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MÓDULO 6 

(Este módulo percorre as notas 6 e 7, finalizando os comentários ao art. 1º da Constituição 

Federal) 

Art. 1º A República(1) Federativa(2) do Brasil, formada pela união(3) indissolúvel(4) dos 

Estados e Municípios e do Distrito Federal(5), constitui-se em Estado democrático de 

direito(6) e tem como fundamentos(7): 

 

6. As expressões Estado de Direito e Estado Democrático de Direito não são sinônimas, já que 
esta última incorpora o componente democrático, tributário da soberania popular e dos 
interesses do povo. Kildare Gonçalves Carvalho anota lição de Pablo Lucas Verdú, para 
quem são elementos do Estado de Direito:  
a) a primazia da lei, que regula toda a atividade do Estado;  
b) um sistema hierárquico de normas, que realiza a segurança jurídica que se concretiza numa 
categoria distinta de normas com diferentes graus de validade;  
c) legalidade da administração, com um sistema de recursos em favor dos interessados;  
d) separação dos Poderes, como garantia da liberdade e freio de possíveis abusos;  
e) reconhecimento de direitos e liberdades fundamentais, incorporados à ordem constitucional;  
f) sistema de controle da constitucionalidade das leis, como garantia contra eventuais abusos 
do Poder Legislativo.  
Já o conceito de Estado de Direito nasceu em oposição ao Estado em que o poder era 
exercido com base, unicamente, na vontade do monarca. Para impor limites a esse governo de 
insegurança, nasceu, na Inglaterra, a doutrina de acordo com a qual o rei governaria a partir de 
leis, comprometendo-se a cumpri-las. Chegou-se, assim, ao Estado de Direito. Houve, contudo, 
distorção desse conceito. Como conseqüência, encontrou espaço para prosperar a concepção 
de que o Estado de Direito seria o governo a partir de leis, mas de qualquer lei. Inspirado pelo 
excessivo liberalismo, o conjunto das leis passou a dar excessivo poder à propriedade privada, 
aos direitos individuais e ao absolutismo da vontade individual, resvalando a liberdade para a 
exploração da liberdade. Para renovar o conceito, foi ele incorporado da noção de 
“Democrático”, em função de que não bastavam as leis, mas era necessário que elas 
tivessem um conteúdo democrático, ou seja, que realmente realizassem o ideal de governo a 
partir do poder do povo, em nome deste e para este. Dalmo de Abreu Dallari assenta o 
conceito em três pontos fundamentais:  
a) a supremacia da vontade popular;  
b) a preservação da liberdade;  
c) a igualdade de direitos. 
Para Telmo Lemos Filho, “o Estado de Direito é aquele que impõe a todos os cidadãos, sejam 
administrados ou administradores, o respeito à lei, tomada esta em seu amplo espectro, da 



norma de maior hierarquia, a Constituição Federal, àquela de menor força normativa. Já o 
Estado Democrático traria outros temas de igual relevância e descritos na própria norma 
constitucional, como a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores 
sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político, todos conferindo efetiva 
participação da sociedade no trato da coisa pública. Estes valores, expressos na Carta Política, 
é que legitimarão a atuação dentro da lei e a produção das normas”. 
 
Estado de direito 
No plano histórico, e segundo anota Bernardo Gonçalves Fernandes, deriva da idéia originária 
da Prússia, o Rechsstat, como idealização da impessoalidade do poder político. No direito 
americano deriva do Rule of Law, que consagra a idéia de limitação ao arbítrio dos reis, 
assentada na Magna Carta (1215) e somando a isso uma dimensão processual, ou seja, o 
Estado deve se submeter a procedimentos legais e previamente fixados. Na tradição francesa, 
a expressão État legal designa primordialmente uma ordem hierarquizada de normas, cujo 
vértice está na Declaração de 1789. 
 
Quadro-resumo 

Estado absolutista Governo personalista, em nome e pelos interesses do 
monarca, e limitado apenas pela vontade deste.  

Estado de Direito Governo regido pelo império das leis, que sujeitam inclusive o 
monarca e qualquer outro governante.  

Estado Democrático de 
Direito 

Governo regido e contido pela força das leis, estas veiculando 
comandos que homenageiam o ideal da ação estatal 
legitimada pelo povo e exercida em seu nome e pelos seus 
interesses e necessidades.  

 
Aspectos ligados à democracia (anotados por Bernardo Gonçalves Fernandes) 

Aspecto quantitativo Norberto Bobbio 
O sistema da democracia é um conjunto de regras que 
estabelecem quem está autorizado a tomar decisões coletivas e 
com quais procedimentos. 

Aspecto qualitativo Jürgen Habermas 
A razão comunicativa da decisão democrática será aquela 
inserida em uma dinâmica procedimental na qual tanto autores 
como sujeitos da decisão possam consentir e reconhecer que o 
resultado foi correto, por ser um produto do “melhor argumento”. 
Assim, tanto quem tomará a decisão quanto quem sofrerá seus 
efeitos serão e poderão se assumir como coautores. 

 
 
7. Esses fundamentos fornecem os principais esteios sobre os quais repousa a estrutura 
constitucional vigente e de onde derivam os seus princípios e preceitos. Podem ser definidos 
como os valores sobre os quais foi erigida a Constituição Federal de 1988 e, por consequência, 
o Estado Brasileiro, suas instituições e o catálogo dos direitos fundamentais. 
 
 
Extrato de jurisprudência 
- a distribuição de panfletos separatistas com convocação para ato público extrapola a 

manifestação do pensamento, configura crime (art. 22, IV, da Lei nº 7.170\1983) e confronta a 

indissolubilidade da República (TRF\4ª Região, ACrim nº 1998.04.01018476, de 

7/3/2001). 

 
Posição do Autor: 
A expressão “união indissolúvel” não é designativa da União, entidade federativa, como quer 
parte da doutrina, mas meramente uma referência à soma, ao conjunto, das partes territoriais 
da República, a qual resulta no Estado Federal Brasileiro.  
Essa definição, contida no caput deste artigo, encerra dois problemas:  



a) não faz referência a esse contexto territorial do dispositivo, propiciando uma confusão 
conceitual séria quando comparada ao disposto no caput do art. 18, onde está expressamente 
a conceituação da organização político-administrativa da República;  
b) não considera a figura dos Territórios Federais. O fundamento territorial do dispositivo, a 
expressão territorial de Territórios Federais e a definição jurídico-constitucional dessas 
entidades autárquicas tornam tormentosa a tarefa de encontrar uma linearidade entre a 
previsão constitucional deste artigo, a do art. 18 e a do art. 33. 
Em outras palavras: se o objetivo deste artigo é o enfoque territorial ou físico ou espacial da 
República, restou omissa a referência a Territórios Federais, detentores de área física que não 
se confunde nem com a de Estado, nem com a de Município (tanto que nem sempre a área de 
um Território será dividida em Municípios, como deixa claro o art. 33, § 1º). Se, por outro lado, 
o objetivo não era territorial, mas político, para excluir Territórios, ficou, ainda assim, lacunosa e 
incompleta, por faltar a identificação da União enquanto pessoa jurídica de direito público 
interno. 
Na nossa compreensão, esse dispositivo não deve ser entendido como referente à estrutura 
político-administrativa da República, para não se chegar a uma repetição atrofiada do quanto já 
veiculado pelo caput do art. 18. A melhor interpretação deve endereçar a este dispositivo 
conteúdo territorial, físico ou espacial, inclusive para dar substância à imposição da unidade 
territorial nacional, já que a secessão é hipótese de intervenção federal, segundo o art. 34, I, e 
de crime de responsabilidade do Presidente da República, pelo art. 85, I. 
 

 

 


