta, a cobrança e a duração. 

Art. 15.A sociedade tem o direito de pedir contas a todo agente público pela sua 

administração. 

Art. 16. A sociedade em que não esteja assegurada a garantia dos direitos nem 

estabelecida a separação dos poderes não tem Constituição. 

Art. 17. Como a propriedade é um direito inviolável e sagrado, ninguém dela pode ser 

privado, a não ser quando a necessidade pública legalmente comprovada o exigir e sob 

condição de justa e prévia indenização. 

 

Projeto de Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã (1791): Reivindicou a 

igualdade de direitos de gênero. 

 

Primeira Constituição da França revolucionária (1791): consagrou a perda dos direitos 

absolutos do monarca francês, implantando-se uma monarquia constitucional, mas, ao 

mesmo tempo, reconheceu o voto censitário. 
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4. Fase do socialismo e do constitucionalismo social 

 

A persistência da miséria fez eclodir, na Europa do século XIX, os movimentos 

socialistas, que questionavam os fundamentos liberais da Declaração Francesa de 1789 

e reivindicavam condições materiais mínimas de sobrevivência, a partir da 

implementação de direitos sociais, tais como educação e assistência social.  

 

Em 1848, Marx e Engels publicam o Manifesto do Partido Comunista, no qual são 

defendidas novas formas de organização social, de modo a atingir o comunismo, forma 

de organização social na qual seria dado a cada um segundo a sua necessidade e exigido 

de cada um segundo a sua possibilidade. As teses socialistas atingiram também a 

igualdade de gênero. 

 

Influências da ascensão das ideias socialistas no século XIX: 

 

No plano político: Revolução Russa em 1917, que, pelo seu impacto, estimulou novos 

avanços na defesa da igualdade e justiça social. 

 

No plano constitucional: aprofundou o que se denomina constitucionalismo social, com 

a introdução dos chamados direitos sociais em diversas Constituições, tendo sido 

pioneiras a Constituição do México (1917), da República da Alemanha (República de 

Weimar, 1919) e, no Brasil, a Constituição de 1934. 

 

No plano do Direito Internacional: no período entre guerras, consagrou-se, pela 

primeira vez, uma organização internacional voltada à melhoria das condições dos 

trabalhadores (Organização Internacional do Trabalho-OIT, criada em 1919, pelo 

Tratado de Versailles, que pôs fim à Primeira Guerra Mundial), sendo considerada uma 

antecessora da internacionalização da proteção dos direitos humanos, juntamente com 

a Liga das Nações. 

 

Liga das Nações (1919): instituída ao final da Primeira Guerra Mundial e antecessora da 

ONU. Conduziu o “sistema de Mandatos”, em favor da gradativa autodeterminação das 

então libertadas colônias dos países perdedores, bem como o “sistema de Minorias”, 

que permitia a criação de novos Estados, dentro dos já existentes, visando proteger as 

minorias. 
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Registre-se, ainda, a Convenção de Genebra, de 1863, a qual estabelece que todos os 

combatentes têm direito, quando feridos, a atendimento no próprio de batalha ou local 

apropriado, fazendo surgir o Direito Humanitário, ou direito das guerras, também 

apontado como antecedente histórico da internacionalização dos direitos humanos. 

 

 
 

5. Fase da internacionalização dos direitos humanos 

 

Até meados do século XX, o Direito Internacional possuía apenas normas internacionais 

esparsas referentes a certos direitos essenciais (combate à escravidão no século XIX, 

criação da OIT em 1919). Contudo, a criação do Direito Internacional dos Direitos 

Humanos está relacionada à nova organização da sociedade internacional no pós-

Segunda Guerra Mundial, que teve como marco a Conferência de São Francisco em 

1945, na qual se firmou a “Carta de São Francisco” ou “Carta das Nações Unidas”, 

tratado criador da ONU (assinado em 26 de junho de 1945, pouco antes do fim da 

segunda guerra, que ocorreu em15 de agosto do mesmo ano). 

A reação às atrocidades nazistas culminou na inserção da temática de direitos humanos 

na Carta da ONU, que possui várias passagens com o termo “direitos humanos”. 

Entretanto, a Carta da ONU não elencou o rol dos direitos que seriam considerados 

essenciais, motivo pelo qual foi aprovada com 48 votos a favor, oito abstenções (Bloco 

Comunista não votou por entender que estava se dando pouca ênfase aos direitos 

econômicos e sociais. Abstiveram-se, também, África do Sul e Arábia Saudita, 

respectivamente, em virtude do apartheid e da diferença de tratamento entre homens 

e mulheres) e sem voto em sentido contrário, sob a forma de Resolução da Assembleia 

Geral da ONU, em 10 de dezembro de 1948, em Paris, a Declaração Universal dos 

Antecedentes históricos da internacionalização 

dos Direitos Humanos 

Criação da Liga das Nações em 1919 

Criação da OIT em 1919 

Surgimento do Direito Humanitário em 1863 
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Direitos Humanos (“Declaração de Paris”), que contém 30 artigos sobre direitos 

humanos aceitos internacionalmente, e enumera direitos políticos e liberdades civis 

(artigos III ao XXI), bem como direitos econômicos, sociais e culturais (artigos XXII-

XXVII), inclusive o direito ao mínimo existencial (art. XXV, DUDH), além de estabelecer 

que toda pessoa tem deveres para com a comunidade (art. XXIX) e que o exercício dos 

direitos humanos e liberdade fundamentais podem ser, excepcionalmente, limitados 

(art. XXIX), o que evidencia não serem eles absolutos. 

 

Correntes doutrinárias sobre a força vinculante da DUDH: 

Favoráveis: 

(1) a DUDH possui força vinculante por se tratar de interpretação autêntica do termo 

“direitos humanos”, previsto na Carta das Nações Unidas (tratado com força 

vinculante);  

(2) a DUDH possui força vinculante por representar o costume internacional sobre a 

matéria;  

Contrária: 

(3) a DUDH representa soft law, conjunto de normas ainda não vinculantes, mas que 

orientam futuras ações dos Estados na implementação de tratados, convenções 

internacionais e legislação interna que reproduzem os direitos e garantias elencados na 

DUDH e têm força vinculante. 

 

Em dezembro de 1966, foram assinados o Pacto Internacional sobre Direitos 

Econômicos Sociais e Culturais (PIDESC) e o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e 

Políticos (PIDCP), que entraram em vigor, respectivamente, em 03 de janeiro de 1976 e 

23 de março de 1976, os quais formam, juntamente com a DUDH, a “Carta 

Internacional de Direitos Humanos”. 
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A evolução galgada na proteção internacional dos direitos humanos, pós-Segunda 

Guerra, foi impulsionada pelo receio de virem a ser cometidas novas atrocidades, 

semelhantes às ocorridas na Alemanha nazista. Entretanto, os embates geopolíticos no 

contexto da Guerra fria desencadearam retrocesso na marcha de proteção dos direitos 

humanos no cenário internacional, contribuindo para a emergência de sangrentas 

ditaduras, por exemplo, na Argentina, no Brasil e no Chile. 

A proteção aos direitos humanos arrefeceu, também, após a queda das torres gêmeas, 

em 11 de setembro de 2001, com a instalação de um estado de exceção e suspensão de 

direitos fundamentais, colocada em evidência com a prisão de Guantánamo, com 

prisioneiros vítimas de tortura e das mais diversas violações de direitos humanos. 

 

5.1 Revisões do modelo de proteção inaugurado pela DUDH 

 

1) I Conferência Mundial de Direitos Humanos (Teerã, 1969): teve por objetivo avaliar a 

experiência mundial na proteção internacional dos direitos humanos, desde a DUDH 

(1948). Representa a transição paradigmática entre a formação da proteção 

internacional, pautada por constante evolução legislativa, e a sua consolidação, 

efetivada por intermédio de mecanismos processuais aptos a garantir a fruição dos 

direitos materiais enunciados nas diversas declarações, e também por instrumentos de 

apuração de violação de direitos. 

 

2) II Conferência Mundial de Direitos Humanos (Viena, 1993): teve por desiderato 

reavaliar a experiência mundial na proteção internacional dos direitos humanos, 

estimulando o seu aperfeiçoamento, além de haver reconhecido expressamente a 

Carta 

Internacional de 

Direitos Humanos 

 

DUDH de 1948 

 

PIDCP de 1966 

 

PIDESC de 1966 
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universalidade e interdependência desses direitos, bem como articulado diversos 

sistemas de monitoramento do cumprimento das normas internacionais. 

 

3) Declaração do Milênio das Nações Unidas (2000): Assinada por 191 nações, teve por 

objetivo identificar os desafios da Organização no novo século, havendo sido fixadas 

metas concretas de avanço em áreas prioritárias, a fim de que fosse assegurado o 

Direito ao Desenvolvimento Social ou Integral (desenvolvimento econômico, social e 

proteção ao meio ambiente), a ser concretizado por meio da efetivação dos Oito 

Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (“ODM”), dentre os quais se destacam: 

1. Erradicar a extrema pobreza e a fome: 

Alcançar o emprego pleno e produtivo e o trabalho decente para todos, incluindo 

mulheres e jovens. 

Promover a igualdade de gênero e autonomia da mulher como meios eficazes para 

combater a pobreza, a fome e as doenças e promover um desenvolvimento 

verdadeiramente sustentável. 

Em 2015, quando já iminente o término do prazo fixado para que fossem atingidas as 

metas estabelecidas para cada “ODM” (final de 2015), foram fixadas novas metas (169) 

associadas aos “Dezessete Objetivos do Desenvolvimento Sustentável”, com previsão 

de cumprimento nos próximos 15 anos (Agenda 2030), destacando-se, dentre os 

objetivos: 

5) alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas 

8) promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego 

pleno e produtivo e trabalho decente para todos 

 

ESTRUTURA DOS DIREITOS HUMANOS 

 

Os Direitos Humanos têm estrutura variada e acarretam obrigações do Estado ou de 

particulares revestidas, respectivamente, na forma de: (i) dever, (ii) ausência de direito, 

(iii) sujeição e (iv) incompetência. Podem ser: 

 

1) direito-pretensão: é a busca de algo, gerando a contrapartida de outrem do dever de 

prestar. Nesse sentido, determinada pessoa tem direito a algo, e outrem (Estado ou 

mesmo outro particular) tem o dever de realizar uma conduta que não viole esse 

direito. Assim, nasce o “direito-pretensão”, como, por exemplo, o direito à educação 

fundamental, que gera o dever do Estado de prestá-la gratuitamente (art. 208, I, da 

CRFB/88); 
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2) direito-liberdade: consiste na faculdade de agir que gera a ausência de direito de 

qualquer outro ente ou pessoa. Assim, uma pessoa tem a liberdade de credo (art. 5º, VI, 

da CRFB/88), não possuindo o Estado (ou terceiros) nenhum direito (ausência de 

direito) de exigir que essa pessoa tenha determinada religião;  

 

3) direito-poder: implica uma relação de poder de uma pessoa de exigir determinada 

sujeição do Estado ou de outra pessoa. Assim, uma pessoa tem o poder de, ao ser 

presa, requerer a assistência da família e de advogado, o que sujeita a autoridade 

pública a providenciar tais contatos (art. 5º, LXIII, da CRFB/88); 

 

4) direito-imunidade: consiste na autorização dada por uma norma a uma determinada 

pessoa, impedindo que outra interfira de qualquer modo. Assim, uma pessoa é imune à 

prisão, a não ser em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de 

autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime 

propriamente militar (art. 5º, LVI, da CRFB/88), o que impede que outros agentes 

públicos (como, por exemplo, agentes policiais) possam alterar a posição da pessoa em 

relação à prisão. 

 

ESTRUTURA SIGNIFICADO 

 

 

direito-pretensão 

busca de algo 

contrapartida de outrem do dever de prestar.  

Ex.: direito à educação fundamental, que gera o dever do Estado 

de prestá-la gratuitamente (art. 208, I, da CRFB/88). 

 

 

direito-liberdade 

faculdade de agir que gera a ausência de direito de qualquer 

outro ente ou pessoa.  

Ex.: liberdade de credo (art. 5º, VI, da CRFB/88), não possuindo o 

Estado (ou terceiros) nenhum direito (ausência de direito) de 

exigir que essa pessoa tenha determinada religião.  

 

direito-poder 

relação de poder de uma pessoa de exigir determinada sujeição 

do Estado ou de outra pessoa. 

Ex.: Uma pessoa tem o poder de, ao ser presa, requerer a 

assistência da família e de advogado, o que sujeita a autoridade 

pública a providenciar tais contatos (art. 5º, LXIII, da CRFB/88). 

 

 

autorização dada por uma norma a uma determinada pessoa, 

impedindo que outra interfira de qualquer modo.  
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direito-imunidade 

Ex.: uma pessoa é imune à prisão, a não ser em flagrante delito ou 

por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária 

competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime 

propriamente militar (art. 5º, LVI, da CRFB/88), o que impede que 

outros agentes públicos possam alterar a posição da pessoa em 

relação à prisão. 

 

OS DESTINATÁRIOS DA PROTEÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS 

 

Os direitos humanos, por definição, são direitos de todos, sem qualquer distinção. Esse 

é o sentido do art. 5º da CRFB/88, que prevê que “todos são iguais perante a lei, sem 

distinção de qualquer natureza”, o que não é incompatível com a máxima consoante a 

qual se deve “tratar desigualmente os desiguais”, a fim de que se alcance a igualdade 

material de todos. São, assim, destinatários de tais direitos, inclusive: 

 

1. Estrangeiros não residentes: A redação do art. 5º, caput, da CRFB/88 reproduz a 

tradição constitucional brasileira desde a Constituição de 1891, com o termo 

“estrangeiro residente”. Entretanto, os direitos previstos na Constituição devem ser 

estendidos aos estrangeiros não residentes, com fundamento no Estado Democrático 

de Direito (art. 1º), na dignidade humana (art. 1º, III), bem como nos direitos 

decorrentes dos tratados celebrados pelo Brasil (art. 5º, §§ 2º e 3º). Assim já se 

pronunciou o STF em mais de uma ocasião. A nova Lei de Migração (Lei 13.445/2017) 

também caminhou nesse sentido. 

 

2. Pessoa jurídica de direito privado: São titulares de direitos fundamentais, desde que 

o direito invocado tenha pertinência temática com a natureza da pessoa jurídica: direito 

à imagem, honra objetiva, acesso à justiça, assistência jurídica gratuita (desde que 

provada a insuficiência de recursos), anterioridade tributária, sigilo fiscal. Nesse sentido, 

ainda, o art. 52 do CC/02 (“Aplica-se às pessoas jurídicas, no que couber, a proteção dos 

direitos da personalidade”) e a Súmula 227 do STJ (“A pessoa jurídica pode sofrer dano 

moral”). 

 

3. Pessoa jurídica de direito público: pode utilizar as garantias fundamentais para sua 

proteção, inclusive através da propositura de ações constitucionais destinadas à 

concretização, por exemplo, do direito à tutela judicial efetiva. 

Deve-se atentar, no entanto, à Tese 11 da Jurisprudência em Teses do STJ - 

Responsabilidade Civil – Dano Moral (Edição 125), no sentido de que “A pessoa jurídica 
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de direito público não é titular de direito à indenização por dano moral relacionado à 

ofensa de sua honra ou imagem, porquanto, tratando-se de direito fundamental, seu 

titular imediato é o particular e o reconhecimento desse direito ao Estado acarreta a 

subversão da ordem natural dos direitos fundamentais.” 

 

4. Entes despersonalizados (sociedades de fato, condomínio, espólio, massa falida e o 

nascituro): podem invocar determinados direitos pertinentes com sua situação (por 

exemplo, acesso à justiça). 

Nesse passo o Enunciado 01 das Jornadas de Direito Civil, in verbis: “A proteção que o 

Código defere ao nascituro alcança o natimorto no que concerne aos direitos da 

personalidade, tais como: nome, imagem e sepultura.” 

 

5. Outros seres vivos (fauna e flora): Há, na doutrina, discussão recente (e minoritária) 

sobre a titularidade de direitos fundamentais pela fauna e pela flora, projetando a 

gramática dos direitos humanos para um paradigma biocêntrico ou ecocêntrico. 

Veja-se, no particular, o teor do art. 10 da Constituição do Equador de 2008: “Las 

personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares y gozarán de 

los derechos garantizados em la Constitución y em los instrumentos internacionales. La 

naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le reconozca la Constitución”. (negrito 

ausente no original). 

 

DESTINATÁRIOS OBSERVAÇÕES 

 

 

 

Estrangeiros não residentes 

art. 5º, caput: “estrangeiro residente”.  

Interpretação: os direitos previstos na Constituição 

devem ser estendidos aos estrangeiros não residentes. 

Fundamentos:  

- Estado Democrático de Direito (art. 1º),  

- dignidade humana (art. 1º, III),  

- direitos decorrentes dos tratados celebrados pelo Brasil 

(art. 5º, §§ 2º e 3º).  

Assim já se pronunciou o STF em mais de uma ocasião.  

A nova Lei de Migração (Lei 13.445/2017) também 

caminhou nesse sentido. 

 

 

 

São titulares de direitos fundamentais 

Necessário haver pertinência temática com a natureza da 

pessoa jurídica 
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Pessoa jurídica de direito 

privado 

A art. 52 do CC/02 (“Aplica-se às pessoas jurídicas, no 

que couber, a proteção dos direitos da personalidade”)  

Súmula 227 do STJ (“A pessoa jurídica pode sofrer dano 

moral”). 

 

 

 

Pessoa jurídica de direito 

público 

Pode utilizar as garantias fundamentais para sua 

proteção. 

Atenção: Tese 11 da Jurisprudência em Teses do STJ - 

Responsabilidade Civil – Dano Moral (Edição 125) - “A 

pessoa jurídica de direito público não é titular de direito 

à indenização por dano moral relacionado à ofensa de 

sua honra ou imagem, porquanto, tratando-se de direito 

fundamental, seu titular imediato é o particular e o 

reconhecimento desse direito ao Estado acarreta a 

subversão da ordem natural dos direitos fundamentais.” 

Entes despersonalizados 

(sociedades de fato, 

condomínio, espólio, massa 

falida e o nascituro) 

Podem invocar determinados direitos pertinentes com 

sua situação (por exemplo, acesso à justiça). 

Outros seres vivos (fauna e 

flora) 

Discussão recente (e minoritária) projetando a gramática 

dos direitos humanos para um paradigma biocêntrico ou 

ecocêntrico. 

Ex.: art. 10 da Constituição do Equador de 2008 

 

SUJEITOS PASSIVOS DA PROTEÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS 

 

O Estado é, em geral, o responsável pelo cumprimento dos direitos humanos. 

Entretanto, há ainda a invocação dos direitos humanos em face de particulares e ainda 

em face da sociedade. A Constituição de 1988 expressamente menciona a família no 

polo passivo do direito à educação (art. 205), além do Estado, a sociedade no polo 

passivo do direito à seguridade (art. 195) e a coletividade, no polo passivo do direito ao 

meio ambiente equilibrado (art. 225). 

O art. 227 da CRFB/88, por sua vez, preconiza que “É dever da família, da sociedade e 

do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o 

direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à 

cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, 



 

 

 

 43 

além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, 

violência, crueldade e opressão.” 

 

 

 

 

Sujeitos passivos dos 

Direitos Humanos 

 

Estado 

 

Particulares 

 

Sociedade 
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TEMA DE MÉDIA INTENSIDADE 
 

DIREITO COLETIVO DO TRABALHO 
 

Ponto 3.a. Organização de trabalhadores nos locais de trabalho. Convenção 135 da OIT. 

Representação dos trabalhadores na empresa. 

 

Legislação comentada: 

 

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO 

 

TÍTULO IV-A 

(Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017) 

 

O TÍTULO IV-A, introduzido pela Lei 13.467/2017 (Reforma Trabalhista) na CLT, constitui 

o primeiro título que trata do Direito Coletivo do Trabalho. Nesse novo título, foi 

institucionalizada a Comissão de Representação dos Empregados, com atribuições para 

atuação em empresas com mais de 200 empregados e com o objetivo de promover-

lhes o entendimento direito com os empregadores, densificando, assim, 

normativamente, o comando do art. 11 da CRFB/88: 

 

Art. 11. Nas empresas de mais de duzentos empregados, é assegurada a eleição de um 

representante destes com a finalidade exclusiva de promover-lhes o entendimento 

direto com os empregadores. 

 

O referido artigo da Constituição Federal de 1988 assegura o direito à representação 

obreira intraempresarial, como expressão do direito fundamental à liberdade de 

associação, e também “do conceito de Estado Democrático de Direito, que concebe a 

necessidade de a sociedade civil ser também democrática e inclusiva” (A Reforma 

Trabalhista no Brasil. Mauricio Godinho Delgado e Gabriela Neves Delgado. Pág. 227). 

Pouco tempo após a promulgação da Constituição de 1988, o Brasil ratificou, em 1999, 

a Convenção 135 da OIT ("Convenção Relativa aos Representantes dos Trabalhadores"), 

que entrou em vigor, no País, em 18 de maio de 1991. 

A Convenção 135, dentre outros aspectos, acentua a importância de serem adotadas e 

reforçadas disposições e práticas democráticas “complementares ao direito de 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13467.htm#art1
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organização e negociação coletiva - disposições também direcionadas à representação 

coletiva dos trabalhadores.” (A Reforma Trabalhista no Brasil. Mauricio Godinho 

Delgado e Gabriela Neves Delgado. Pág. 228). 

Nesse panorama constitucional e convencional, a Lei 13.467/2017 inseriu o Título VI-A - 

Da Representação dos Empregados -, composto pelos arts. 510-A até 510-D. 

 

DA REPRESENTAÇÃO DOS EMPREGADOS 

 

Art. 510-A. Nas empresas com mais de duzentos empregados, é assegurada a eleição de 

uma comissão para representá-los, com a finalidade de promover-lhes o entendimento 

direto com os empregadores. 

§ 1o A comissão será composta: 

I - nas empresas com mais de duzentos e até três mil empregados, por três membros; 

II - nas empresas com mais de três mil e até cinco mil empregados, por cinco membros; 

III - nas empresas com mais de cinco mil empregados, por sete membros. 

§ 2o No caso de a empresa possuir empregados em vários Estados da Federação e no 

Distrito Federal, será assegurada a eleição de uma comissão de representantes dos 

empregados por Estado ou no Distrito Federal, na mesma forma estabelecida no § 1o 

deste artigo. 

 

Quantidade de empregados na empresa Número de membros da comissão 

+200 até 3.000 3 

+3.000 até 5.000 5 

+5.000 7 

 

A doutrina chama a atenção para o fato de que o número de membros da comissão é 

muito reduzido. Assim, “por exemplo, 7 pessoas para 7.000 empregados significa que 

cada empregado deverá captar reivindicações de 1.000 colegas; não se pode esperar 

que eles circulem por todos os setores, filiais e departamentos; trata-se realmente de 

uma representação genérica, com baixas expectativas, nada obstante a lista minuciosa 

que o legislador apresenta no art. 510-B quanto aos propósitos de diálogo social, 

entendimento e prevenção de conflitos.” (Comentários à Reforma Trabalhista. Homero 

Batista Mateus da Silva. Pág. 71). 
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 Na visão da doutrina abalizada, nas empresas em que houver terceirização 

trabalhista permanente, com trabalhadores terceirizados ocupando postos de trabalho 

de maneira contínua, “os parâmetros do art. 510-A devem observar o conjunto de 

trabalhadores da empresa e do estabelecimento, sob pena de restar configurada 

manifesta discriminação dos trabalhadores terceirizados, em desarmonia ao disposto 

no art. 3º, caput e incisos I, II, III e IV, da Constituição da República.” (A Reforma 

Trabalhista no Brasil. Mauricio Godinho Delgado e Gabriela Neves Delgado. Pág. 229). 

 

§ 2o: Observe-se que a representação pode ser feita por Estado, em caso de empresas 

de atuação de âmbito nacional. 

 

Art. 510-B. A comissão de representantes dos empregados terá as seguintes 

atribuições: 

I - representar os empregados perante a administração da empresa; 

II - aprimorar o relacionamento entre a empresa e seus empregados com base nos 

princípios da boa-fé e do respeito mútuo; 

III - promover o diálogo e o entendimento no ambiente de trabalho com o fim de 

prevenir conflitos; 

IV - buscar soluções para os conflitos decorrentes da relação de trabalho, de forma 

rápida e eficaz, visando à efetiva aplicação das normas legais e contratuais; 

V - assegurar tratamento justo e imparcial aos empregados, impedindo qualquer forma 

de discriminação por motivo de sexo, idade, religião, opinião política ou atuação 

sindical; 

VI - encaminhar reivindicações específicas dos empregados de seu âmbito de 

representação; 

VII - acompanhar o cumprimento das leis trabalhistas, previdenciárias e das convenções 

coletivas e acordos coletivos de trabalho. 

§ 1o As decisões da comissão de representantes dos empregados serão sempre 

colegiadas, observada a maioria simples. 

§ 2o A comissão organizará sua atuação de forma independente. 

 

Art. 510-B: Entre as atribuições elencadas, não há a de celebrar a negociação coletiva 

trabalhista, que constitui prerrogativa exclusiva dos sindicatos (art. 8º, III e VI, da CRFB), 

o que, contudo, não impede que tais comissões obreiras acompanhem e exijam o 
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cumprimento da legislação trabalhista, previdenciária e das convenções e acordos 

coletivos de trabalho celebrados (art. 510-B, VII). 

As Comissões de Representação dos Empregados “igualmente não poderão fomentar 

qualquer medida de flexibilização nos contratos individuais de trabalho. É que, em 

harmonia com a Constituição de 1988, no caso brasileiro, a flexibilização trabalhista 

pode ocorrer essencialmente pelo caminho da Lei e da negociação coletiva trabalhista; 

ainda assim, tal flexibilização tem de respeitar as hipóteses restritivas do art. 7º, VI, XIII 

e XIV, da Constituição Federal.” (A Reforma Trabalhista no Brasil. Mauricio Godinho 

Delgado e Gabriela Neves Delgado. Pág. 238). 

 

§ 2º: qualquer interferência intentada pelo empregador na organização e gestão da 

comissão de empregados será considerada abusiva, antidemocrática e antissindical, 

vedada pela Convenção 98 da OIT (art. 2º). 

Tal “proibição da interferência do empregador na organização e gestão da comissão de 

empregados é decorrência também do princípio da autonomia sindical (art. 8º, I, 

CF/88), que sustenta a garantia de autogestão às organizações associativas e sindicais 

dos trabalhadores, sem interferências empresariais ou do Estado.” (A Reforma 

Trabalhista no Brasil. Mauricio Godinho Delgado e Gabriela Neves Delgado. Pág. 237). 

 

Art. 510-C. A eleição será convocada, com antecedência mínima de trinta dias, contados 

do término do mandato anterior, por meio de edital que deverá ser fixado na empresa, 

com ampla publicidade, para inscrição de candidatura. 

§ 1o Será formada comissão eleitoral, integrada por cinco empregados, não candidatos, 

para a organização e o acompanhamento do processo eleitoral, vedada a interferência 

da empresa e do sindicato da categoria. 

§ 2o Os empregados da empresa poderão candidatar-se, exceto aqueles com contrato 

de trabalho por prazo determinado, com contrato suspenso ou que estejam em período 

de aviso prévio, ainda que indenizado. 

§ 3o Serão eleitos membros da comissão de representantes dos empregados os 

candidatos mais votados, em votação secreta, vedado o voto por representação. 

§ 4o A comissão tomará posse no primeiro dia útil seguinte à eleição ou ao término do 

mandato anterior. 

§ 5o Se não houver candidatos suficientes, a comissão de representantes dos 

empregados poderá ser formada com número de membros inferior ao previsto no art. 

510-A desta Consolidação. 

§ 6o Se não houver registro de candidatura, será lavrada ata e convocada nova eleição 

no prazo de um ano. 
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§ 1º: Ao vedar a interferência do sindicato da categoria profissional na comissão 

eleitoral, o legislador, além de minar a representatividade e eficiência da comissão 

representantes de empregados, tornou-a concorrente da atividade sindical, ao invés de 

fazê-las harmônicas, consoante preconizam o art. 5º da Convenção 135 e o item 2.4 da 

Recomendação 143, ambos da OIT: 

 

Artigo 5º: Quando uma empresa contar ao mesmo tempo com representes sindicais e 

representantes eleitos, medidas adequadas deverão ser tomadas, cada vez que for 

necessário, para garantir que a presença de representantes eleitos não venha a ser 

utilizada para o enfraquecimento da situação dos sindicatos interessados ou de seus 

representantes e para incentivar a cooperação, relativa a todas as questões 

pertinentes, entre os representantes eleitos, por uma Parte, e os sindicatos 

interessados e seus representantes, por outra Parte. 

 

II. Disposições Gerais 

2. 

(...) 

4. Quando houver na mesma empresa representantes sindicais e representantes 

eleitos, medidas apropriadas serão tomadas, sempre que necessário, para assegurar 

que a existência de representantes eleitos não seja utilizada para enfraquecer a posição 

dos sindicatos envolvidos ou de seus representantes, e para estimular a cooperação em 

todos os assuntos relevantes entre os representantes eleitos e os sindicatos em causa e 

seus representantes. 

 

Sob pena ofensa ao princípio constitucional antidiscriminatório e de caracterização 

conduta antissindical, impõe-se seja afastada leitura gramatical do § 1º, do art. 510-C no 

sentido de discriminar trabalhadores dirigentes sindicais ou filiados a sindicato 

profissional “para os fins de participação no tocante ao processo eleitoral e à 

composição das comissões de representação dos empregados - participação quer como 

eleitor, quer como propagandista de chapa eleitoral, quer como efetivo candidato a 

integrar a Comissão de Representação dos Empregados.” (A Reforma Trabalhista no 

Brasil. Mauricio Godinho Delgado e Gabriela Neves Delgado. Pág. 231). 

 

Em suma, uma interpretação lógico-racional, sistemática e teleológica do dispositivo 

celetista conduz à inarredável conclusão de que é possível - e até recomendável - a 

participação de representantes sindicais e de trabalhadores filiados ao sindicato na 
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comissão de representantes de empregados, reforçando, assim, a democracia e a 

pluralidade. 

 

§ 2o: A Lei atribui a legitimidade passiva eleitoral somente (restrição não se estende à 

legitimidade ativa – direito de votar) aos trabalhadores permanentes, já que 

trabalhadores com contratos de curto prazo escapam ao objetivo intentado pelo 

legislador com a instituição da representação. Assim, “a partir da mesma lógica 

normativa, não caberia se falar na legitimidade passiva quanto a trabalhadores 

terceirizados mediante contratos temporários (Lei 6.019/74), em face do caráter 

transitório desse vínculo.” (A Reforma Trabalhista no Brasil. Mauricio Godinho Delgado 

e Gabriela Neves Delgado. Pág. 230). 

 

§§ 5º e 6º: “Antevendo a desmotivação dos trabalhadores quanto a uma representação 

de baixa densidade e em possível rota de colisão com a entidade sindical, há previsão 

para início do mandato com menos pessoas do que o estipulado e até mesmo a 

vacância da representação por um ano, até que se realize novo certame.” (Comentários 

à Reforma Trabalhista. Homero Batista Mateus da Silva. Pág. 71). 

 

Art. 510-D. O mandato dos membros da comissão de representantes dos empregados 

será de um ano. 

§ 1o O membro que houver exercido a função de representante dos empregados na 

comissão não poderá ser candidato nos dois períodos subsequentes. 

§ 2o O mandato de membro de comissão de representantes dos empregados não 

implica suspensão ou interrupção do contrato de trabalho, devendo o empregado 

permanecer no exercício de suas funções. 

§ 3o Desde o registro da candidatura até um ano após o fim do mandato, o membro da 

comissão de representantes dos empregados não poderá sofrer despedida arbitrária, 

entendendo-se como tal a que não se fundar em motivo disciplinar, técnico, econômico 

ou financeiro. 

§ 4o Os documentos referentes ao processo eleitoral devem ser emitidos em duas vias, 

as quais permanecerão sob a guarda dos empregados e da empresa pelo prazo de cinco 

anos, à disposição para consulta de qualquer trabalhador interessado, do Ministério 

Público do Trabalho e do Ministério do Trabalho. 

 

O art. 510-D não faz referência à membro suplente da Comissão de Representação dos 

Empregados. Entretanto, a ordem jurídica, em situações similares, sempre prevê a 

figura do representante suplente (dirigente sindical, representantes dos empregados na 
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CIPA, membros da Comissão de Conciliação Prévia). Assim, por aplicação analógica, 

entende-se que o número de representantes da Comissão de Representação dos 

Empregados envolve trabalhadores titulares e respectivos trabalhadores suplentes. 

 

§ 1o: Injustificavelmente, o art. 510, §1º, rejeita a possibilidade de reeleição de 

membros da comissão de representantes dos empregados, “embora a CLT permita uma 

reeleição para os empregados eleitos que exerçam mandato de representação obreira 

na CIPA (art. 164, §3º, CLT), bem como a possibilidade de uma recondução para os 

representantes obreiros nas comissões de conciliação prévia (art. 625-B, Ill, CLT).” (A 

Reforma Trabalhista no Brasil. Mauricio Godinho Delgado e Gabriela Neves Delgado. 

Pág. 235). 

 

§ 2º: o exercício da representação é feito sem prejuízo das funções do contrato de 

trabalho e não há “previsão nem mesmo para a dispensa do empregado pelo tempo 

necessário para reuniões e diligência, como ocorre na disciplina da CIPA (item 5.17 – NR 

5 – Portaria 3.214/1978 do Ministério do Trabalho); mais um motivo para o desalento.” 

(Comentários à Reforma Trabalhista. Homero Batista Mateus da Silva. Pág. 71). 

 

RECOMENDAÇÃO 143 DA OIT - Sobre Proteção e Facilidades a serem Dispensadas a 

Representantes de Trabalhadores na Empresa 

10. 

(1) Aos representantes de trabalhadores na empresa deve ser concedido, para o 

exercício de suas funções de representação, o tempo necessário durante o expediente 

de trabalho, sem perda de salário ou de benefícios sociais e adicionais. 

11. 

(1) Para o efetivo desempenho de suas funções, deve ser concedido aos representantes 

de trabalhadores o tempo necessário para participar de reuniões sindicais, cursos de 

treinamento, seminários, congressos e conferências. 

 

§ 3º: fixa a garantia provisória de emprego em favor dos trabalhadores integrantes da 

Comissão de Representação dos Empregados, assegurando-lhes proteção contra a 

despedida arbitrária, entendendo-se como tal a que não se fundar em motivo 

disciplinar, técnico, econômico ou financeiro.  

Tal garantia se estende desde o registro da candidatura até um ano após o fim do 

mandato (duração de um ano). Trata-se da mesma garantia assegurada pela CLT ao 

trabalhador integrante da CIPA, representante dos empregados. 
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Já o art. 8º, VIII, da CRFB/88 incorpora a vedação à dispensa sem justa causa do 

dirigente sindical, desde o registro de sua candidatura, até um ano após o término do 

mandato, salvo se cometer falta grave, na linha do art. 543, § 3º, CLT. 

Percebe-se, assim, que “a proteção sindical é significativamente mais robusta do que a 

conferida ao empregado integrante da Comissão de Representação dos Empregados, 

bem como ao empregado eleito para cargo de direção das CIPAs.” (A Reforma 

Trabalhista no Brasil. Mauricio Godinho Delgado e Gabriela Neves Delgado. Pág. 235) 

Embora o texto legal seja silente, “é certo que também aqui se aplicará o entendimento 

jurisprudencial feito para a CIPA quanto à não subsistência da representação e da 

garantia de emprego para o caso de fechamento do estabelecimento ou da própria 

empresa, porque terá desaparecido a razão de ser do encargo.” (Comentários à 

Reforma Trabalhista. Homero Batista Mateus da Silva. Pág. 71) 

 O Precedente Normativo 86 do TST (anterior à Reforma Trabalhista), em 

conformidade com o texto constitucional, com o art. 1º da Convenção 135, e com 

dispositivos da Recomendação 143, ambos da OIT, assegurou aos representantes dos 

empregados as garantias estabelecidas no art. 543 da CLT, inclusive a garantia 

provisória de emprego, nos amplos moldes concedidos aos dirigentes sindicais. 

 

PRECEDENTE NORMATIVO 86 DO TST REPRESENTANTES DOS TRABALHADORES. 

ESTABILIDADE NO EMPREGO (positivo): Nas empresas com mais de 200 empregados é 

assegurada a eleição direta de um representante, com as garantias do art. 543, e seus 

parágrafos, da CLT. 

 

Artigo 1º, Convenção 135, OIT: Os representantes dos trabalhadores na empresa devem 

ser beneficiados com uma proteção eficiente contra quaisquer medidas que poderiam 

vir a prejudicá-los, inclusive o licenciamento (rectios despedida), e que seriam 

motivadas por sua qualidade ou suas atividades como representantes dos 

trabalhadores, sua filiação sindical, ou participação em atividades sindicais, conquanto 

ajam de acordo com as leis, convenções coletivas ou outros arranjos convencionais 

vigorando. 

 

RECOMENDAÇÃO 143 DA OIT 

III. Proteção de Representantes de Trabalhadores 

5. Os representantes de trabalhadores na empresa gozarão da efetiva proteção contra 

qualquer ato que os prejudique, inclusive demissão em virtude de suas funções ou 
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atividades como representantes de trabalhadores ou de sua filiação sindical ou 

participação em atividades sindicais, desde que atuem de conformidade com as leis 

vigentes ou contratos coletivos ou outros acordos convencionais em vigor. 

6. 

(1) Onde não houver suficientes e relevantes medidas protetoras aplicáveis a 

trabalhadores em geral, medidas específicas devem ser tomadas para assegurar a 

proteção efetiva de representantes de trabalhadores. 

(2) Essas medidas poderiam incluir as seguintes: 

a) a definição precisa e detalhada das razões que justifiquem o fim de emprego de 

representantes de trabalhadores; 

b) a exigência de consulta a um órgão independente, público ou privado, ou misto, ou 

de seu parecer ou anuência, antes de se concretizar a demissão de representante de 

trabalhadores; 

c) um procedimento especial de recurso acessível a representantes de trabalhadores 

que considerem injustificável o fim de seu emprego, ou que tenham sido vítimas de 

uma mudança desfavorável em suas condições de emprego ou de tratamento injusto; 

d) com relação ao fim de emprego, sem justa causa, de representantes de 

trabalhadores, disposição de correção que inclua, a menos que contrarie os princípios 

básicos da lei do país em causa, a reintegração desses representantes em seu emprego, 

com pagamento de salários não-pagos e com a manutenção de seus direitos adquiridos; 

e) disposição que imponha ao empregador, no caso de qualquer demissão alegada 

como discriminatória ou de mudança desfavorável das condições de emprego de 

representantes de trabalhadores, o ônus de provar a correção dessa medida; 

f) o reconhecimento da prioridade a ser dada a representantes de trabalhadores com 

relação à sua manutenção no emprego no caso de redução da mão-de-obra. 

7. 

(1) A proteção provida no Parágrafo 5 desta Recomendação aplicar-se-á também a 

trabalhadores que sejam candidatos ou tenham sido indicados como candidatos, por 

meio de processos adequados, para eleição ou designação como representantes de 

trabalhadores. 

 

Art. 510-E. A comissão de representantes dos empregados não substituirá a função do  

sindicato de defender os direitos e os interesses coletivos ou individuais da categoria,  

inclusive em questões judiciais ou administrativas, hipótese em que será obrigatória a  

participação dos sindicatos em negociações coletivas de trabalho, nos termos do  

incisos III e VI do caput do art. 8º da Constituição. (Incluído pela Medida Provisória nº 

808, de 2017) (Vigência encerrada) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Mpv/mpv808.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Mpv/mpv808.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Congresso/adc-22-mpv808.htm
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Embora a MP 808/2017 tenha encerrado a sua vigência sem conversão em lei, é 

oportuno registrar comentário doutrinário, especialmente porque o conteúdo do 

supracitado dispositivo foi repetido na PORTARIA MTB Nº 349 DE 23/05/2018. 

 

“O governo federal foi acusado de oportunismo ao inserir a regulamentação do art. 11 

da CF no bojo da reforma trabalhista. É verdade que a norma constitucional aguarda 

sua concretização faz quase trinta anos, mas o fato de a reforma trabalhista ter se 

pautado pelo fim da obrigatoriedade da contribuição sindical fez com que muitos 

vissem na súbita preocupação com a representação de empregados uma forma ainda 

maior de sabotar a autoridade dos sindicatos. Para acalmar as lideranças sindicais, o 

governo sinalizou que pretende editar norma em que reafirma aquilo que o art. 8º da 

CF já o diz desde sempre: somente sindicatos são partes legítimas para a negociação 

coletiva. O papel das representações locais de fábrica é a busca do entendimento e do 

diálogo social, mas sem minar a autoridade do sindicato.” (Comentários à Reforma 

Trabalhista. Homero Batista Mateus da Silva. Pág. 71). 

 

Portaria MTB 349, de 23/05/2018 

Art. 8º. A comissão de representantes dos empregados a que se refere o Título IV-A da 

Consolidação das Leis do Trabalho não substituirá a função do sindicato de defender os 

direitos e os interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões 

judiciais ou administrativas, hipótese em que será obrigatória a participação dos 

sindicatos em negociações coletivas de trabalho, nos termos dos incisos III e VI do caput 

do art. 8º da Constituição Federal.  
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CONVENÇÃO 135 DA OIT - SOBRE A PROTEÇÃO DE REPRESENTANTES DE 

TRABALHADORES (ratificada pelo Brasil) 

 

A Conferência Geral da Organização Internacional do Trabalho, 

Convocada em Genebra pelo Conselho de Administração da Repartição Internacional do 

Trabalho, e tendo-se reunido, naquela cidade em 2 de junho de 1971, em sua 

quinquagésima sexta Sessão; 

Registrando as disposições da Convenção sobre o Direito de Organização e Negociação 

Coletiva, 1949, que protege os Trabalhadores contra quaisquer atos de discriminação 

que tendam a atingir a liberdade sindical em matéria de emprego; 

Considerando que é desejável que sejam adotadas disposições complementares no que 

se refere aos representantes dos trabalhadores; 

Após ter resolvido adotar diversas propostas relativas à proteção dos representantes 

dos trabalhadores na empresa e às facilidades a lhes serem concedidas, questão essa 

que constitui o quinto ponto da ordem do dia da Sessão: 

Após haver resolvido que essas propostas tomariam a forma de Convenção 

Internacional, adota, neste vigésimo terceiro dia do mês de junho do ano de mil 

novecentos e setenta e um, a Convenção abaixo que será denominada Convenção 

Relativa aos Representantes dos Trabalhadores, 1971: 

 

Artigo 1º Os representantes dos trabalhadores na empresa devem ser beneficiados com 

uma proteção eficiente contra quaisquer medidas que poderiam vir a prejudicá-los, 

inclusive o licenciamento (rectios despedida), e que seriam motivadas por sua qualidade 

ou suas atividades como representantes dos trabalhadores, sua filiação sindical, ou 

participação em atividades sindicais, conquanto ajam de acordo com as leis, convenções 

coletivas ou outros arranjos convencionais vigorando. 

 

A observação em parênteses, referindo-se à equivocada tradução feita pelo legislador 

pátrio do texto da Convenção 135 da OIT (licenciement como licenciamento e não 

despedida), reporta-se à ressalva feita nessa direção por Arnaldo SÜSSEKIND, em sua 

obra Convenções da OIT (Apud A Reforma Trabalhista no Brasil. Mauricio Godinho 

Delgado e Gabriela Neves Delgado. Pág. 235). 

Existem inúmeras garantias decorrentes do princípio da liberdade associativa e sindical 

que estão expressamente previstas em textos normativos da Organização Internacional 

do Trabalho (Convenções 11, 98, 135, 141 e 151). Dentre essas garantias essenciais, 

destaca-se a proteção contra despedidas motivadas, implícita ou explicitamente, pela 



 

 

 

 55 

filiação sindical, participação em atividade sindical, ou como representante dos 

trabalhadores, consoante dispõe o artigo supratranscrito. 

 

Artigo 2º 

1 - Facilidades devem ser concedidas, na empresa, aos representantes dos 

trabalhadores, de modo a possibilitar-se o cumprimento rápido e eficiente de suas 

funções. 

2 - Em relação a esse ponto, devem ser levadas em consideração as características do 

sistema de relações profissionais que prevalecem no país bem como das necessidades, 

importância e possibilidades da empresa interessada. 

3 - A concessão dessas facilidades não deve dificultar o funcionamento eficiente da 

empresa interessada. 

 

A empresa deve garantir condições para os representantes dos trabalhadores 

exercerem livremente suas atribuições representativas. Entretanto, tais facilidades 

concedidas pela empresa não se confundem com qualquer conduta de cooptação, 

influência ou pressão, a caracterizar ato de ingerência, conduta antissindical, proscrita 

pela Convenção 98 da OIT (art. 2). 

 

Artigo 3º Para os fins da presente Convenção, os termos “representantes 

dos trabalhadores” designam pessoas reconhecidas como tais pela legislação ou a 

prática nacionais, quer sejam: 

a) representantes sindicais, a saber representantes nomeados ou eleitos por sindicatos; 

b) ou representantes eleitos, a saber representantes livremente eleitos pelos 

trabalhadores da empresa, conforme as disposições da legislação nacional ou de 

convenções coletivas, e cujas funções não se estendam a atividades que sejam 

reconhecidas, nos países interessados, como dependendo das prerrogativas exclusivas 

dos sindicatos. 

 

Extrai-se desse art. 3º que os representantes eleitos podem (ou não) ser membros do 

respectivo sindicato de trabalhadores. O referido artigo deve ser interpretado em 

conjugação com o art. 5º “que enfatiza a importância da entidade sindical obreira nos 

contextos ambientais em que houver a presença também de representação de 

empregados que não ostente, oficialmente, a específica natureza sindical.” (A Reforma 

Trabalhista no Brasil. Mauricio Godinho Delgado e Gabriela Neves Delgado. Pág. 231). 



 

 

 

 56 

 

Artigo 4º A legislação nacional, as convenções coletivas, as sentenças arbitrais ou as 

decisões judiciárias poderão determinar o tipo ou os tipos de representantes dos 

trabalhadores que devam ter direito à proteção ou às facilidades visadas pela presente 

Convenção. 

Artigo 5º Quando uma empresa contar ao mesmo tempo com representes 

sindicais e representantes eleitos, medidas adequadas deverão ser tomadas, cada vez 

que for necessário, para garantir que a presença de representantes eleitos não venha a 

ser utilizada para o enfraquecimento da situação dos sindicatos interessados ou de seus 

representantes e para incentivar a cooperação, relativa a todas as questões pertinentes, 

entre os representantes eleitos, por uma Parte, e os sindicatos interessados e seus 

representantes, por outra Parte. 

 

O sistema de representação não sindical dos trabalhadores é de suma relevância, 

inclusive como um segundo canal de comunicação no ambiente de trabalho. Tal 

representação, contudo, “não pode ser tão valorizada a ponto de minar a autoridade do 

sindicato, ridicularizando-o, nem tão comprimida a ponto de não ter qualquer 

significado para os trabalhadores.” (Comentários à Reforma Trabalhista. Homero Batista 

Mateus da Silva. Pág. 71). 

 

Artigo 6º A aplicação das disposições da Convenção poderá ser assegurada mediante a 

legislação nacional, convenção coletivas e todo outro modo que seria conforme à 

prática nacional. 

 

RECOMENDAÇÃO 143 DA OIT - SOBRE PROTEÇÃO E FACILIDADES A SEREM 

DISPENSADAS A REPRESENTANTES DE TRABALHADORES NA EMPRESA 

 

A Conferência Geral da Organização Internacional do Trabalho, 

Convocada em Genebra pelo Conselho de Administração do Secretariado Internacional 

do Trabalho e reunida, em 2 de junho de 1971, em sua Quinquagésima Sexta Reunião; 

Após adotar a Convenção sobre Representantes de Trabalhadores, de 1971; 

Tendo decidido adotar proposições referentes à proteção e a facilidades concedidas a 

representantes de trabalhadores na empresa, o que constitui a quinta questão da 

ordem do dia da reunião; 
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Tendo determinado que essas proposições se revistam da forma de uma 

Recomendação, adota, no dia vinte e três de junho do ano de mil novecentos e setenta 

e um, a seguinte Recomendação que pode ser citada como a Recomendação sobre 

Representantes de Trabalhadores, de 1971: 

 

I. Métodos de Implementação 

1. Esta Recomendação vigorará por meio de leis ou regulamentos nacionais ou de 

contratos coletivos ou de qualquer outra maneira compatível com a prática nacional. 

II. Disposições Gerais 

2. Para os fins desta Recomendação, a expressão "representantes de trabalhadores" 

designa pessoas como tais reconhecidas por lei ou prática nacionais, quer sejam: 

a) representantes sindicais, isto é, representantes designados ou eleitos por sindicatos 

ou pelos membros desses sindicatos, ou 

b) representantes eleitos, isto é, representantes livremente eleitos pelos trabalhadores 

da empresa de acordo com disposições de leis ou regulamentos nacionais ou de 

acordos coletivos, e cujas funções não incluem atividades reconhecidas como 

prerrogativas exclusivas de sindicatos no país interessado. 

3. Leis e regulamentos nacionais, contratos coletivos, laudos arbitrais ou sentenças 

judiciais podem definir o tipo ou tipos de representantes de trabalhadores que terão 

direito à proteção e a facilidades previstas nesta Recomendação. 

4. Quando houver na mesma empresa representantes sindicais e representantes 

eleitos, medidas apropriadas serão tomadas, sempre que necessário, para assegurar 

que a existência de representantes eleitos não seja utilizada para enfraquecer a posição 

dos sindicatos envolvidos ou de seus representantes, e para estimular a cooperação em 

todos os assuntos relevantes entre os representantes eleitos e os sindicatos em causa e 

seus representantes. 

III. Proteção de Representantes de Trabalhadores 

5. Os representantes de trabalhadores na empresa gozarão da efetiva proteção contra 

qualquer ato que os prejudique, inclusive demissão em virtude de suas funções ou 

atividades como representantes de trabalhadores ou de sua filiação sindical ou 

participação em atividades sindicais, desde que atuem de conformidade com as leis 

vigentes ou contratos coletivos ou outros acordos convencionais em vigor. 

6. 

(1) Onde não houver suficientes e relevantes medidas protetoras aplicáveis a 

trabalhadores em geral, medidas específicas devem ser tomadas para assegurar a 

proteção efetiva de representantes de trabalhadores. 

(2) Essas medidas poderiam incluir as seguintes: 
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a) a definição precisa e detalhada das razões que justifiquem o fim de emprego de 

representantes de trabalhadores; 

b) a exigência de consulta a um órgão independente, público ou privado, ou misto, ou 

de seu parecer ou anuência, antes de se concretizar a demissão de representante de 

trabalhadores; 

c) um procedimento especial de recurso acessível a representantes de trabalhadores 

que considerem injustificável o fim de seu emprego, ou que tenham sido vítimas de 

uma mudança desfavorável em suas condições de emprego ou de tratamento injusto; 

d) com relação ao fim de emprego, sem justa causa, de representantes de 

trabalhadores, disposição de correção que inclua, a menos que contrarie os princípios 

básicos da lei do país em causa, a reintegração desses representantes em seu emprego, 

com pagamento de salários não-pagos e com a manutenção de seus direitos adquiridos; 

e) disposição que imponha ao empregador, no caso de qualquer demissão alegada 

como discriminatória ou de mudança desfavorável das condições de emprego de 

representantes de trabalhadores, o ônus de provar a correção dessa medida; 

f) o reconhecimento da prioridade a ser dada a representantes de trabalhadores com 

relação à sua manutenção no emprego no caso de redução da mão-de-obra. 

7. 

(1) A proteção provida no Parágrafo 5 desta Recomendação aplicar-se-á também a 

trabalhadores que sejam candidatos ou tenham sido indicados como candidatos, por 

meio de processos adequados, para eleição ou designação como representantes de 

trabalhadores. 

(2) A mesma proteção pode ser também dispensada a trabalhadores que tenham 

deixado de ser representantes de trabalhadores. 

(3) O período durante o qual essa proteção é desfrutada pelas pessoas referidas neste 

Parágrafo pode ser determinado pelos métodos de implementação referidos no  

Parágrafo 1 desta Recomendação. 

8. 

(1) As pessoas que, ao término de seu mandato como representantes de trabalhadores 

na empresa em que foram empregadas, retomam o trabalho nessa empresa, devem 

conservar, ou ter restituídos, todos os seus direitos, inclusive os referentes à natureza 

de seu emprego, a salários e a tempo de serviço. 

(2) As questões se, e até que ponto, as disposições da alínea (1) deste Parágrafo devem 

aplicar-se a representantes de trabalhadores que tenham exercido suas funções 

principalmente fora da empresa em questão, são da competência de leis ou 

regulamentos nacionais, contratos coletivos, laudos arbitrais ou decisões judiciais. 

IV. Facilidades a serem dispensadas a representantes de trabalhadores 
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9. 

(1) Essas facilidades na empresa devem ser dispensadas a representantes de 

trabalhadores para lhes permitir o pronto e eficiente desempenho de suas funções. 

(2) Nesse sentido, serão tomadas em consideração as características do sistema de 

relações industriais do país e as necessidades, dimensão e capacidade da empresa em 

causa. 

(3) A concessão dessas facilidades não prejudicará o bom funcionamento da empresa 

em questão. 

10. 

(1) Aos representantes de trabalhadores na empresa deve ser concedido, para o 

exercício de suas funções de representação, o tempo necessário durante o expediente 

de trabalho, sem perda de salário ou de benefícios sociais e adicionais. 

(2) Na falta de disposições adequadas, um representante de trabalhadores pode ser 

obrigado a pedir a permissão de seu supervisor imediato ou de outro autorizado 

representante da gerência, designado para esse fim, antes de utilizar o horário de 

trabalho; nesse caso, a permissão não pode ser negada irrazoavelmente. 

(3) Limites razoáveis podem ser definidos para o espaço de tempo concedido a 

representantes de trabalhadores nos termos da alínea (1) deste Parágrafo. 

11. 

(1) Para o efetivo desempenho de suas funções, deve ser concedido aos representantes 

 de trabalhadores o tempo necessário para participar de reuniões sindicais, cursos de 

treinamento, seminários, congressos e conferências. 

(2) O tempo concedido, nos termos da alínea (1) deste Parágrafo, o será sem prejuízo 

do salário ou de benefícios sociais e adicionais, ficando entendido que a questão sobre 

quem deve recair os custos resultantes pode ser resolvida pelos métodos de 

implementação a que se refere o Parágrafo 1 desta Recomendação. 

12. Aos representantes de trabalhadores na empresa será franqueado o acesso a todos 

os locais de trabalho na empresa, quando esse acesso for necessário para o 

desempenho de suas funções representativas. 

13. Quando necessário para o adequado exercício de suas funções, aos representantes 

de trabalhadores deve ser franqueado, sem demora indevida, o acesso à gerência da 

empresa e a representantes da gerência com poder de decisões. 

14. Na falta de outro dispositivo para o recolhimento de taxas sindicais, representantes 

de trabalhadores, autorizados pelo sindicato a fazê-lo, devem ter a permissão de 

recolher regularmente essas taxas nas dependências da empresa. 

15. 
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(1) Representantes de trabalhadores, que agem em nome de um sindicato, devem ser 

autorizados a afixar notícias sindicais nas dependências da empresa, em lugar ou 

lugares acordados com a gerência e aos quais os trabalhadores têm fácil acesso. 

(2) A gerência deve permitir a representantes de trabalhadores, que agem em nome de 

um sindicato, distribuir avisos, panfletos, publicações e outros documentos do sindicato 

entre os trabalhadores da empresa. 

(3) Os avisos e documentos sindicais referidos neste Parágrafo devem dizer respeito a 

atividades sindicais normais, e sua afixação e distribuição não devem prejudicar a 

operação regular e a boa ordem da empresa. 

(4) Aos representantes de trabalhadores, eleitos representantes nos termos da cláusula 

b) do Parágrafo 2 desta Recomendação, devem ser dispensadas semelhantes facilidades 

compatíveis com suas funções. 

16. A gerência deve pôr à disposição de representantes de trabalhadores, nas condições 

e dimensão que podem ser definidas pelos métodos de implementação a que se refere 

o Parágrafo 1 desta Recomendação, facilidades materiais e informações que sejam 

necessárias para o exercício de suas funções. 

17. 

(1) Deve ser dado acesso à empresa a representantes de sindicatos que não são de seu 

quadro, mas cujo sindicato tem membros ali empregados. 

(2) A definição das condições desse acesso devem ser definidas pelos métodos de 

implementação referidos nos Parágrafos 1 e 3 desta Recomendação. 
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TEMAS DE BAIXA INTENSIDADE 

TEMAS DE BAIXA INTENSIDADE 
 

DIREITO CIVIL 
 

Ponto 2.a. As pessoas naturais: (...) domicílio e residência. (...). 

Ponto 2.b. As pessoas jurídicas: (...). Domicílio. (...). 

 

DOMICÍLIO 

 

Legislação com comentários: 

 

CÓDIGO CIVIL 

PARTE GERAL 

LIVRO I  

DAS PESSOAS 

TÍTULO III 

Do Domicílio 

 

Art. 70. O domicílio da pessoa natural é o lugar onde ela estabelece a sua residência 

com ânimo definitivo. 

 

O conceito de domicílio se diferencia dos conceitos de residência e habitação. Nesse 

sentido, “Denomina-se domicílio o lugar que pode ser caracterizado como a sede 

jurídica dos negócios e interesses da pessoa. E onde ela se presume presente, pois é o 

espaço físico no qual habitualmente celebra atos jurídicos, encontra amigos e parentes, 

guarda seus pertences pessoais etc. Não sendo só um centro de negociações, mas 

também familiar e social, para onde se dirigem convites, cartas, extratos bancários, 

revistas e contas de consumo.” (Código Civil para Concursos. Cristiano Chaves de Farias, 

Luciano Figueiro e Wagner Inácio Dias. Pág. 147). 

O mero local que serve transitoriamente para moradia denomina-se habitação (período 

de hospedagem num quarto de hotel ou aluguel de uma casa na praia para passar as 

férias, por exemplo). Prepondera nesta noção seu caráter acidental ou transitório, ou 

seja, não existe intenção de permanência, ao contrário, a ocupação do espaço físico e 

episódica, vale dizer, eventual. 
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Já a residência seria um estágio intermediário entre a habitação e o domicílio, do qual, 

embora exista intenção de permanência, pode o indivíduo ausentar-se 

temporariamente. 

Ressalte-se que, enquanto as noções de habitação e residência pertencem ao mundo 

dos fatos, baseando-se primordialmente num elemento material (lugar), o conceito de 

domicílio tem natureza jurídica, exigindo para sua configuração, além do elemento 

material (objetivo) — residência —, um elemento imaterial (subjetivo), que pode ser 

definido como intenção de permanência. 

 

DOMICÍLIO = Residência + Intenção de permanência 

 

Enunciado 408 das Jornadas de Direito Civil – “Arts. 70 e 7° da Lei de Introdução às 

Normas do Direito Brasileiro: Para efeitos de interpretação da expressão ‘domicílio’ do 

art. 7º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, deve ser considerada, nas 

hipóteses de litígio internacional relativo à criança ou adolescente, a residência habitual 

destes, pois se trata de situação fática internacionalmente aceita e conhecida.” 

 

Art. 71. Se, porém, a pessoa natural tiver diversas residências, onde, alternadamente, 

viva, considerar-se-á domicílio seu qualquer delas. 

 

O Brasil segue a teoria da obrigatoriedade de domicílio, aceitando a sua pluralidade. 

Dessa forma, criam-se meios de presunção do domicílio, quando este não está claro ou 

patente. Contudo, a adoção dessa forma de pluralidade esbarra no problema de 

determinabilidade, solucionado no presente artigo. Qualquer dos domicílios poderá ser 

utilizado, em havendo pluralidade. Atente-se que certas formas domiciliares são 

especificas, devendo preferir as demais, como as inerentes a certo contrato. 

 

Art. 72. É também domicílio da pessoa natural, quanto às relações concernentes à 

profissão, o lugar onde esta é exercida. 

Parágrafo único. Se a pessoa exercitar profissão em lugares diversos, cada um deles 

constituirá domicílio para as relações que lhe corresponderem. 

 

Existe ainda outra hipótese de pluralidade de domicílio no art. 72 do CC/02, que 

também considera domicílio, quanto as relações concernentes à profissão, o lugar onde 

esta é exercida. 
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Art. 73. Ter-se-á por domicílio da pessoa natural, que não tenha residência habitual, o 

lugar onde for encontrada. 

 

Os conceitos de residência e domicílio não são coincidentes. Uma pessoa pode ter um 

só domicílio e mais de uma residência. Mesmo o sujeito que não possui residência, tem 

domicílio, pois, nestes casos, considera-se domicílio o lugar onde for encontrado (art. 

73). 

 

Art. 74. Muda-se o domicílio, transferindo a residência, com a intenção manifesta de o 

mudar. 

Parágrafo único. A prova da intenção resultará do que declarar a pessoa às 

municipalidades dos lugares, que deixa, e para onde vai, ou, se tais declarações não 

fizer, da própria mudança, com as circunstâncias que a acompanharem. 

 

Considerando-se que, como visto, o domicílio é oriundo de uma estrutura física 

vinculada a um elemento subjetivo, o animus manendi (vontade de permanecer). Para a 

mudança, resta então patente, ser necessário não apenas a alteração física do centro 

de relações, mas sim a vontade de alterar seu domicílio. 

Súmula 58 do STJ - Proposta a execução fiscal, a posterior mudança de domicílio do 

executado não desloca a competência já fixada. 

 

Art. 75. Quanto às pessoas jurídicas, o domicílio é: 

I - da União, o Distrito Federal; 

II - dos Estados e Territórios, as respectivas capitais; 

III - do Município, o lugar onde funcione a administração municipal; 

IV - das demais pessoas jurídicas, o lugar onde funcionarem as respectivas diretorias e 

administrações, ou onde elegerem domicílio especial no seu estatuto ou atos 

constitutivos. 

§ 1º Tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um 

deles será considerado domicílio para os atos nele praticados. 

§ 2º Se a administração, ou diretoria, tiver a sede no estrangeiro, haver-se-á por 

domicílio da pessoa jurídica, no tocante às obrigações contraídas por cada uma das suas 

agências, o lugar do estabelecimento, sito no Brasil, a que ela corresponder. 
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Enunciado 55 das Jornadas de Direito Civil - Arts. 968, 969 e 1.150: o domicílio da 

pessoa jurídica empresarial regular é o estatutário ou o contratual em que indicada a 

sede da empresa, na forma dos arts. 968, IV, e 969, combinado com o art. 1.150, todos 

do Código Civil. 

 

Art. 76. Têm domicílio necessário o incapaz, o servidor público, o militar, o 

marítimo e o preso. 

Parágrafo único. O domicílio do incapaz é o do seu representante ou assistente; o do 

servidor público, o lugar em que exercer permanentemente suas funções; o do militar, 

onde servir, e, sendo da Marinha ou da Aeronáutica, a sede do comando a que se 

encontrar imediatamente subordinado; o do marítimo, onde o navio estiver 

matriculado; e o do preso, o lugar em que cumprir a sentença. 

 

Costuma-se classificar o domicílio em duas espécies, que dependem da forma de sua 

constituição. Denomina-se voluntario aquele cuja fixação depende exclusivamente da 

vontade do sujeito, ou seja, de ato jurídico decorrente de sua autonomia privada, 

diferentemente do que ocorre com o domicílio necessário ou legal, que decorre de um 

fato previsto em lei, independentemente da vontade do interessado, conforme 

hipóteses previstas no art. 76 do CC/02. 

 

Mnemônico 

Domicílio necessário: 

 

- Inês Saiu Mais Meu Pai 

Inês – incapaz 

Saiu – servidor público 
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Mais – militar 

Meu – marítimo 

Pai – preso 

 

Art. 77. O agente diplomático do Brasil, que, citado no estrangeiro, alegar 

extraterritorialidade sem designar onde tem, no país, o seu domicílio, poderá ser 

demandado no Distrito Federal ou no último ponto do território brasileiro onde o teve. 

 

Art. 78. Nos contratos escritos, poderão os contratantes especificar domicílio onde se 

exercitem e cumpram os direitos e obrigações deles resultantes. 

Súmula 335 do STF - É válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos 

do contrato. 
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Ponto 3.a. Os bens. Classificação. (...). 

 

OS BENS. CLASSIFICAÇÃO 

Legislação com comentários: 

 

CÓDIGO CIVIL 

PARTE GERAL 

LIVRO II 

DOS BENS 

 

Segundo a doutrina majoritária, coisa constitui gênero, e bem a espécie – coisa que 

proporciona ao homem uma utilidade sendo suscetível de apropriação. Todos os bens 

são coisas; porém nem todas as coisas são bens. 

Sob o ponto de vista jurídico, bem é aquilo que pode ser objeto de uma relação jurídica, 

vale dizer, utilidades materiais ou imateriais que podem ser objeto de direitos 

subjetivos. 

Importante perceber que a noção jurídica de bem é mais ampla do que a econômica, 

pois não fica restrita às coisas suscetíveis de apreciação pecuniária, abrangendo tudo 

aquilo que atende a nossas necessidades e está amparado pela ordem jurídica. Logo, 

pode-se afirmar que todo bem econômico é jurídico, mas a recíproca não é verdadeira, 

pois nem todo bem jurídico é econômico. 

 

TÍTULO ÚNICO 

Das Diferentes Classes de Bens 

 

O legislador apresenta o disciplinamento da matéria em três subdivisões, que 

dependem ora da própria individualidade do bem (arts. 79 a 91), ora da sua relação 

com outros bens integrantes do patrimônio de determinado sujeito (arts. 92 a 97), ora 

do próprio sujeito que é o seu titular (arts. 88 a 103). 
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CAPÍTULO I 

Dos Bens Considerados em Si Mesmos 

Seção I 

Dos Bens Imóveis 

 

Art. 79. São bens imóveis o solo e tudo quanto se lhe incorporar natural ou 

artificialmente. 

 

Se existir possibilidade de transporte, sem destruição ou alteração de sua substância, 

estar-se-á diante de um bem móvel. Quando tal hipótese não existir, tem-se um bem 

imóvel, tradicionalmente denominado bem de raiz, noção que compreende o próprio 

solo e tudo quanto se lhe incorporar, natural ou artificialmente (art. 79 do CC/02). 

Enunciado 11 das Jornadas de Direito Civil – “Não persiste no novo sistema legislativo a 

categoria dos bens imóveis por acessão intelectual, não obstante a expressão ‘tudo 

quanto se lhe incorporar natural ou artificialmente’, constante da parte final do art. 79 

do CC”. 

 

Art. 80. Consideram-se imóveis para os efeitos legais: 

I - os direitos reais sobre imóveis e as ações que os asseguram; 

II - o direito à sucessão aberta. 

 

O artigo em comento trata dos bens imóveis por determinação legal, direitos reputados 

como bens imóveis por um artifício do legislador, a fim de atribuir maior gravidade, 

solenidade e segurança à sua transmissão. 

Se o bem é imóvel, também o serão o direito sobre ele (propriedade, por exemplo) e a 

ação que o protege. De outra feita, o direito à sucessão aberta, sem se importar que 

tipos de bens o componham, será sempre imóvel. 

 

Art. 81. Não perdem o caráter de imóveis: 

I - as edificações que, separadas do solo, mas conservando a sua unidade, forem 

removidas para outro local; 

II - os materiais provisoriamente separados de um prédio, para nele se reempregarem. 
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O Código preserva a natureza imóvel de bens que sejam, temporariamente, dotados de 

mobilidade. Tanto as “edificações que, separadas do solo, mas conservando a sua 

unidade, forem removidas para outro local” como “os materiais provisoriamente 

separados de um prédio, para nele se reempregarem” são bens cuja destinação 

econômico-social é a utilização como bens imóveis, justificando-se a opção do legislador 

por não modificar sua qualificação por causas meramente transitórias. 

 

Seção II 

Dos Bens Móveis 

 

Art. 82. São móveis os bens suscetíveis de movimento próprio, ou de remoção por força 

alheia, sem alteração da substância ou da destinação econômico-social. 

 

Art. 83. Consideram-se móveis para os efeitos legais: 

I - as energias que tenham valor econômico; 

II - os direitos reais sobre objetos móveis e as ações correspondentes; 

III - os direitos pessoais de caráter patrimonial e respectivas ações. 

 

Impende destacar, por oportuno, que, embora o Código Civil estabeleça que navios e 

aeronaves estejam sujeitos à hipoteca (art. 1.473, incisos VI e VII), direito real de 

garantia tradicionalmente relacionado a bens imóveis, estamos diante de bens móveis 

propriamente ditos, vale dizer, meios de transporte, cuja necessidade de maior 

proteção ensejou a criação desta exceção legal. 

 

Art. 84. Os materiais destinados a alguma construção, enquanto não forem 

empregados, conservam sua qualidade de móveis; readquirem essa qualidade os 

provenientes da demolição de algum prédio. 

 

O artigo visa a evitar possível confusão com o art. 81, II. Assim, o dispositivo aqui 

analisado abarca tanto materiais novos quanto já usados, desde que, neste caso, sejam 

utilizados em obra diversa da qual foram retirados. Se os materiais retirados serão 

reempregados na mesma obra, permanecem, quando deslocados, como imóveis, 

conforme regra do art. 81, II. 

 

 



 

 

 

 69 

Veja-se, abaixo, a importância da diferenciação entre bens imóveis e móveis: 

 

 

Seção III 

Dos Bens Fungíveis e Consumíveis 

 

Art. 85. São fungíveis os móveis que podem substituir-se por outros da mesma espécie, 

qualidade e quantidade. 

 

a) Bens infungíveis – São aqueles que não podem ser substituídos por outros da mesma 

espécie, quantidade e qualidade. São também denominados bens personalizados ou 

individualizados, sendo que os bens imóveis são sempre infungíveis. Como bens móveis 

infungíveis podem se citados as obras de arte únicas e os animais de raça identificáveis. 

Os automóveis também são bens móveis infungíveis por serem bens complexos e terem 

número de identificação (chassi). No caso de empréstimo de bens infungíveis há 

contrato de comodato. 

b) Bens fungíveis – Nos termos do art. 85 do CC, fungíveis são os bens que podem ser 

substituídos por outros da mesma espécie, qualidade e quantidade. Todos os bens 

imóveis são personalizados, eis que possuem registro, daí serem infungíveis. Já os bens 

móveis são, na maior parte das vezes, bens fungíveis. O empréstimo de bens fungíveis é 

o mútuo, caso do empréstimo de dinheiro. 

 

Art. 86. São consumíveis os bens móveis cujo uso importa destruição imediata da 

própria substância, sendo também considerados tais os destinados à alienação. 
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a) Bens consumíveis – São bens móveis, cujo uso importa na destruição imediata da 

própria coisa (consuntibilidade física), bem como aqueles destinados à alienação 

(consuntibilidade jurídica). 

b) Bens inconsumíveis – São aqueles que proporcionam reiteradas utilizações, 

permitindo que se retire a sua utilidade, sem deterioração ou destruição imediata 

(inconsuntibilidade física), bem como aqueles que são inalienáveis (inconsuntibilidade 

jurídica). 

 

Seção IV 

Dos Bens Divisíveis 

 

Art. 87. Bens divisíveis são os que se podem fracionar sem alteração na sua substância, 

diminuição considerável de valor, ou prejuízo do uso a que se destinam. 

 

Art. 88. Os bens naturalmente divisíveis podem tornar-se indivisíveis por determinação 

da lei ou por vontade das partes. 

 

Seção V 

Dos Bens Singulares e Coletivos 

 

Art. 89. São singulares os bens que, embora reunidos, se consideram de per si, 

independentemente dos demais. 

 

a) Bens singulares ou individuais – podem ser simples, quando as suas partes 

componentes encontram-se ligadas naturalmente (uma árvore, um cavalo), ou 

compostos, quando a coesão de seus componentes decorre do engenho humano (um 

avião, um relógio). Como se nota, para a sua caracterização, deve-se levar em conta o 

bem em relação a si mesmo. Como exemplos, ilustrem-se um livro, um boi, uma casa. 

 

Art. 90. Constitui universalidade de fato a pluralidade de bens singulares que, 

pertinentes à mesma pessoa, tenham destinação unitária. 

Parágrafo único. Os bens que formam essa universalidade podem ser objeto de relações 

jurídicas próprias. 

 

b) Bens coletivos ou universais – São os bens que se encontram agregados em um todo. 

Os bens coletivos são constituídos por várias coisas singulares, consideradas em 
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conjunto e formando um todo individualizado. Os bens universais podem decorrer de 

uma união fática ou jurídica. 

Universalidade de fato – é o conjunto de bens singulares, corpóreos e homogêneos, 

ligados entre si pela vontade humana e que tenham utilização unitária ou homogênea, 

sendo possível que tais bens sejam objeto de relações jurídicas próprias. Para 

exemplificar, basta lembrar algumas palavras utilizadas no gênero coletivo, a saber: 

alcateia (lobos), manada (elefantes), biblioteca (livros), pinacoteca (quadros), boiada 

(bois) e assim sucessivamente. 

Enunciado 288 das Jornadas de Direito Civil: “A pertinência subjetiva não constitui 

requisito imprescindível para a configuração das universalidades de fato e de direito”. 

 

Art. 91. Constitui universalidade de direito o complexo de relações jurídicas, de uma 

pessoa, dotadas de valor econômico. 

 

Universalidade de direito – é o conjunto de bens singulares, tangíveis ou não, a que 

uma ficção legal, com o intuito de produzir certos efeitos, dá unidade individualizada. 

São exemplos: o patrimônio, a herança de determinada pessoa, o espólio, a massa 

falida etc. 

 

CAPÍTULO II 

Dos Bens Reciprocamente Considerados 

 

Art. 92. Principal é o bem que existe sobre si, abstrata ou concretamente; acessório, 

aquele cuja existência supõe a do principal. 

 

Diferença entre bens principais e dos bens acessórios: o elemento distintivo entre as 

categorias e bem simples: o principal existe independentemente de qualquer outro 

bem, enquanto o acessório tem sua existência condicionada à existência do principal. 

Falta ao bem acessório a autonomia (soberania) do bem principal, que não precisa de 

outros bens para desempenhar as funções a que está destinado. 

 

Art. 93. São pertenças os bens que, não constituindo partes integrantes, se destinam, 

de modo duradouro, ao uso, ao serviço ou ao aformoseamento de outro. 

 

Diferença entre pertenças e partes integrantes: Partes integrantes podem ser definidas 

como bens que estão tão unidos a coisa principal que, dela separadas, esta restaria 
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incompleta, uma vez que a conexão com a coisa principal forma um só todo. Trata-se de 

bens desprovidos de existência material própria, que se incorporam ao bem principal 

para tornar possível o seu uso, v. g., pneus de um automóvel e as telhas de uma casa, 

não sendo objeto de relações jurídicas próprias. Pertenças são bens que conservam sua 

individualidade e autonomia, mas encontram-se subordinados ao principal por razoes 

socioeconômicas (uso, ao serviço ou ao aformoseamento), sem que exista algum tipo 

de incorporação aquele, como ocorre com as máquinas agrícolas e os animais de uma 

fazenda, aparelhos de ar condicionado, equipamentos de segurança eletrônica, 

elevadores, objetos de decoração, instalados numa residência. 

Enunciado 535 das Jornadas de Direito Civil – “art. 93: Para a existência da pertença, o 

art. 93 do Código Civil não exige elemento subjetivo como requisito para o ato de 

destinação.” 

 

Art. 94. Os negócios jurídicos que dizem respeito ao bem principal não abrangem as 

pertenças, salvo se o contrário resultar da lei, da manifestação de vontade, ou das 

circunstâncias do caso. 

 

Enquanto no silêncio das partes os acessórios seguirão o destino do principal, as 

pertenças, por seu tempo devem ser mencionadas, caso contrário, estarão fora da 

negociação. 

 

Art. 95. Apesar de ainda não separados do bem principal, os frutos e produtos podem 

ser objeto de negócio jurídico. 

 

Os frutos são utilidades renováveis, ou seja, que a coisa principal periodicamente 

produz, e cuja percepção não diminui a sua substância. São classificados em frutos 

naturais (são os gerados pelo bem principal sem necessidade da intervenção humana 

direta exemplos: laranja e café), industriais (são os decorrentes da atividade industrial 

humana exemplo: bens manufaturados) e civis (são utilidades que a coisa frugífera 

periodicamente produz, viabilizando a percepção de uma renda exemplos: juros e 

aluguel). Já os produtos são utilidades não-renováveis, cuja percepção diminui a 

substância da coisa principal. Podemos citar como exemplo o carvão mineral. 

 

Art. 96. As benfeitorias podem ser voluptuárias, úteis ou necessárias.  

§ 1 o  São voluptuárias as de mero deleite ou recreio, que não aumentam o uso habitual 

do bem, ainda que o tornem mais agradável ou sejam de elevado valor.  
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§ 2 o  São úteis as que aumentam ou facilitam o uso do bem.  

§ 3 o  São necessárias as que têm por fim conservar o bem ou evitar que se deteriore.  

 

Se o objetivo do responsável pela introdução da benfeitoria for o aumento ou a 

facilitação do uso da coisa, temos benfeitorias úteis. As intervenções sobre a coisa 

principal, ainda que o tornem mais agradável ou forem de elevado valor, caso não 

aumentem o uso habitual do bem, constituem as benfeitorias voluptuárias, que não se 

confundem com as necessárias, destinadas a conservação da coisa, mediante 

providencias destinadas a prevenir estragos, garantir segurança ou evitar deterioração 

do bem principal. 

 

Art. 97. Não se consideram benfeitorias os melhoramentos ou acréscimos sobrevindos 

ao bem sem a intervenção do proprietário, possuidor ou detentor.  

 

CAPÍTULO III 

Dos Bens Públicos 

 

Art. 98. São públicos os bens do domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de 

direito público interno; todos os outros são particulares, seja qual for a pessoa a que 

pertencerem. 

 

A classificação é feita por exclusão, sendo considerado bem particular tudo aquilo que 

não for bem público (art. 98). 

Enunciado 287 das Jornadas de Direito Civil – “Art. 98. O critério da classificação de 

bens indicado no art. 98 do Código Civil não exaure a enumeração dos bens públicos, 

podendo ainda ser classificado como tal o bem pertencente a pessoa jurídica de direito 

privado que esteja afetado à prestação de serviços públicos.” 

 

Art. 99. São bens públicos:  

I - os de uso comum do povo, tais como rios, mares, estradas, ruas e praças;  

II - os de uso especial, tais como edifícios ou terrenos destinados a serviço ou 

estabelecimento da administração federal, estadual, territorial ou municipal, inclusive 

os de suas autarquias;  

III - os dominicais, que constituem o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público, 

como objeto de direito pessoal, ou real, de cada uma dessas entidades.  
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Parágrafo único. Não dispondo a lei em contrário, consideram-se dominicais os bens 

pertencentes às pessoas jurídicas de direito público a que se tenha dado estrutura de 

direito privado. 

 

Bens de uso comum do povo são aqueles cuja destinação não pode ser objeto de 

nenhuma forma de restrição que favorece interesses particulares em detrimento de 

toda a coletividade. São bens cujo uso dispensa autorização prévia (estradas, ruas, 

praças, etc.). 

Enquadram-se na categoria de bens de uso especial aqueles que foram destinados ao 

atendimento de necessidades públicas (v. g., imóvel onde foi edificado uma escola ou 

hospital público). 

Bens dominicais são aqueles que embora integrem o patrimônio de uma entidade de 

direito público, não estão diretamente afetados a realização de nenhum serviço 

público. 

Súmula 340 do STF – “Desde a vigência do código civil, os bens dominicais, como os 

demais bens públicos, não podem ser adquiridos por usucapião.” 

 

Art. 100. Os bens públicos de uso comum do povo e os de uso especial são inalienáveis, 

enquanto conservarem a sua qualificação, na forma que a lei determinar. 

 

A qualificação de bem como público pode ser alterada, mediante desafetação de sua 

finalidade. 

 

Art. 101. Os bens públicos dominicais podem ser alienados, observadas as exigências da 

lei. 

Art. 102. Os bens públicos não estão sujeitos a usucapião. 

 

Súmula 340 do STF – “Desde a vigência do Código Civil, os bens dominicais, como os 

demais bens públicos, não podem ser adquiridos por usucapião.” 

 

Art. 103. O uso comum dos bens públicos pode ser gratuito ou retribuído, 

conforme for estabelecido legalmente pela entidade a cuja administração pertencerem.  
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Quadros Sinópticos sobre o tema “Bens” 

(extraído da obra “Direito Civil em Mapas Mentais”. Marcelo Leite e Thiago Strauss. 

Brasília: Ponto dos Concursos) 
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