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RESUMO 
 
 

O presente trabalho tem como questão nuclear os reflexos obstativos que a suspensão dos direitos 
políticos ativos, advinda da condenação criminal transitada em julgado, ocasiona no processo de 
ressocialização, bem como no efetivo exercício da cidadania e no princípio da dignidade da pessoa 
humana. Propõe demonstrar que o inciso III, art. 15, da Constituição Federal de 1988 merece ser 
revisto, sob uma ótica humanitária, visando que a interpretação conferida pela doutrina e pelo 
Supremo Tribunal Federal proporcione ao condenado criminalmente que cumpre pena em livramento 
condicional, regime aberto ou sursis uma plena ressocialização social, por meio da emissão do título 
eleitoral para fins exclusivos de obter regularidade com o exercício do voto, de forma a diminuir, 
inclusive, a reincidência na vida criminosa. Para tanto, adotar-se-á o tipo de pesquisa exploratória, 
com amparo na literatura do tema, na legislação e na jurisprudência pertinentes. Observou-se que em 
um Estado Democrático de Direito não tem vez a suspensão dos direitos políticos para aqueles que 
cumprem pena em regime condicional, aberto ou sursis; a condenação criminal não é sinal idôneo a 
expressar comportamento reprovável do cidadão, não é suficiente para torná-lo provisoriamente 
indigno da gestão da vida pública; a liberdade que a democracia pressupõe não se coaduna com a 
suspensão dos direitos políticos daqueles que já cumpriram as penas que foram aplicadas em virtude 
do delito cometido; a suspensão dos direitos políticos fere o usufruto de direitos fundamentais e 
extirpa não apenas o exercício da cidadania política, mas também o exercício da cidadania civil e 
social; viola o direito fundamental da pessoa humana no seu aspecto mais íntimo. Destarte, é 
necessária uma revisão das legislações para afastar as restrições privadas decorrentes da suspensão dos 
direitos políticos dos condenados criminalmente a fim de proporcionar o exercício da cidadania e o 
pleno gozo dos direitos fundamentais. 

 
 

Palavras-chave: Estado Democrático de Direito. Suspensão dos Direitos Políticos ativo. 
Direitos Fundamentais. Cidadania. Dignidade da pessoa humana. 
 

 

 



 

 

ABSTRACT 
 
 
The present work has as its core issue the obtrusive consequences that the suspension of 
active political rights, arising from the final criminal conviction, causes in the process of 
resocialization, as well as in the effective exercise of citizenship and in the principle of human 
dignity. It proposes to demonstrate that item III, art. 15, of the Federal Constitution of 1988 
deserves to be revised, from a humanitarian perspective, aiming that the interpretation given 
by the doctrine and by the Federal Supreme Court provide the criminally convicted person 
serving a sentence in parole, open regime or probation, a full social resocialization, through 
the issuance of the electoral title for the exclusive purpose of obtaining regularity with the 
exercise of the vote, in order to reduce even the relapse into criminal life. For this purpose, 
exploratory research will be adopted, based on the literature on the subject, on relevant 
legislation and jurisprudence. It was observed that in a Democratic State of Law there is no 
place to suspend political rights for those who are serving sentences in a conditional, open or 
probationary regime; criminal conviction is not a suitable sign to express the reprehensible 
behavior of the citizen, it is not enough to make him provisionally unworthy of the 
management of public life; the freedom that democracy presupposes is not consistent with the 
suspension of the political rights of those who have already served the sentences that were 
applied as a result of the crime committed; the suspension of political rights harms the 
enjoyment of fundamental rights and removes not only the exercise of political citizenship, 
but also the exercise of civil and social citizenship; violates the fundamental right of the 
human person in its most intimate aspect. Thus, a review of legislation is necessary to remove 
the private restrictions resulting from the suspension of the political rights of criminally 
convicted in order to provide the exercise of citizenship and the full enjoyment of 
fundamental rights. 
 
 
Keywords: Democratic Rule of Law. Suspension of active Political Rights. Fundamental 
rights. Citizenship. Dignity of human person. 
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INTRODUÇÃO 
 

 O presente estudo consubstancia Trabalho de Conclusão do Curso de Direito da 

Universidade Federal Fluminense, campus Volta Redonda, e tem como questão nuclear 

examinar os reflexos obstativos que a suspensão dos direitos políticos ativos, advinda da 

condenação criminal transitada em julgado, ocasiona no processo de ressocialização, bem 

como no efetivo exercício da cidadania e no princípio da dignidade da pessoa humana. 

 Oportuno se faz destacar que a temática do presente estudo não se refere à capacidade 

eleitoral passiva (capacidade de ser votado) do cidadão condenado criminalmente, 

circunscrevendo-se à capacidade eleitoral ativa, a qual compreende o direito de votar. 

 Nessa perspectiva, tem-se parâmetro normativo para abordagem do referido tema o  

art. 15, inciso III, da Constituição Federal de 1988, o qual preceitua que a suspensão de 

direitos políticos exigida pela condenação criminal transitada em julgado deverá ocorrer 

independentemente do tipo de crime cometido, do tamanho da pena concretamente aplicada, 

não dependendo também do regime prisional inicialmente definido. 

 A Constituição Federal de 1988 traz a estrutura do Estado brasileiro, revelando-o 

como uma República Federativa, na qual a democracia é pressuposto de todas as formas de 

poder, especialmente a política e a social, o que já sinaliza que a cidadania é um atributo de 

cada pessoa, independentemente de ser condenada criminalmente ou não. 

Além da democracia, e da cidadania, outros valores/princípios norteiam o espaço 

público no Brasil, a exemplo da soberania, da dignidade da pessoa humana, dos valores 

sociais do trabalho e da livre iniciativa, do pluralismo político, nos termos do preâmbulo desta 

Carta. 

 Nessa perspectiva, o Estado Democrático Constitucional de Direito impõe limites ao 

ordenamento jurídico, tanto no que se refere ao seu conteúdo formal, quanto ao seu caráter 

material, sendo a ordem constitucional brasileira o filtro de todos os atos do Poder Público e 

dos particulares. 

 Ainda no plano constitucional pátrio, vale destacar que a democracia representativa é 

reforçada no art. 14, CF/88, ao tratar dos direitos políticos dos brasileiros, que prevê no seu 

art. 14 que a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e 

secreto, com valor igual para todos. Já no seu art. 15 estabelece as hipóteses de perda e 

suspensão dos direitos políticos, em especial ao inciso III no qual está previsto como causa de 

suspensão: “a condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos”. 
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 Nesse contexto, no qual a soberania, como fundamento do Estado brasileiro, emana do 

povo, e tem como corolário a universalidade do sufrágio – parte  essencial da cidadania em 

qualquer democracia -, a pesquisa em tela busca responder os seguintes problemas: 1. Pode o 

Estado obstar o direito de votar de um indivíduo condenado sob as leis penais? 2. Até que 

ponto a suspensão dos direitos políticos afetam a vida do indivíduo condenado pela prática de 

um delito? 3. A condenação criminal é sinal idôneo a expressar comportamento reprovável do 

cidadão, suficiente para torná-lo provisoriamente indigno da gestão da vida pública? 4. A 

liberdade que a democracia pressupõe se coaduna com a suspensão dos direitos políticos 

daqueles que já cumpriram as penas que foram aplicadas em virtude do delito cometido? 5. 

Quais as razões que justificam a existência de um dispositivo constitucional que suspende 

direitos políticos de uma categoria fragilizada? 6. por que a suspensão dos direitos políticos 

reflete na eficácia de demais direitos fundamentais, impedindo o exercício dos mesmos pelos 

indivíduos condenados, o que ocasiona a exclusão social?  

Nessa toada, objetiva-se perfilhar como hipóteses:  a) Tal direito não pode ser obstado 

pelo Poder Público, uma vez que o direito de votar é uma das faces da cidadania, sendo assim 

não se justifica tal impecilho por parte do Estado, especialmente àqueles cidadãos que estão 

cumprindo pena em liberdade, em regime semi-aberto; b) A suspensão dos direitos políticos 

afeta a vida do indivíduo condenado pela prática de um delito; c) O afastamento do direito de 

exercer o voto pode comprometer a própria ressocialização do condenado e, bem assim,  alijá-

lo das decisões políticas; d) As políticas públicas quando pensadas e estruturadas de forma 

efetiva contribuem para a ressocialização dos cidadãos que foram excluídos das decisões 

políticas; e) As políticas públicas como educação e o trabalho ajudam os presos a se preparem 

para a vida alheia ao cárcere, inclusive para a participação na vida política; f) O papel 

educativo na recuperação dos condenados torna-se dificultoso quando se defronta com a 

agressão à dignidade humana, a cidadania e o direito ao voto; g) As consequências 

catastróficas ocasionadas pela não inscrição eleitoral causa constrangimentos na vida civil do 

apenado; h) A necessidade de alteração da norma constitucional. 

 Sob a perspectiva metodológica, adotar-se-á o tipo de pesquisa exploratória, com 

amparo na literatura do tema, na legislação e na jurisprudência pertinentes. E tem como 

recorte epistemológico o enfoque da atual interpretação jurisprudencial, que é dada ao 

preceito constitucional, objeto deste estudo, qual seja, a aplicação irrestrita e automática da 

suspensão dos direitos políticos, nas hipóteses de sentença criminal transitada em julgado, 

interpretação esta que também repete-se consideravelmente na doutrina. 
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 Ainda, objetiva-se com este estudo trazer à luz as correntes de pensamento que 

influenciam a interpretação da sanção prescrita constitucionalmente, sem, contudo, tentar 

pacificar o tema, ou elaborar novas teorias, mas sim servir de substrato para que as questões 

pertinentes aos entendimentos majoritários sejam revistas, ou melhor repensadas. 

  Enfatiza-se que o desenvolvimento do tema possui como objetivo específico 

demonstrar que o inciso III, art. 15, da Constituição Federal de 1988 merece ser revisto, sob 

uma ótica humanitária, visando que a interpretação conferida pela doutrina e pelo Supremo 

Tribunal Federal proporcione ao condenado criminalmente que cumpre pena em livramento 

condicional, regime aberto ou sursis uma plena ressocialização social, por meio da emissão do 

título eleitoral para fins exclusivos de obter regularidade com o exercício do voto, de forma a 

diminuir, inclusive, a reincidência na vida criminosa. 

 Considerando a escassez de produção bibliográfica sobre o tema, esse trabalho se 

justifica pela necessidade de compreender e conhecer se as razões que sustentam a aplicação 

da suspensão de direitos políticos aos condenados criminalmente no seio de uma democracia 

inovadora é uma medida prejudicial a reintegração social.  

 



4 

 

1. O ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 

 

 A Constituição Federal de 1988 ao empregar a expressão “democrático” para 

qualificar o Estado, emprega-a de forma mais adequada, diferente da Constituição portuguesa, 

que instaura o Estado de Direito Democrático com o "democrático" qualificando o Direito e 

não o Estado. Assim sendo, pode-se afirmar que os valores da democracia são irradiados 

sobre todos os elementos constitutivos do Estado e, pois, também sobre a ordem jurídica, e o 

Direito, então, imantado por esses valores, se enriquece do sentir popular e terá que ajustar-se 

ao interesse coletivo. (JOSÉ AFONSO DA SILVA, 2014, p. 121) 

 Por sua vez, Flávio Martins Alves Nunes Júnior (2019, p. 532) alude que “a 

Constituição brasileira inspirou-se na Constituição portuguesa de 1976 para qualificar o 

Estado brasileiro como “Estado Democrático de Direito”. 

 Lenio Luiz Streck e Jose Luis Bolzan de Morais (2014, p. 68) lecionam que: 

O Estado de Direito, dada a sua substancialidade, para além de seu 
formalismo, incorporando o feitio indomesticado da democracia, apresenta-
se como uma contínua (re)criação, assumindo um caráter dinâmico mais 
forte do que sua porção estática – formal. Ao aspecto paralisante de seu 
caráter hierárquico, agrega-se o perfil mutante do conteúdo das normas, que 
estão, a todo instante, submetidas às variações sociopolíticas. 

 
 Vicente Paulo e Marcelo Alexandrino (2017, p. 89) afirmam que: 

 
Atualmente, a concepção de "Estado de Direito" é indissociável do conceito 
de "Estado Democrático", o que faz com que a expressão "Estado 
Democrático de Direito" traduza a ideia de um Estado em que todas as 
pessoas e todos os poderes estão sujeitos ao império da lei e do Direito e no 
qual os poderes públicos sejam exercidos por representantes do povo 
visando a assegurar a todos uma igualdade material (condições materiais 
mínimas necessárias a uma existência digna). 

 
 Em suma, após esses apontamentos iniciais, pode-se dizer o Estado além de agir como 

fomentador da participação pública em vários seguimentos, tem sua atuação delineada pela 

Constituição, a qual é imprescindível no Estado Democrático de Direito, na qual estão 

inseridos os "Direitos e Garantias fundamentais". Por fim, a democracia deve ser entendida 

como a realização de valores de convivência humana de igualdade, liberdade e dignidade da 

pessoa, e ser vista como transformadora da realidade, ultrapassando o aspecto material de 

concretização de uma vida digna para o homem. 

 

1.1. ESTADO DE DIREITO E ESTADO DEMOCRÁTICO 
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 A construção histórica do Estado de Direito está enraizada na Idade Média, sendo seu 

ideal considerado extremamente valioso e forte contra o autoritarismo e o totalitarismo, 

tornando-se assim a antítese do poder arbitrário. Nesse sentido, pontua Marcus Firmino 

Santiago (2019, p. 6) “O Estado de Direito é fruto de uma estrutura de poder construída a 

partir de referenciais e limites definidos pela ordem jurídica, à qual incumbe restringir o uso 

da força e evitar o uso arbitrário das prerrogativas concedidas aos governantes”. 

 Para J. J. Gomes Canotilho (1999, p. 4), “o 'Estado de não Direito' é aquele em que 

existem leis arbitrárias, cruéis e desumanas que fazem da força ou do exercício abusivo do 

poder o direito, deixando sem qualquer defesa jurídica eficaz o indivíduo, os cidadãos, os 

povos e as minorias”. 

 Consoante Nina Beatriz Stocco Ranieri (2009, p. 37) “o Estado deveria ser a 

representação da ordem desejada pela comunidade, o que poderia ser propiciado pelo Direito 

desde que o Estado se voltasse à consecução de um ideal, procedendo apenas conforme as 

normas voltadas para tanto”. 

 Como se pode perceber, no Estado de Direito a limitação do poder exercido na 

sociedade tem por fundamento a normativa vigente, na qual encontram-se fixadas, 

especificamente, a forma de atuação do Estado, suas funções e limitações, as garantias e 

direitos dos cidadãos. Assim sendo, trata-se da submissão ao Direito tanto pelo Estado quanto 

pelo seus cidadãos, ou seja, o Estado, não poderá impor suas vontades que não tiverem 

respaldos em lei, e nem poderá atuar contra as leis existentes. 

 De acordo com Santiago (2019, p. 7): 

 
O Estado de Direito foi marcado pelas revoltas sociais que levaram a 
concessões, por parte dos governos, que tiveram por fim inserir em um 
sistema de proteção os grupamentos humanos que muito pouco se 
beneficiavam com o modelo de irrestritas liberdades. A intervenção estatal 
no domínio econômico foi passo crucial na tentativa de oferecer resposta aos 
movimentos sociais, em especial operários, em sua luta pela regulação das 
atividades produtivas. Assim é que surgem mecanismos de suporte aos 
desamparados e desempregados, restrições ao trabalho de menores e 
mulheres são criadas, é limitada a jornada de trabalho, a liberdade contratual 
e de concorrência são restringidas. Além disto, consolidam-se vários direitos 
como consequência da gradual inclusão de grupamentos sociais na estrutura 
política estatal: o fim da escravidão, a tolerância religiosa, a liberdade de 
manifestação, de associação, de comércio, a extensão do sufrágio até sua 
universalização. 
 

 Ressalta-se, todavia, que as medidas elencadas por Santiago foram incapazes de evitar 

as duas grandes guerras mundiais, de evitar que o próprio Direito fosse rasgado e concedesse 
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espaço as mazelas das ordens ditatoriais, evitar o flagelo da miséria, dentre outras crises 

graves. Conforme Santiago (2019, p. 7): 

 
apenas após a Segunda Guerra Mundial de 1945 surgiram condições para a 
emergência do Estado Social, em que finalmente se busca direcionar a 
atuação estatal no rumo da redução das desigualdades, forjando-se um 
sistema constitucional capaz de impulsionar uma conduta mais ativa, por 
parte dos poderes instituídos, entendendo-se que sua intervenção nas 
relações sociais mais do que desejável, era imprescindível. 
Nesse período surgiram algumas tentativas de construção de um novo 
modelo estatal, no qual a proteção da liberdade encontraria 
contraponto na defesa da igualdade material, exigindo do Estado que 
não mais se limitasse a desempenhar um papel estático, mas que 
assumisse tarefas positivas, capazes de viabilizar a convivência dos 
variados grupos sociais. 
 

 As ideias de direitos sociais e econômicos encamparam a necessidade de criar 

condições favoráveis para uma vida de dignidade, passível de ser usufruída por todo o povo e 

não sendo privilegiada apenas pela classe burguesa, e ao mesmo tempo desbancaram a ideia 

original de um “Estado de Direito”, recriando-o com a implementação da “democracia”, 

sendo agora atribuído como social, de bem estar, sem negligências a importante herança das 

garantias formais do Estado de Direito. 

 Oportuno destacar que o termo democracia emerge do grego que reúne duas palavras 

independentes: demos, conjunto dos cidadãos ou o povo, e kratos, soberania; surgiu no séc. V 

a.C, sob influência do que ocorria sobretudo em Atenas. (MESTRE, 2016, p. 49) 

 A democracia é um princípio consagrado e tutelado pelo texto constitucional, cujo 

objetivo é estruturar a ordem jurídica, ou seja, fundamentar a organização do poder, 

orientando e limitando as formas em que pode, legitimamente, ser exercido, contemplando, 

claro, os anseios advindos das demandas sociais, econômicas, políticos e culturais. 

 José Afonso da Silva (2014, p. 127-128) destaca que: 

 
Democracia é conceito histórico. Não sendo por si um valor-fim, mas meio e 
instrumento de realização de valores essenciais de convivência humana, que 
se traduzem basicamente nos direitos fundamentais do homem, compreende-
se que a historicidade destes a envolva na mesma medida, enriquecendo lhe 
o conteúdo a cada etapa do evolver social, mantido sempre o princípio 
básico de que ela revela um regime político em que o poder repousa na 
vontade do povo. Sob esse aspecto, a democracia não é um mero conceito 
político abstrato e estático, mas é um processo de afirmação do povo e de 
garantia dos direitos fundamentais que o povo vai conquistando no correr da 
história. 
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 A concretização de uma vida digna aos indivíduos e a segurança jurídica só é possível 

a partir do momento que haja participação democrática e luta por justiça social, ou seja, a 

partir do momento que a sociedade passa a fazer parte do poder estatal, dividindo tarefas com 

este e influenciando na tomada de decisões dos rumos a serem seguidos pela nação (SILVA, 

2014, p. 119-120). 

Preleciona ainda Silva (2014, p. 121-122; 133): 

 
A democracia que o Estado Democrático de Direito realiza há de ser um 
processo de convivência social numa sociedade livre, justa e solidária (art. 
3º, I), em que o poder emana do povo, e deve ser exercido em proveito do 
povo, diretamente ou por representantes eleitos (art. 1º, parágrafo único); 
participativa, porque envolve a participação crescente do povo no processo 
decisório e na formação dos atos de governo; pluralista, porque respeita a 
pluralidade de idéias, culturas e etnias e pressupõe assim o diálogo entre 
opiniões e pensamentos divergentes e a possibilidade de convivência de 
formas de organização e interesses diferentes da sociedade; há de ser um 
processo de liberação da pessoa humana das formas de opressão que não 
depende apenas do reconhecimento formal de certos direitos individuais 
políticos e sociais, mas especialmente da vigência de condições econômicas 
suscetíveis de favorecer o seu pleno exercício. 
(…) A democracia, em verdade, repousa sobre dois princípios fundamentais 
ou primários, que lhe dao a essência conceitual: (a) o da soberania popular, 
segundo o qual o povo é a única fonte do poder, que se exprime pela regra de 
que todo o poder emana do povo; (b) a participação, direta ou indireta, do 
povo no poder, para que este seja efetiva expressão da vontade popular; nos 
casos em que a participação é indireta, surge um princípio derivado ou 
secundário: o da representação. 

 
 Lenio Luiz Streck e Jose Luis Bolzan de Morais (2014, p. 63) aduzem que: 

 
O Estado Democrático de Direito tem um conteúdo transformador da 
realidade, não se restringindo, como o Estado Social de Direito, a uma 
adaptação melhorada das condições sociais de existência. Assim, o seu 
conteúdo ultrapassa o aspecto material de concretização de uma vida digna 
ao homem e passa a agir simbolicamente como fomentador da participação 
pública no processo de construção e reconstrução de um projeto de 
sociedade, apropriando se do caráter incerto da democracia para veicular 
uma perspectiva de futuro voltada à produção de uma nova sociedade, na 
qual a questão da democracia contém e implica, necessariamente, a solução 
do problema das condições materiais de existência. 
 

 Importante destacar que, em um Estado Democrático de Direito, as leis criadas pelo 

Poder Legislativo, cujos membros são eleitos pelo povo, devem levar em conta a dignidade da 

pessoa humana. Essencial evidenciar também que o Estado Democrático de Direito não pode 

prescindir da existência de uma Constituição. Tanto é que a Constituição Federal é colocada 

no ápice de uma pirâmide jurídica hierárquica, representando o interesse da maioria. Nesse 

sentido, pontua Luis M. Cruz (2006, p. 313-316), que a Constituição emerge, neste modelo 
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estatal, como sua fonte estrutural, estabelecendo os parâmetros básicos para sua configuração 

institucional e servindo-lhe de fundamento de validade. Os valores sociais essenciais residem 

na ordem constitucional, assim como os princípios e os direitos fundamentais que 

condicionam as feições do Estado, definindo seus rumos e conferindo as características 

básicas de sua atuação política. 

 De acordo, com Alexandre de Moraes (2020, p. 58) o Estado Democrático de Direito 

é: 

 
Caracterizador do Estado Constitucional, significa que o Estado se rege por 
normas democráticas de Direito, com eleições livres, periódicas e pelo povo, 
bem como o respeito das autoridades públicas aos direitos e garantias 
fundamentais é proclamado, por exemplo, no caput do art. 1º da Constituição 
da República Federativa do Brasil, que adotou, igualmente, em seu parágrafo 
único, o denominado princípio democrático ao afirmar que “todo poder 
emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou 
diretamente, nos termos desta Constituição”, para mais adiante, em seu art. 
14, proclamar que “a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal 
e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, 
mediante I – plebiscito; II - referendo; III – iniciativa popular”. 
 

 Alexandre de Moraes (2020, p. 59) afirma que “O Estado Constitucional, portanto, é 

mais do que o Estado de Direito, é também o Estado Democrático, introduzido no 

constitucionalismo como garantia de legitimação e limitação do poder”. 

 Quanto ao alcance semântico de estado democrático de direito, preleciona Santiago 

(2019, p. 15): 

 
Estado Democrático de Direito é uma expressão que pode ser utilizada para 
designar um momento da estrutura organizativa estatal no qual predominam 
a centralidade dos direitos fundamentais e a ampla participação democrática, 
em uma situação de verdadeira simbiose entre poderes públicos e sociedade, 
a permitir a repartição de tarefas entre estes no cumprimento do dever de 
conferir efetividade aos valores básicos plasmados na Constituição. 
 

 Lenio Luiz Streck e Jose Luis Bolzan de Morais (2014, p. 63-64) sustentam que o 

Estado Democrático de Direito tem como princípios: 

 
a constitucionalidade: vinculação do Estado Democrático de Direito a uma 
Constituição como instrumento básico de garantia jurídica; a organização 
democrática da sociedade; um sistema de direitos fundamentais individuais e 
coletivos, seja como Estado de distância, porque os direitos fundamentais 
asseguram ao homem uma autonomia perante os poderes públicos, seja 
como um Estado antropologicamente amigo, pois respeita a dignidade da 
pessoa humana e empenha-se na defesa e garantia da liberdade, da justiça e 
da solidariedade; a justiça social como mecanismos corretivos das 
desigualdades; a igualdade não apenas como possibilidade formal, mas, 
também, como articulação de uma sociedade justa; a divisão de poderes ou 
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de funções; a legalidade que aparece como medida do direito, isto é, através 
de um meio de ordenação racional, vinculativamente prescritivo, de regras, 
formas e procedimentos que excluem o arbítrio e prepotência; a segurança e 
certeza jurídicas. 
 

 Além das premissas apresentadas, convém expor que o Estado Democrático de 

Direito, para a correta consecução dos seus fins, deve tornar-se um instrumento a serviço da 

coletividade, respeitando e proporcionando condições para o exercício dos direitos 

fundamentais pertencentes à população. 

 

1.2 OS FUNDAMENTOS DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL   
 

 A Constituição Federal de 1988 logo no seu art. 1º estabelece que a República 

Federativa do Brasil é “formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do 

Distrito Federal”. E, mais, consagra-se como Estado democrático de direito, tendo como 

fundamentos: a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do 

trabalho e da livre iniciativa, e o pluralismo político. (BRASIL, 1988) 

 Marcelo Novelino ensina que (2016, p. 250) “os fundamentos de um Estado devem ser 

compreendidos como os valores essenciais que compõem sua estrutura”. Nesse diapasão, é 

importante frisar que todo o arcabouço constitucional e legal deve obedecer aos fundamentos 

da República Federativa do Brasil, sendo estes fundamentos considerados os pilares da 

organização da República, a sua base ideológica, sem os quais ela não pode existir tal como 

foi concebida pelo Poder Constituinte Originário. 

 Com efeito, a soberania decorre do povo, e no Brasil é exercida, em geral, diretamente 

por seus representantes, conforme parágrafo único, art. 1º, CF/88. 

 O poder soberano não se subordina a nenhum outro, ou seja, a ordem jurídica soberana 

deve ser obedecida e seguida por todos os cidadãos de uma nação (soberania interna) e 

respeitada por todos os outros Estados soberanos no âmbito internacional (soberania externa) 

(NOVELINO, 2016, p. 250).   

 Sobre soberania assevera Flávio Martins Alves Nunes Júnior (2019, p. 535): 

 
a soberania do Estado é formada pela união da independência, no plano 
internacional, e da supremacia, no plano nacional. Assim, 
internacionalmente, o país não está subordinado a nenhum outro país. 
Internamente, não haverá outra força que suplante o poder do Estado, o qual 
é emanado pelo próprio povo (nos termos do art. 1º, parágrafo único). 

 
 Para Streck e Morais (2014, p. 130) a soberania: 
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Em termos políticos, refere a plena eficácia do poder, não se preocupando 
com a questão da legitimidade, devendo ser absoluto. Em termos jurídicos, 
identifica-se com o poder de decidir sobre a eficácia do direito, dizer qual a 
regra aplicável em cada caso. 
 

 A cidadania tem por definição o vínculo político-jurídico da nacionalidade do cidadão 

com o Estado, cidadão este que goza de direitos políticos, ou seja, que pode votar e ser votado 

(sufrágio universal). No Estado Democrático de Direito, a efetivação da cidadania oferece aos 

seus titulares o gozo de direitos e a existência de mecanismos que garantem sua eficácia, mas 

exige, em contrapartida, o cumprimento de deveres ligados ao exercício responsável e 

consciente do poder que lhe foi atribuído. 

 Nessa senda, ensina Novelino (2016, p. 251): “A cidadania, enquanto conceito 

decorrente do princípio do Estado Democrático de Direito, consiste na participação política do 

indivíduo nos negócios do Estado e até mesmo em outras áreas de interesse público”. 

 Todavia, a cidadania não dever ser apenas relacionada com a nacionalidade, ser 

satisfeita apenas com a atribuição formal de direitos políticos ativos e passivos aos brasileiros 

que atendam aos requisitos legais, mas, deve abranger a concretização dos direitos 

fundamentais. Conforme versa Júnior (2019, p. 536): 

 
numa visão estrita, cidadania é a possibilidade de interferir nas decisões 
políticas do Estado. Assim, cidadãos seriam os titulares dos direitos 
políticos. Não obstante, há também uma visão ampla de cidadania, segundo 
a qual ela corresponde à titularidade dos direitos fundamentais, como 
também de deveres perante os semelhantes. 

 
 Para Streck e Morais (2014, p. 89): 
 

[…] a própria noção de cidadania seja revisitada, não apenas em seus 
conteúdos – mas, e particularmente, em seus espaços de expressão, embora 
hoje prevaleça, ainda, uma noção de cidadania identificada com um elenco 
conhecido de liberdades civis e políticas, assim como de instituições e 
comportamentos políticos altamente padronizados, que possibilitam a 
participação formal dos membros de uma comunidade política nacional, 
especialmente na escolha de autoridades que ocupam os mais elevados 
cargos e funções de governo, estando, também ela, indissociável da ideia 
moderna de território. 
Quanto à extensão, é preciso saber conjugar e materializar as práticas e 
conteúdos da cidadania e da democracia no tradicional espaço nacional da 
modernidade e do Estado-Nação com o espaço regional/comunitário, 
produto das aproximações integracionistas/comunitárias, além de expandi-
las para o espaço supranacional, seja identificando-o com espaço das 
relações privadas, seja com o espaço das relações interestatais, bem como 
compartilhar do esforço de forjar um espaço local/participativo, onde haja 
uma transformação radical nas fórmulas das práticas cidadãs e democráticas, 
aproximando e autonomizando autor e sujeito das decisões. 
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 A Constituição Federal de 1988, também denominada de Constituição Cidadã por 

reconhecer a eminência da dignidade da pessoa humana, ao declarar a dignidade como matriz 

dentre os fundamentos do Estado Democrático de Direito, tem por condão asseverar ao 

homem que seus direitos sejam respeitados contra todo e qualquer ato de cunho degradante e 

desumano que possam ser advindos da sociedade e/ou do Poder Público. Segundo Júnior 

(2019, p. 537) a dignidade da pessoa humana “trata-se da fonte de todos os direitos e garantias 

fundamentais da pessoa humana. Se o ser humano é titular de direitos e garantias, é porque 

deve ser tratado dignamente”. 

 A dignidade da pessoa humana insurge como valor intrínseco da essência do ser 

humano e pode ser considerada como um valor supremo do ordenamento ético e da ordem 

jurídica, ou seja, trata-se de uma diretriz nuclear que exerce influência sobre a elaboração das 

leis, a atividade judicial, dentre outros, que deve respeito e, sobretudo observância à própria 

condição e natureza humana. 

 Nesse sentido Novelino (2016, p. 252) expressa que “A dignidade, em si, não é um 

direito, mas uma qualidade intrínseca a todo ser humano, independentemente de sua origem, 

sexo, idade, condição social ou qualquer outro requisito”. 

 Alexandre de Moraes (2020, p. 80) conceitua dignidade da pessoa humana como:  

 
Um valor espiritual e moral inerente à pessoa, que se manifesta 
singularmente na autodeterminação consciente e responsável da própria vida 
e que traz consigo a pretensão ao respeito por parte das demais pessoas, 
constituindo-se um mínimo invulnerável que todo estatuto jurídico deve 
assegurar, de modo que, somente excepcionalmente, possam ser feitas 
limitações ao exercício dos direitos fundamentais, mas sempre sem 
menosprezar a necessária estima que merecem todas as pessoas enquanto 
seres humanos e a busca ao Direito à Felicidade. 
 

 Júnior (2019, p. 538-539) enfatiza que a dignidade da pessoa humana é um princípio  

que poderá ser relativizado, ou seja, não deve encerrar um valor absoluto, devendo haver uma 

ponderação da dignidade de uma pessoa com a dignidade de outra pessoa. 

 No que tange ao fundamento dos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, 

ressalta-se que, este expressa a liberdade do homem na busca por melhores condições de vida, 

implicando óbices no que diz respeito, por exemplo, a exploração do trabalho sem o devido 

respeito aos valores como saúde, lazer e a higidez física e psicológica do trabalhor. 

(MORAES, Alexandre, 2020, p. 81) 

 Vicente Paulo e Marcelo Alexandrino (2017, p. 938) destacam que o texto 

constitucional ao contrário de assumir a cisão entre "capital e trabalho" (empresário e 
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trabalhador), buscou trasmitir uma ideia de integração, de harmonia, que assegura a livre-

iniciativa, determinando que os resultados obtidos com os empreendimentos privados sejam 

em função da concretização da justiça social, ou seja, da valorização do trabalho humano. 

 Em artigo publicado no Jornal Folha de São Paulo, logo após a promulgação da 

Constituição Federal de 1988, Miguel Reale (1988, p. A-3) afirmou que a livre iniciativa é: 

A projeção da liberdade individual no plano da produção, circulação e 
distribuição das riquezas, assegurando não apenas a livre escolha das 
profissões e das atividades econômicas, mas também a autônoma eleição dos 
processos ou meios julgados mais adequados à consecução dos fins visados. 
 

 O pluralismo político valoriza o dissenso, reverencia a multiplicidade de ideologias 

culturais, religiosas, filosóficas, econômicas, sociais e políticas para a formação da vontade 

política nacional, permitindo a eleição de representantes políticos que representem os diversos 

segmentos sociais/ideológicos, reconhecendo a real condição da possibilidade de variadas 

formas de democracia ser legítima. (MORAES, Alexandre, 2020, p. 81) 

 Nesse diapasão, observa-se que os fundamentos da República Federativa do Brasil são 

um complexo de engrenagens harmônicas e extremamente vitais para o funcionamento do 

sistema público, afinal, uma nação democrática é aquela que tem por atributo o poder 

supremo de se autogovernar e se autodeterminar, na qual os membros são integrados pela 

cidadania, vencendo suas diversidades concretas, transcendendo suas particularidades, na qual 

a dignidade de cada ser é garantida e respeitada em todas as suas dimensões, não somente no 

que diz respeito aos direitos sociais, mas no que aduz a todos os direitos fundamentais 

afirmados pelo constituinte, na qual o trabalho humano é valorizado, e a liberdade de escolha 

dos seus representantes no governo por meio do sufrágio universal e do voto direto, secreto e 

igualitário é respeitada. 

 

1.3. DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS CONSAGRADOS 

CONSTITUCIONALMENTE 

 

 Os Direitos e as Garantias Fundamentais foram reconhecidos e positivados no 

ordenamento jurídico interno do país. O “Título II – Dos Direitos e Garantias Fundamentais”  

da Constituição Federal de 1988 subdividiu-os em cinco capítulos: direitos individuais e 

coletivos; direitos sociais; nacionalidade; direitos políticos e partidos políticos. 

 Conforme Uadi Lammêgo Bulos (2015, p. 532): “Direitos fundamentais são bens e 

vantagens disciplinados na Constituição Federal. Garantias fundamentais são as ferramentas 

jurídicas por meio das quais tais direitos se exercem, limitando os poderes do Estado”. 
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 Júnior (2019, p. 788) assevera que: 

 
Direitos fundamentais são normas de conteúdo declaratório, previstas na 
Constituição. São posições de vantagem conferidas pela lei. A Constituição 
assegura, por exemplo, o direito à vida (art. 5º, caput), à liberdade de 
manifestação do pensamento (art. 5º, IV), à liberdade de religião (art. 5º, VI), 
direito à honra (art. 5º, X), direito à informação (art. 5º, XIV), à liberdade de 
locomoção (art. 5º, XV) etc. 
Por sua vez as garantias fundamentais são normas de conteúdo assecuratório, 
previstas na Constituição. São instrumentos destinados a garantir, a 
assegurar os direitos previamente tutelados. 

 
 Paulo e Alexandrino (2017, p. 95) ressaltam que: 

 
A expressão direitos fundamentais é utilizada para designar os direitos 
relacionados às pessoas, inscritos em textos normativos de cada Estado. São 
direitos que vigoram numa determinada ordem jurídica, sendo, por isso, 
garantidos e limitados no espaço e no tempo, pois são assegurados na 
medida em que cada Estado os estabelece. 

 
 De acordo com Bulos (2015, p. 526) os direitos fundamentais podem ser conceituados 

como “o conjunto de normas, princípios, prerrogativas, deveres e institutos, inerentes à 

soberania popular, que garantem a convivência pacífica, digna, livre e igualitária, 

independentemente de credo, raça, origem, cor, condição econômica ou status social”. Para o 

autor, “sem os direitos fundamentais, o homem não vive, não convive, e, em alguns casos, não 

sobrevive”. 

 Silva (2014, p. 180): 
 

No qualificativo fundamentais acha-se a indicação de que se trata de 
situações jurídicas sem as quais a pessoa humana não se realiza, não convive 
e, às vezes, nem mesmo sobrevive; fundamentais do homem no sentido de 
que a todos, por igual, devem ser, não apenas formalmente reconhecidos, 
mas concreta e materialmente efetivados. Do homem, não corno o macho da 
espécie, mas no sentido de pessoa humana. Direitos fundamentais do homem 
significa direitos fundamentais da pessoa humana ou direitos fundamentais. 

 
 Silva (2014, p. 183) relata que os direitos fundamentais são inatos, absolutos, 

invioláveis (intransferíveis), históricos, inalienáveis, imprescritíveis, irrenunciáveis, inatos, 

absolutos, assinalando sinteticamente os seguintes caracteres: 

 
Historicidade. São históricos como qualquer direito. Nascem, modificam-se 
e desaparecem. Eles apareceram com a revolução burguesa e evoluem, 
ampliam-se, com o correr dos tempos. Sua historicidade rechaça toda 
fundamentação baseada no direito natural, na essência do homem ou na 
natureza das coisas; 
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Inalienabilidade. São direitos intransferíveis, inegociáveis, porque não são 
de conteúdo econômico-patrimonial. Se a ordem constitucional os confere a 
todos, deles não se pode desfazer, porque são indisponíveis; 
Imprescritibilidade. O exercício de boa parte dos direitos fundamentais 
ocorre só no fato de existirem reconhecidos na ordem jurídica. Em relação a 
eles não se verificam requisitos que importem em sua prescrição. Vale dizer, 
nunca deixam de ser exigíveis. Pois prescrição é um instituto jurídico que 
somente atinge, coarctando, a exigibilidade dos direitos de caráter 
patrimonial, não a exigibilidade de direitos personalíssimos, ainda que não 
individualistas, como é o caso. Se são sempre exercíveis e exercidos, não há 
intercorrência temporal de não exercício que fundamente a perda da 
exigibilidade pela prescrição; 
Irrenunciabilidade. Não se renunciam direitos fundamentais. Alguns deles 
podem até não ser exercidos, pode-se deixar de exercê-los, mas não se 
admite sejam renunciados. 
Quanto ao caráter absoluto que se reconhecia neles no sentido de 
imutabilidade, não pode mais ser aceito desde que se entenda que tenham 
caráter histórico. 

 
 Pode-se pontuar que os direitos fundamentais surgiram em consonância com as 

necessidades humanas de cada época, ou seja, são decorrentes da ordem histórica cronológica 

em que passaram a ser constitucionalmente reconhecidos, motivo pelo qual a doutrina os 

classificam em primeira, segunda e terceira gerações ou dimensões. (MORAES, 2020, p. 

104) 

 A classificação dos direitos fundamentais em gerações ou dimensões, conforme 

enfatiza Júnior (2019, p. 816) “Embora tenha sido criada por Karel Vasak, essa classificação 

foi largamente difundida graças à obra A Era dos Direitos, de Norberto Bobbio, jurista e 

filósofo italiano, bastante conhecido em terras brasileiras”. 

 Bulos (2015, p. 529) evidencia que “A primeira geração, surgida no final do século 

XVII, inaugura-se com o florescimento dos direitos e garantias individuais clássicos, os quais 

encontravam na limitação do poder estatal seu embasamento”. 

 Júnior (2019, p. 817) “Direitos de primeira dimensão (ou geração) são os que primeiro 

surgiram na legislação dos povos. Por isso mesmo, são os direitos individuais ou liberdades 

públicas, como vida, liberdade, propriedade etc”. 

 Paulo e Alexandrino (2017, p. 98) salientam que os direitos de primeira geração 

“Caracterizam-se por impor ao Estado um dever de abstenção, de não fazer, de não 

interferência, de não intromissão no espaço de autodeterminação de cada indivíduo. (…) Por 

esse motivo são referidos como direitos negativos...”. Destacam como exemplos de direitos 

fundamentais de primeira dimensão: “o direito à vida, à liberdade, à propriedade, à liberdade 

de expressão, à participação política e religiosa, à inviolabilidade de domicílio, à liberdade de 

reunião, entre outros”. 
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 Consoante Bulos (2015, p. 529) os direitos de segunda geração advieram logo após a 

Primeira Guerra Mundial. De acordo com Paulo e Alexandrino (2017, p. 99): 

 
Foram os movimentos sociais do século XIX que ocasionaram, no início do 
século XX, o surgimento da segunda geração de direitos fundamentais, 
responsável pela gradual passagem do Estado liberal, de cunho 
individualista, para o Estado social, centrado na proteção dos 
hipossuficientes e na busca da igualdade material entre os homens (não 
meramente formal, como se assegurava no Liberalismo). 
 

 Os direitos de segunda geração relacionam-se com as liberdades positivas, reais ou 

concretas, assegurando o princípio da igualdade material entre o ser humano, ou seja, ao invés 

de limitar a atuação estatal, exige-se que este preste políticas públicas, tratando-se, portanto 

de direitos positivos, impõe-se ao Estado uma obrigação de fazer, correspondendo aos direitos 

sociais, como a saúde, a educação, o trabalho, a habitação, a previdência social, a assistência 

social, entre outros. (JÚNIOR, 2019, p. 818) 

 Por fim, os modernos direitos da terceira geração, chamados de direitos de 

solidariedade ou fraternidade, que abarcam o direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, à defesa do consumidor, à paz, à autodeterminação dos povos, ao patrimônio 

comum da humanidade, ao progresso e desenvolvimento, entre outros. (MORAES, 2020, p. 

105) 

 Assinala-se que parte da doutrina aponta para a quarta, quinta e sexta geração dos 

direitos fundamentais. Para Bulos (2015, p. 530) os direitos de quarta dimensão são os 

direitos decorrentes do avanço tecnológico (informática, softwares etc), à ciência genética, à 

noção de biodireito e biotecnologia. Júnior (2019, p. 822) “sustenta e defende que são direitos 

de 5ª dimensão (ou geração) os direitos dos animais não humanos”. Bulos (2015, p. 531) 

relata que os direitos de sexta geração correspondem a democracia, à liberdade de informação, 

ao direito de informação e ao pluralismo. 

 Consoante as garantias fundamentais, também denominadas pela doutrina e pela 

jurisprudência de remédios constitucionais, previstas no artigo 5º da Consitituição Fededral de 

1988, estas dizem respeito aos mecanismos jurídicos, sendo estes o direito de petição, o 

habeas corpus, o mandado de segurança, o mandado de injunção, o habeas data, a ação 

popular, previstos para provocar a intervenção de autoridades a fim de impedir ilegalidades ou 

abuso de poder que prejudiquem direitos e interesses individuais. (SILVA, 2020, p. 445) 

 Segundo inciso LXVIII, artigo 5º, CF/88, conceder-se-á "habeas-corpus" sempre que 

alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de 

locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.  (BRASIL, 1988) 
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 Pertinente ao mandado de segurança, previsto no artigo 5º, LXIX, CF/88, este visará 

proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o 

responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa 

jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. (BRASIL, 1988) 

 O artigo 5º, LXX, CF/88 aduz que o mandado de segurança coletivo pode ser 

impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional; e pela organização 

sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo 

menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados. (BRASIL, 1988) 

 O mandado de injunção, previsto sob artigo 5º, LXXI, CF/88,  será concedido sempre 

que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades 

constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. 

(BRASIL, 1988) 

 Conceder-se-á habeas-data, segundo art. 5º, LXXII, CF/88, para assegurar o 

conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou 

bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público; para a retificação de 

dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. 

(BRASIL, 1988) 

 Consoante art. 5º, LXXIII, CF/88, qualquer cidadão é parte legítima para propor ação 

popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado 

participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, 

ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da 

sucumbência. (BRASIL, 1988) 

 Segundo Paulo e Alexandrino (2017, p. 96): 

 
os direitos fundamentais são bens jurídicos em si mesmos considerados, 
conferidos às pessoas pelo texto constitucional, enquanto as garantias são os 
instrumentos por meio dos quais é assegurado o exercício desses direitos, 
bem como a devida reparação, nos casos de violação. Enquanto aqueles nos 
asseguram direitos, as garantias conferem proteção a esses direitos nos casos 
de eventual violação. 
 

 Neste tópico foi possível constatar que, os remédios constitucionais importam ao 

cidadão condição de ter em segurança a obtenção seus Direitos Fundamentais contidos na 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 
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2. SILENCIAR A VOZ DO CIDADÃO É DEGENERAR A ESSÊNCIA DA 
DEMOCRACIA 
 

 A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 1º, parágrafo único, aduz que: “todo o 

poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos 

termos desta Constituição”. (BRASIL, 1988) 

 Nessa trilha, pontua Flávio Martins Alves Nunes Júnior (2019, p. 533): 

 
O mencionado parágrafo único do art. 1º da Constituição Federal 
inicia com a famosa expressão “todo o poder emana do povo”, 
inspirada na frase do ex-presidente norte-americano Abraham Lincoln: 
“democracia é o governo do povo, pelo povo e para o povo”, e na obra 
O que é o Terceiro Estado?, do padre francês Emmanuel Joseph 
Sieyès. 

 
 A partir da visão de Júnior, é possível afirmar que o direito ao voto aparece como 

elemento primordial do regime democrático brasileiro, ou melhor, a soberania popular, fonte 

dos direitos políticos e considerada um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito, 

será exercida segundo artigo 14, da CF/88 pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, 

com valor igual para todos, nos termos da lei, mediante plebiscito, referendo1 e iniciativa 

popular2. Referente ao alistamento eleitoral e o voto, estes são obrigatórios para os maiores de 

dezoito anos e facultativos para os analfabetos, os maiores de setenta anos e os maiores de 

dezesseis e menores de dezoito anos, consoante preceitua o artigo 14, §1º, incisos I e II, da 

CF/88. (BRASIL, 1988) 

 Vale trazer à baila as palavras de Paulo e Alexandrino (2017, p. 258): 

 
a obtenção da qualidade de eleitor, comprovada por meio da obtenção do 
título de eleitor, dá ao nacional a condição de cidadão, tomando-o apto ao 
exercício de direitos políticos, tais como votar, propor ação popular, dar 
início ao processo legislativo das leis (iniciativa popular) etc. 
 

 Importante destacar que a existência do vínculo entre o povo e o poder é a base da 

estrutura democrática. Moraes (2020, p. 58-59) ressalta que “o princípio democrático exprime 

fundamentalmente a exigência da integral participação de todos e de cada uma das pessoas na 

vida política do país, a fim de garantir o respeito à soberania popular”. 

                                                           
1 “Plebiscito e referendo são consultas formuladas ao povo para que delibere sobre matéria de acentuada 

relevância, de natureza constitucional, legislativa ou administrativa”. (PAULO; ALEXANDRINO, 2017, p. 
260) 

2“É uma modalidade que não se efetiva pelo exercício do voto. Por seu intermédio, o povo, apresenta projetos de 
lei ao Poder Legislativo”. (BULOS, 2015, p. 871) 
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 Como afirma Streck e Morais (2014, p. 90) “não basta mais sermos cidadãos da 

própria comunidade política. Há cidadanias múltiplas e diversas que se exercem em locais, 

sob formas e conteúdos variados”. 

Segundo lições de Silva (2020, p. 385) “o cidadão pode, excepcionalmente, ser 

privado, definitivamente ou temporariamente, dos direitos políticos, o que importará, como 

efeito imediato, na perda da cidadania política”. 

 Assim sendo, levando em consideração os dizeres do doutrinador Moraes, bem como a 

fala de Silva, questiona-se: aqueles que cometeram práticas delituosas, ainda que de menor 

potencial ofensivo ou contravenção penal, não importando também a pena imposta (privativa 

de liberdade, restritiva de direitos ou multa), ao terem sua voz política ativa silenciada, não 

estariam sendo discriminados e dissociados da população integradora do conceito de 

“sociedade” e lhes sendo negado o papel de protagonistas do Estado Democrático de Direito, 

contribuindo assim para a degeneração da essência da democracia e da cidadania? 

 Para mais, é necessário também refletir se a Constituição Federal de 1988 não seria 

incongruente, ao estabelecer que o regime político obrigatório é a Democracia, tendo dentre 

seus fundamentos a Soberania, Cidadania, Dignidade da Pessoa Humana (Art. 1º, “caput”, 

incisos I, II e III), se analisada esta expressão com o disposto no “caput” do seu artigo 15, 

inciso III, o qual suspende os direitos políticos por condenação criminal com trânsito em 

julgado, enquanto durarem seus efeitos, ao mesmo tempo estaria vulnerando tais fundamentos 

e violando o direito fundamental da pessoa humana no seu aspecto mais íntimo. 

 Por conseguinte, em sintonia com os direitos políticos, encontram-se os demais 

direitos e garantias fundamentais pertinentes à atuação do indivíduo em sua condição de 

cidadão, não devendo esse ser excluído das decisões políticas que envolvem a nação. Afinal 

de contas, na dimensão da democracia faz-se de suma importância o engajamento cívico que o 

voto é capaz de proporcionar.  

 

2.1. ASPECTOS GERAIS E CONCEITUAIS DE DIREITOS POLÍTICOS 
 

 Importante frisar que os direitos políticos são direitos públicos subjetivos de extrema 

relevância atribuídos aos cidadãos para participarem da vida política do Estado. (MARCELO 

NOVELINO, 2016, p. 495) 

 No tocante ao aspecto semântico de direitos políticos, propõe Alexandre de Moraes 

(2020, p. 504) que os mesmos compreendem: 

 



19 

 

o conjunto de regras que disciplina as formas de atuação da soberania 
popular, conforme preleciona o caput do art. 14 da Constituição Federal. São 
direitos públicos subjetivos que investem o indivíduo no status activae 
civitatis, permitindo-lhe o exercício concreto da liberdade de participação 
nos negócios políticos do Estado, de maneira a conferir os atributos da 
cidadania. 
 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos prevê os direitos políticos em seu 

artigo 21, ao dispor que: 

 
1. Todo ser humano tem o direito de tomar parte no governo de seu país 
diretamente ou por intermédio de representantes livremente escolhidos. 
2. Todo ser humano tem igual direito de acesso ao serviço público do 
seu país. 
3. A vontade do povo será a base da autoridade do governo; essa 
vontade será expressa em eleições periódicas e legítimas, por sufrágio 
universal, por voto secreto ou processo equivalente que assegure a liberdade 
de voto. (DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS, 
1948) 

 
 Paulo e Alexandrino (2017, p. 258) salientam que: 
 

A capacidade eleitoral ativa é a que garante ao nacional o direito de votar nas 
eleições, nos plebiscitos ou nos referendos. 
No Brasil, a aquisição dessa capacidade dá-se com o alistamento realizado 
perante os órgãos competentes da Justiça Eleitoral, a pedido do interessado 
(não há inscrição de ofício no Brasil). É, pois, com o alistamento eleitoral 
que o nacional adquire a capacidade eleitoral ativa (capacidade de votar). 

 
Necessário destacar a distinção existente entre direitos políticos ativos e direitos 

políticos passivos. Para Paulo e Alexandrino (2017, p. 260) “assim como a capacidade 

eleitoral ativa diz respeito ao direito de votar (alistabilidade), a capacidade eleitoral passiva 

diz respeito ao direito de ser votado, de ser eleito (elegibilidade)”. 

 Silva (2014, p. 384) acentua que “denominamos direitos políticos negativos àquelas 

determinações constitucionais que, de uma forma ou de outra, importem em privar o cidadão 

do direito de participação no processo político e nos órgãos governamentais”. Quanto aos 

direitos negativos prescreve o artigo 15 da Constituição Federal de 1988: 

 
Art. 15. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão 
só se dará nos casos de: 
I - cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado; 
II - incapacidade civil absoluta; 
III- condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus 
efeitos; 
IV- recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa, 
nos termos do art. 5º, VIII; 
V- improbidade administrativa, nos termos do art. 37, § 4º. (BRASIL, 1988) 
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 Importante registrar que não há diferenciação para a suspensão dos direitos políticos 

em relação ao tipo de crime praticado, seja culposo ou doloso, e no que diz respeito à pena 

aplicada, tampouco quanto às espécies das penas, de modo a abranger sentença penal 

condenatória à pena restritiva de direitos, multa, e pena privativa de liberdade, 

independentemente do regime inicial fixado, tratando-se de norma genérica e abrangente.  

(JÚNIOR, 2019, p. 1510) 

 Segundo preceitua Luigi Giuseppe Barbieri Ferrarini (2021, p. 186): “no Brasil, o 

indivíduo terá seus direitos políticos afastados mesmo que se encontre em regime semiaberto 

ou aberto, em livramento condicional, cumprindo penas restritivas de direitos ou em 

suspensão condicional da pena.” 

 Ainda de acordo com Valois (2019, p. 106-107, apud FERRARINI, 2021, p. 185): 

 
Ademais, indicando como também violador dos princípios penais de um 
estado democrático de direito, consigna Valois que é igualmente ofendido o 
princípio nulla poena sine culpa. Após se estabelecer a culpa por meio do 
devido processo legal, deve ser estipulada uma pena que mantenha estrita 
correlação com o delito cometido, nas medidas dadas pelo artigo 59 do 
Código Penal; ou seja, que a pena se mostre suficiente para prevenção e 
reprovação do crime. Portanto, ao se aplicar a suspensão de direitos políticos 
não há demonstração de qualquer relação com o delito cometido; e, como 
por diversas vezes consignado nas decisões internacionais, o modo de 
aposição da retirada do voto no Brasil não guarda qualquer 
proporcionalidade com o delito cometido, tratando-se, portanto, de uma 
aplicação geral, indistinta e automática. 
 

 Por fim, assevera Daniel Nascimento Duarte (2021, p. 26): 

 
[...] comunga-se aqui do entendimento de que só seria cabível a suspensão 
dos direitos políticos nos casos em que o cumprimento da pena venha a 
ensejar exclusiva restrição da liberdade e que a condenação venha a tratar-se 
de crime comprovadamente doloso. Desse modo, a parte final do art. 15, III 
da CF “enquanto durarem seus efeitos” deve ser restringida à enquanto 
durarem os efeitos da restrição da liberdade (que é o efeito mais direto e 
drástico de uma condenação penal), para que de fato a interpretação 
restritiva aqui proposta ganhe contornos mais palpáveis. 

 
 A Defensoria Pública do Estado de São Paulo aduz que: 

As prisões brasileiras escondem o terror permanente que insiste em se 
manter entre nós, somente em um Estado de exceção se justificaria a 
suspensão dos direitos políticos ativos. É neste sentido que o direito de 
votar é uma conquista para a sociedade brasileira, que o Estado não 
tem o direito de violar (2010, p. 2) 

 
 Nessa trilha, oportuno trazer a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal (2019, p. 3) 

no Recurso Extraordinário (RE) 601.182: “a suspensão de direitos politicos, prevista no art. 
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15, inc. III, da Constituição Federal  de 1988, aplica-se no caso de substituição da pena 

privativa de liberdade pela restritiva de direitos". (BRASIL, RE 601182/MG, 2019) 

 Luís Carlos Valois (2019, p. 105-106, apud FERRARINI, 2021, p. 184) destaca que 

“apesar de constar na Constituição que os direitos políticos serão suspensos por motivo de 

condenação criminal, diante dos princípios e garantias constitucionais não se pode considerar 

que a perda do direito de voto se dê de forma automática, como atualmente ocorrido”. 

 Júnior (2019, p. 1511-1512) explica que “Para readquirir os direitos políticos não é 

necessário ajuizar uma ação de Reabilitação, prevista no art. 93 do Código Penal, bastando 

cessarem os efeitos da condenação, com a respectiva extinção da punibilidade”. 

 Conforme Súmula 9 do TSE “A suspensão de direitos políticos decorrentes de 

condenação criminal transitada em julgado cessa com o cumprimento ou extinção da pena, 

independendo de reabilitação ou de prova de reparação dos danos”.  

 

2.2. A SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS ATIVOS DESAFIA AS POLÍTICAS 

PÚBLICAS NA RESSOCIALIZAÇÃO DO CONDENADO 

 

 De início cabe trazer o conceito de políticas públicas no entendimento do autor Clóvis 

Mendes Leite Reimão dos Reis (2014/2015, p. 314) que propõe se tratar de uma “atividade 

estatal complexa e processualizada que visa a concretização dos direitos e objetivos sociais 

juridicamente relevantes e determinados no meio politico-administrativo, em prol do interesse 

público qualitativo e, sobretudo, da dignidade da pessoa humana”. 

 A questão é: as políticas públicas devem ser inclusivas, ou melhor, capazes de 

promover a ressocialização dos apenados, de estimular o desenvolvimento humano digno, 

possibilitando aqueles que tiveram seus direitos políticos ativos suspensos, devido a 

condenação criminal, um crescimento humano, intelectual, profissional e social? 

 Ressalta-se que na esfera legislativa, a Lei de Execução Penal (7.210, de 11 de julho 

de 1984) traz como objetivo, já em seu artigo 1º, que sejam proporcionadas condições para a 

harmônica integração social do condenado e do internado. (BRASIL, 1984) 

 De fato, o Estado ao restringir o direito de sufrágio daqueles que tiveram a condenação 

criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos, tal qual expresso no artigo 15, 

inciso III, da Constituição Federal de 1988, bem como elencar sob artigo 7º, § 1º, do Código 
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Eleitoral3, as vedações que ocasionam efeitos nefastos na vida de um cidadão, expressa a sua 

incapacidade em garantir um sistema criminal condizente com à proteção da dignidade da 

pessoa humana, que seja compatível com o objetivo que norteia a execução penal.   

 No dizer de Matt Vogel e Guy Padraic Hamilton-Smith (2015, apud Ferrarini, 2021, p. 

230): 

 
Se houver como demonstrar que as políticas de retirada de direitos políticos 
significam o aumento do cometimento de crimes, em uma relação direta com 
a reincidência, políticos eleitos poderiam ser questionados sobre a 
implementação ou defesa de tal medida por entrar em claro confronto com o 
sistema de justiça criminal, já que, ao invés de fortalecè-lo, estariam 
minando-o. 

 
 Na visão de Marc Mauer4 (2011, apud Ferrarini, 2021, p. 231-232): 

 
A efetiva reintegração social passa pela oferta aos ex-apenados de 
condições como emprego, saúde, educação e moradia; mas para além disso, 
o desenvolvimento de laços com a comunidade e suas instituições é fator que 
também influencia na reinserção social, cogitando-se que, ao participar 
ativamente das atividades comunitárias, irá o indivíduo considerar mais os 
valores sociais daquele grupo, tendendo a abandonar comportamentos tidos 
como antissociais [sem grifo no original]. Neste caminho, a mesma 
avaliação pode ser tomada relativamente àqueles que se encontram no 
espaço de cárcere: não há como pensar na reinserção social somente quando 
o indivíduo deixa a prisão, momento no qual o apenado já terá passado por 
todo um processo de institucionalização, não se olvidando do estigma que 
possivelmente, recairá sobre ele em todos os dias de sua vida assim que 
estiver em meio à sociedade. Logo, considerando que o transcorrer de tempo 
no qual um indivíduo estiver encarcerado atuará contra sua reinserção social, 

                                                           
3Art. 7º O eleitor que deixar de votar e não se justificar perante o juiz eleitoral até 30 (trinta) dias após a 

realização da eleição, incorrerá na multa de 3 (três) a 10 (dez) por cento sobre o salário-mínimo da região, 
imposta pelo juiz eleitoral e cobrada na forma prevista no art. 367. 

 § 1º Sem a prova de que votou na última eleição, pagou a respectiva multa ou de que se justificou 
devidamente, não poderá o eleitor: 

 I - inscrever-se em concurso ou prova para cargo ou função pública, investir-se ou empossar-se neles; 
 II - receber vencimentos, remuneração, salário ou proventos de função ou emprego público, autárquico ou 

para estatal, bem como fundações governamentais, empresas, institutos e sociedades de qualquer natureza, 
mantidas ou subvencionadas pelo governo ou que exerçam serviço público delegado, correspondentes ao 
segundo mês subsequente ao da eleição; 

 III - participar de concorrência pública ou administrativa da União, dos Estados, dos Territórios, do Distrito 
Federal ou dos Municípios, ou das respectivas autarquias; 

 IV - obter empréstimos nas autarquias, sociedades de economia mista, caixas econômicas federais ou 
estaduais, nos institutos e caixas de previdência social, bem como em qualquer estabelecimento de crédito 
mantido pelo governo, ou de cuja administração este participe, e com essas entidades celebrar contratos; 

 V - obter passaporte ou carteira de identidade; 
 VI - renovar matrícula em estabelecimento de ensino oficial ou fiscalizado pelo governo; 
 VII - praticar qualquer ato para o qual se exija quitação do serviço militar ou imposto de renda. 
4MAUER, 2011, p. 549-566. No mesmo caminho, Regina Austin, ao tratar de ex-condenados, afirma que o 

envolvimento político trata-se de um dos meios mais efetivos para se combater o estigma decorrente do 
processo de encarceramento, já qe o envolvimento em atividades políticas e contato com cidadãos que não 
passaram pelo sistema de justiça criminal se mostra hábil a desmistificar os estereótipos que recaem sobre 
apenados. Conforme AUSTIN, 2004, p. 189. 
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políticas que operem neste sentido deverão ser iniciadas imediatamente após 
a entrada no sistema prisional, evitando seu total isolamento. Portanto, 
passando a efetiva reinserção social pela atuação em atividades 
consideradas como pró-sociais, para Marc Mauer a participação no 
processo eleitoral pode ser avaliada como um meio para se engajar à 
comunidade e afirmar o reconhecimento de seus valores [sem grifo no 
original]. 
 

 A despeito das razões de Marc Mauer estendidas, assinale-se que a Constituição 

Federal de 1988, em seu artigo 6º declara que são direitos sociais a educação, a saúde, a 

alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a 

proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta 

Constituição. (BRASIL, 1988) 

 No que tange ao direito social ao trabalho, o artigo 28, da Lei de Execução Penal 

(7.210, de 11 de julho de 1984) expressa que “o trabalho do condenado, como dever social e 

condição de dignidade humana, terá finalidade educativa e produtiva”. (BRASÍLIA, 2021) 

 Para o Departamento Penitenciário Nacional (2018, p.1): 

 
O trabalho é considerado um dos principais pilares da ressocialização 
e desempenha um papel importante no senso de identidade, autonomia e 
amadurecimento e ainda contribui para o desenvolvimento pessoal e 
coletivo. O trabalho traz de volta a dignidade, resgata a autoestima e dá 
condições para subsistência pessoal e de sua família. 

 
 Como se depreende dos argumentos expostos, é indubitável que o trabalho é uma das 

ferramentas mais eficazes no processo de reintegração social do indivíduo, e que sua 

burocratização acerca da irregularidade com a justiça eleitoral em razão de condenação 

criminal,  é, contra os direitos sociais contidos na Constituição Federal de 1988. 

 Convém registrar, outrossim, que Rogério Carlos Born (2020, p. 6) enfatiza que “os 

egressos, em razão das dificuldades de obtenção de um emprego formal, buscam o sustento 

por meio de prestação de serviços individuais como trabalhadores autônomos”. 

 É sobremodo importante assinalar que o Ministério da Justiça e Segurança Pública, 

através da unidade administrativa, sendo esta o Departamento Penitenciário Nacional 

(Depen), prevendo possibilidades concretas de ressocialização pelo trabalho, criou, através da 

Portaria nº 630 de 03 de novembro de 2017, o  “Selo Nacional de Responsabilidade Social 

pelo Trabalho no Sistema Prisional – RESGATA”, cujo objetivo é promover o 

reconhecimento público e social das empresas e organizações, que absorvam mão de obra de 

pessoas privadas de liberdade, internados, cumpridores de alternativas penais e egressos do 

sistema prisional (MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA,  2017, p. 1) 
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 Corroborando a informação apresentada, no que tange ao “Selo Resgata”, consoante  

dados extraídos do sítio eletrônico do Ministério da Justiça e Segurança Pública, convém 

registrar que no exercício de 2019 foram contempladas 198 empresas públicas e privadas, de 

15 estados que empregaram 5.603 presos e egressos nos seguintes estados: Alagoas, Bahia, 

Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso 

do Sul, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro, Rondônia, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. 

(MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA, 2019). 

 Em relação ao direito à educação, o artigo 205, da Constituição Federal de 1988 

preceitua que “a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e 

incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, 

seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”. (BRASIL, 

1988). 

 O Código Penal, artigo 35, § 2º, aduz que “ao condenado que inicie o cumprimento da 

pena em regime semi-aberto, o trabalho externo é admissível, bem como a freqüência a cursos 

supletivos profissionalizantes, de instrução de segundo grau ou superior” (BRASIL, 1940) 

 O artigo 126 da Lei de Execução Penal (7.210, de 11 de julho de 1984) disciplina in 

verbis: “o condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por 

trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena. (BRASIL, 1984) 

 Por sua vez, o §6º, art. 126, da Lei de Execução Penal (7.210, de 11 de julho de 1984) 

dispõe que “o condenado que cumpre pena em regime aberto ou semiaberto e o que usufrui 

liberdade condicional poderão remir, pela frequência a curso de ensino regular ou de educação 

profissional, parte do tempo de execução da pena ou do período de prova” (BRASIL, 1984). 

 É possível constatar com as legislações vigentes supracitadas que a educação, assim 

como o trabalho, é uma das prestações básicas mais importantes. Entretanto, não bastasse os 

empecilhos ao trabalho, o condenado encontra óbices para se qualificar. 

 Na linha de preleção de Duarte (2021, p. 3), ao afirmar que a apresentação de título de 

eleitor e, não raras vezes, a comprovação de votação nas últimas eleições, que são exigidas, 

por variadas instituições, a exemplo das universidades, das empresas, das entidades e órgãos 

que promovem concursos públicos, percebe-se uma barreira entre o acesso ao direito 

fundamental à educação e o que estabelecem os diplomas normativos, o que pode 

impossibilitar a ressocialização e o incentivo ao pleno desenvolvimento da personalidade do 

ser humano, por meio do conhecimento, dificultando o preparo para o exercício da cidadania 

e para a qualificação do trabalho. 

 Conforme Ana Paula Pavanini Navas (2019, p. 55): 
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a suspensão dos direitos políticos, principalmente ao egresso, ou seja, aquele 
que saiu da convivência da sociedade e precisa a ela retornar em condições 
adversas, gera um efeito cascata no impedimento ao exercício dos direitos 
fundamentais mais básicos previstos na CF/88, em especial aos direitos 
econômicos, sociais e culturais, ou seja, de segunda dimensão. Isso mostra 
um contrassenso, pois o indivíduo, em tese, já recuperou o seu direito à 
liberdade, de primeira dimensão, mas não pode participar da sociedade como 
requer Estado, por impedimento do próprio Estado! 

 
 Em virtude dessas considerações, entende-se que o cidadão que não pode realizar o 

exercício de suas funções eleitorais, bem como usufruir das oportunidades de vagas com 

carteira de trabalho assinada, estudar em instituições de ensino superior, encontra-se 

dissociado da vida política e civil. Ou seja, o indivíduo que se encontra em liberdade, sem o 

direito de buscar a sua representatividade e seu estabelecimento profissional de forma justa e 

honesta, dificilmente conseguirá se reconhecer como um indivíduo titular de dignidade e 

poder se desenvolver como pessoa e como profissional, vivendo simplesmente à margem da 

sociedade ou – até mesmo – por desespero/desesperança volta a delinquir. 

 

2.3.A SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS ATIVOS OBSTA O EXERCÍCIO DA 

CIDADANIA E DESTRÓI A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 

 

 Tressa (2020, p. 30) ressalta que “a cidadania abrange o exercício de todos os direItos 

inerentes à convivência humana em sociedade, nos aspectos civis, políticos e sociais, 

compreendendo, portanto, os direitos políticos como uma de suas faces”. 

 Segundo o art. 14º, da CF/88, “a soberania popular será exercida pelo sufrágio 

universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, 

mediante: plebiscito; referendo; iniciativa popular”. (BRASIL, 1988) 

 Nas palavras de Júnior (2019, p. 1450) “o rol do artigo 14 da Consitituição é apenas e 

tão somente exemplificativo. Pois, encontra-se na Constituição outras hipóteses de 

participação popular na gestão pública, sendo exemplos claros de direitos políticos”. Assim 

sendo, cabe elencar as seguintes hipóteses: 

 

✔ Ajuizamento de ação popular (art. 5º, LXXIII, CF); 

✔ Possibilidade de o cidadão denunciar irregularidades perante o Tribunal de 

Contas da União (art. 74, § 2º, CF); 
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✔ Participação de seis cidadãos brasileiros natos no Conselho da República (art. 

89, CF); 

✔ Participação de cidadãos eleitos pelo voto direto, na justiça de paz (art. 98, II, 

CF); 

✔ Participação de dois cidadãos no Conselho Nacional de Justiça (art. 103-B, 

XIII, CF); 

✔ Participação de dois cidadãos no Conselho Nacional do Ministério Público 

(art. 130-A, VI, CF); 

✔ Possibilidade de denunciar magistrados e serviços judiciários junto ao CNJ 

(art. 103-B, § 5º, I, CF); 

✔ Possibilidade de denunciar membros do Ministério Público e serviços 

auxiliares (art. 130-A, § 3º, I, CF); 

✔ Gestão quadripartite da seguridade social, com participação dos trabalhadores, 

empregadores, aposentados e governo nos órgãos colegiados (art. 194, 

parágrafo único, VII, CF); 

✔ Gestão democrática do ensino público, na forma da lei (art. 206, VI, CF); 

✔ Sistema Nacional de Cultura, de forma participativa e gestão democrática (art. 

216-A, CF); 

✔ Participação popular na tramitação de proposições legislativas (art. 61, § 2º, da 

Constituição Federal). 

 

 Convém explanar que para que as hipóteses elencadas acima possam ser 

desempenhadas é necessário que o cidadão esteja de posse do título de eleitor com situação 

regular ou documento que a ele corresponda. Pode se citar como exemplo o terceiro parágrafo 

do artigo 1º da Lei que Regula a Ação Popular (Lei nº 4.717, de 29 de junho de 1965), o qual 

determina que “a prova da cidadania, para ingresso em juízo, será feita com o título eleitoral, 

ou com documento que a ele corresponda”. (BRASIL, 1965) 

 Percebe-se nisso, que as supressões dos direitos políticos, nos termos do art. 15, III, 

CF/88, independente do tipo de infração penal cometida e da aplicação de pena privativa de 

liberdade ou restritiva de direitos, são injustas e ocasionam o enfraquecimento da democracia, 

pois, além de não poderem participar do processo democrático, não podem, por exemplo, em 

consequência da suspensão do título de eleitor, ajuizar ação popular, denunciar perante o 

Tribunal de Contas da União irregularidades ou ilegalidades cometidas por agentes políticos 
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contra a Administração Pública, tampouco participar da tramitação de proposições legislativas 

etc. 

 Duarte (2021, p. 4)assevera que: 

 
[…] exercer a cidadania é muito mais do que ter nacionalidade ou votar e ser 
votado, é participar ativamente e integralmente da comunidade. É ter 
resguardado o acesso ao debate democrático, bem como exercer os direitos 
de ordem social, econômica e também política. É justamente por isso que 
necessário se faz reconhecer que o gozo dos direitos políticos enquadra-se 
como pressuposto básico para o acesso a tantos outros direitos que, de igual 
forma, também caracterizam-se inerentes à cidadania. 

 
 Streck e Morais (2014, p. 89) salientam: 

 
A questão da democracia e da cidadania há muito ultrapassaram o seu viés 
político e ingressaram em outros setores, tais como o social – na perspectiva 
do Estado do Bem-Estar Social –, o gênero, o trabalho, a escola, o consumo, 
os afetos, as relações jurídicas e jurisdicionais – muito embora neste último 
talvez seja aquele em que ocorra a maior defasagem. 
Poderíamos, também, falar de uma cidadania atrelada às gerações de direitos 
humanos, em que teríamos uma cidadania da liberdade, vinculada às 
liberdades negativas; uma cidadania da igualdade, atrelada às liberdades 
positivas e às prestações públicas; e uma cidadania da 
fraternidade/solidariedade, adrede aos novos conteúdos humanitários 
ambientais, de desenvolvimento sustentável, de paz etc. 

 Por sua vez, Tressa (2020, p. 30) “os direitos políticos constituem direitos humanos e 

fundamentais do indivíduo, que devem ser observados pelo Estado Democrático de Direito, 

sob pena de infrigência grave ao princípio da dignidade da pessoa humana”. 

 Desse contexto, é possível abstrair que o impedimento de praticar outros atos da vida 

civil não é compatível com o Estado Democrático de Direito, pois, fere o usufruto de direitos 

fundamentais e extirpa não apenas o exercício da cidadania política, mas também o exercício 

da cidadania civil e social. 
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 Ao ensejo de considerações finais evidencia-se que as reflexões contidas neste 

trabalho buscaram lançar luz sobre um problema crônico da política e do direito no Brasil: a 

suspensão do direito ao voto a pessoas com condenação criminal. 

 A partir da pesquisa foi possível visitar os princípios e fundamentos do Estado 

Democrático de Direito Brasileiro, os quais foram construídos  - presume-se - sobre os pilares 

da vontade popular. 

Nessa toada, entende-se que a manutenção, pelo Supremo Tribunal Federal, da atual 

interpretação literal ao artigo 15, inciso III, da Constituição Federal de 1988, configura 

verdadeiro cerceamento à cidadania e, portanto, à capacidade constitucional dos indivíduos 

apenados em liberdade de expressarem suas aspirações por meio do voto. 

 A suspensão dos direitos políticos não deveria ser imposta a toda e qualquer 

condenação criminal, até porque tal medida garantiria efetiva reintegração social, na medida 

em que, tendo referidos indivíduos acesso ao título de eleitor, poderão solicitar documentação 

que dele dependa, conforme dito anteriormente (CPF, PIS etc.), e também praticar atos da 

vida civil e política - inerentes ao conceito de cidadania. Com efeito, sem deixar de ser feita 

uma ponderação acerca de quais atos o cidadão condenado poderá exercer com o título 

eleitoral em mãos. Pois, não seria razoável, por exemplo, admitir que ele solicite passaporte, 

ante à sua impossibilidade de ausentar-se do país. 

Entende-se que inviabilizar a  participação desses cidadãos, que também fazem parte 

do conceito de “povo”, no cenário governamental do Estado e em outros cenários da vida 

cotidiana, que exigem comprovação eleitoral mediante título de eleitor regular, contribue para 

a degeneração da essência da democracia e da cidadania. 

  Apesar de Silva (2020, p. 135) afirmar que “o que dá essência à democracia é o fato 

de o poder residir no povo”, nota-se que a própria Constituição, sob artigo 15, inciso III, ao 

expressar a suspensão dos direitos políticos advinda da condenação criminal transitada em 

julgado, enquanto durarem seus efeitos, obsta a ideia central de que todo poder emana do 

povo, além de desproporcionar o exercício de direitos individuais e sociais. 

 Efetivamente, por meio do voto, ou seja, pelo exercício maior da soberania popular, a 

parcela da população à qual se priva da participação política, estaria defendendo seus direitos. 

 Ainda, cumpre ressaltar, por derradeiro, que efetivamente o STF de interpretação 

conforme a Constituição ao art. 15, da CF/88, a fim de garantir a todos os princípios 

constitucionais da universalidade do sufrágio, da proporcionalidade, da razoabilidade e da 
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dignidade da pessoa humana, o qual, assim como a cidadania, constitui um dos fundamentos 

da república. 

  Enfim, a morte política presente no Estado Democrático de Direito revela-se como 

realidade que deve ser questionada e desafiada. 
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