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RESUMO 

 

Essa dissertação de mestrado analisa suspensão dos direitos políticos na hipótese de 

condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos (artigo 15, III, 

CF/88). A partir da constatação de uma relativa indiferença dos juristas e estudiosos do 

Direito brasileiros em relação aos direitos políticos – quando comparado à produção 

acadêmica acerca dos direitos civis e sociais – pretende-se trazer a luz importantes 

discussões já iniciadas em âmbito internacional. 

O estudo apresenta parte significativa do debate acerca da suspensão dos direitos 

político em países europeus, debate este introduzido e/ou fomentado sobretudo pela Corte 

Europeia de Direitos Humanos, bem como mapeia o estado atual da legislação acerca da 

suspensão nos estados norte-americanos. Demonstra-se o caráter ainda muito incipiente e 

raso das discussões desenvolvidas no Brasil.  

Pretende, na sequência, uma comparação com o “estado da arte” brasileiro a respeito 

da temática, o que evidencia que a suspensão dos direitos políticos na hipótese de 

condenação criminal experimenta, no país, fronteiras bastante rigorosas: tanto em razão da 

extensão de seu escopo de incidência, como em virtude do alcance de seus desdobramentos 

em detrimento da condição de cidadania do condenado criminal. 

Por fim, com o auxílio de elementos da Teoria dos Sistemas de Niklas Luhmann, 

intenta lançar luz sobre a hipótese de que parte expressiva das dificuldades e do 

conservadorismo em enfrentarmos o problema advém do locus constitucional da previsão da 

suspensão dos direitos políticos. 

 

Palavras-Chave: Direitos políticos. Suspensão por Condenação Criminal. Suspensão 

de direitos políticos em perspectiva internacional. Extensão dos efeitos 

e dos desdobramentos da suspensão no caso brasileiro. Teoria dos 

sistemas. Impactos sobre a condição de cidadão. 
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ABSTRACT 

 

 This master’s thesis analyzes suspension of the political rights in the event of a 

unappealable criminal conviction, as long as in force its effects. Having regard a 

considerable indifference of Brazilian lawyers and scholars in relation to the study of 

political rights - comparing with academic production related to civil and social rights - it is 

intended to share important discussions already begun at the international level. 

 The study introduces a significant part of the debate about depriving of political rights 

in European countries. Such debate was introduced and/or encouraged mainly by the 

European Court of Human Rights. The work, as well, outline the current disenfranchisement 

policies in force in the States of the United States of America. It demonstrates that such 

discussion regarding depriving the political rights is still very incipient and flat in Brazil.  

Intend to provide a comparison between international models of depriving political 

rights with Brazilian “state of the art” model. In this sense, presents that Brazilian model of 

suspension/depriving political is outlined at a rigorous model, both because of the extent of 

its scope of incidence and either because of the extent of its unfolding regarding the felon 

convicted's citizenship status. 

Finally, with elements of  Niklas Luhmann's Systems Theory, intends to shed light 

on the hypothesis that a significant part of the difficulties and conservatism in dealing with 

the problem stems from the placement in the Federal Constitution of the provision regarding 

the suspension of political rights. 

 

Keywords: Political Rights. Suspension of Political Rights. Suspension of political 

rights at an international level. Extent of the effects and consequences of the 

suspension of political rights in Brazil. Systems Theory. Impacts of the 

suspension of political rights on the condition of citizenship.  
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INTRODUÇÃO 

O tema central do presente estudo, conforme indica o próprio título da dissertação, 

é a análise acerca da suspensão dos direitos políticos nos casos de condenação criminal 

transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos – nos exatos termos do quanto 

determina a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 15, inciso III. 

Aliás, foi justamente a partir do “estranhamento” de referido dispositivo 

constitucional – no contexto de um debate acerca do direito de voto do preso provisório, este 

sim assegurado formalmente pela Carta Magna, ainda que de maneira implícita, por exclusão 

– que surgiram os primeiros questionamentos pela autora acerca dos fundamentos (histórico-

filosóficos) da suspensão dos direitos políticos dos condenados criminalmente. 

Qual é a razão de ser da suspensão dos direitos políticos daqueles com condenação 

criminal, transitada ou não em julgado? Como se dá a suspensão de direitos políticos por 

ocasião da condenação criminal em outros países? Como a sistemática brasileira da 

suspensão dos direitos políticos do condenado criminalmente diferencia-se dos sistemas 

adotados em outros países?  

Em relação especificamente ao ordenamento pátrio, quais as consequências de a 

hipótese de suspensão dos direitos políticos por condenação criminal transitada em julgado 

estar prevista na lei máxima do país, ou seja, diretamente na Constituição Federal? Trata-se 

de inovação instaurada em nosso ordenamento pelo Constituinte de 1988? Existe coerência 

entre tal restrição e as demais hipóteses de suspensão e/ou perda dos direitos políticos, 

igualmente previstas no artigo 15 da Constituição e, em alguns casos, reguladas por 

legislação extravagante? E entre essa hipótese de suspensão dos direitos políticos e a 

sistemática constitucional dos direitos e garantias fundamentais, há coerência interna entre 

si?  

Essas são algumas das questões sobre as quais o presente estudo pretende lançar 

luz, sem, entretanto, qualquer pretensão de esgotamento das discussões (e, tampouco, das 

respostas) – tanto pela complexidade que a temática revelou com o aprofundamento das 

pesquisas, quanto por um relativo “pioneirismo” que este trabalho encerra ao problematizar 

a suspensão dos direitos políticos em caso de condenação criminal transitada em julgado. 

Isso porque de acordo com o levantamento bibliográfico realizado, a produção acadêmica e 

a confrontação jurídica do tema em território nacional restringe-se, em grande medida, ao 
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debate sobre o direito de voto dos presos provisórios – cuja importância revela-se, é verdade, 

ainda mais candente à vista da própria permissão constitucional. 

De todo modo, em que pese modesto a curto prazo, o objetivo é ousado a médio e 

longo prazo: o que se pretende é iluminar questões – ou parte delas – que permanecem “nas 

trevas” da discussão jurídica, política e/ ou sociológica brasileira e, a partir disso, quiçá 

deduzir novas possibilidades de pesquisa empírica ou uma linha de estudos autônoma.   

Essa pretensão, vale dizer, decorre do próprio processo de pesquisa, por meio do 

qual foi possível identificar e mapear os debates que se desenvolvem acerca do tema da 

suspensão dos direitos políticos daqueles que sofrem condenação criminal em nível 

internacional, debates tais mobilizados especialmente pela Corte Europeia de Direitos 

Humanos e pela criminologia e política criminal dos Estados Unidos da América. 

Como restará mais claro a partir da leitura da segunda seção do presente estudo, 

uma grande parte dos países integrantes da União Europeia, principalmente nos últimos 

anos, revisitaram e até reviram suas legislações internas acerca da suspensão do direito de 

voto dos prisioneiros, impulsionados pelo julgamento de alguns casos paradigmáticos pela 

Corte Europeia de Direitos Humanos. De outro giro, alguns estados norte-americanos 

experimentaram avanços e retrocessos durante as duas últimas décadas no tocante a 

suspensão dos direitos políticos dos condenados criminalmente, inclusive com a 

correspondente alteração na legislação (e/ou Constituição) estadual. 

Em ambos os casos, contudo, o que se pretende destacar não são necessariamente 

as mudanças (legais ou jurisprudenciais) efetivadas, mas principalmente o grau e o teor das 

discussões que fomentaram as mudanças – ou simplesmente pautaram sua necessidade e 

possibilidade – e, ainda, as que dela decorreram. Noutras palavras, o presente estudo não se 

filia, a priori, a uma posição normativa ou axiológica – favorável ou contrária – acerca da 

suspensão dos direitos políticos nos casos de condenação criminal transitada em julgado, 

dedicando-se a defendê-la ao longo do desenvolvimento do trabalho. Antes, dedica-se a 

“inaugurar” semelhantes discussões no tocante ao modelo brasileiro de suspensão de direitos 

políticos – seja para mantê-lo, seja para reformá-lo.   

Nesse sentido, algumas distinções e delimitações acerca do que se entende por 

“direitos políticos” no âmbito do ordenamento brasileiro fizeram-se necessárias antes de 

adentrarmos propriamente na temática de sua suspensão e explorarmos, pois, as diferenças 

da restrição ao longo da história das Constituições brasileiras; os limites com outras formas 
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de suspensão e perda dos direitos políticos; a natureza jurídica e classificação do instituto na 

perspectiva de diferentes áreas do direito brasileiro; as consequências e desdobramentos da 

suspensão dos direitos políticos, bem como repercussões em outras esferas da vida do 

condenado; entre outras questões problematizadas na seção 2 do presente trabalho. 

Por fim, visando identificar “o que não veem, aqueles que não veem aquilo que não 

veem”, optamos então por analisar a questão da suspensão dos direitos políticos nos casos 

de condenação criminal – já problematizada em perspectiva internacional e, também, à luz 

do ordenamento brasileiro – sob a ótica da Teoria dos Sistemas de Niklas Luhmann.  

Isso porque, como se pretende demonstrar na terceira seção desta dissertação, a 

teoria sistêmica revela-se capaz de iluminar, por meio da mobilização de elementos do 

sistema político e do sistema jurídico, bem como de inclusão/ exclusão e integração/ 

desintegração, a hipótese de que parte expressiva das dificuldades e do conservadorismo em 

enfrentarmos o problema advém do locus constitucional, no caso brasileiro, da previsão da 

suspensão dos direitos políticos na hipótese de condenação criminal.  
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CONCLUSÃO 

 

I 

 

Vimos com Niklas Luhmann que do ponto de vista do sistema jurídico (e para 

Luhmann determinar qual o ponto de vista do observador é uma questão importante e 

incontornável) a legislação é um mecanismo mais afeito à “adequação social” do direito. 

Para o sistema jurídico a legislação se encontra em sua periferia. Ela é um programa para o 

direito; ou seja, junto com outras comunicações jurídicas (como, por exemplo, casuística ou 

jurisprudência; contratos e até a dogmática compreendida como conhecimento orientado 

para orientar a decisão250) a legislação oferece critérios para o centro do sistema jurídico 

(Tribunais) atribuir o valor do código lícito/ilícito em suas decisões. (o código e os tribunais, 

por sua vez, estão ligados à consistência do direito). 

 Ora, sabemos que na democracia moderna direito e política estão acoplados 

estruturalmente. A Constituição faz com que a política produza suas leis respeitando os 

procedimentos e as regras do jogo estabilizadas pelo direito (“legitimação pelo 

procedimento”) ao mesmo tempo em que o direito recebe sua legitimidade da “autoridade” 

do poder democrático do poder político – e da legislação – o que permite que o direito possa 

se fundamentar apenas em si mesmo (positividade do direito). Deste modo, o sistema 

jurídico, quando vai decidir, encontra-se “preso à legislação”. Paradoxalmente, o sistema 

jurídico consegue sua autonomia ao se prender à legislação; como sustenta Luhmann. Ao 

decidir obrigatoriamente (non liquet) entre lícito/ilícito, o juiz não pode se desvincular da 

legalidade. Neste ponto, a legislação é um critério que o embasa a saber se decidirá pela 

licitude ou pela ilicitude. É por isso que Luhmann diz que a legislação fornece um critério 

para a decisão do sistema jurídico. Ela é um programa condicional (“se isto, então aquilo”). 

Contudo, neste acoplamento estrutural, do ponto de vista da consistência do direito 

a legislação, ao mesmo tempo, está preocupada com a “adequação social” do ordenamento. 

Para o direito, mudanças de expectativas na estrutura da sociedade (ambiente do direito), 

pressões de outros sistemas sociais, etc. exigem “adequação social” do direito, o que entra 

                                                      
250  Cf. LUHMANN, Niklas. Sistema Jurídico y dogmatica jurídica. Madrid: Centro de Estudios 

Constitucionalesm 1983 
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em tensão frontal com a pretensão de consistência do direito. Deste ponto de vista, a 

legislação em si pode ser uma fonte de inconsistência para o direito. 

Bom, como pensar a legislação reativa neste contexto? Lembremo-nos que a 

produção legislativa se caracteriza por uma resposta imediata e “não maturada” do sistema 

político ao seu ambiente. Com efeito, vimos com Luhmann que o procedimento legislativo 

(resultante da positivação do direito) funciona para a política como uma forma de “ajudá-la” 

a chegar a decisões. Do ponto de vista do sistema político, Além de legitimidade, o 

procedimento legislativo (ou processo legislativo, são sinônimos) programa a decisão 

política (não-programada). Veremos no item II abaixo que o procedimento legislativo é 

muito importante para a formação da consistência e decisão política. 

Pode-se pensar, então, que mesmo a legislação tendo um caráter de possível 

inconsistência do direito; uma “lei reativa” (ou resultado de uma produção legislativa 

reativa) terá uma probabilidade muito mais elevada de gerar inconsistências graves no 

sistema jurídico. E isso não é tão pouco como parece. Mesmo havendo a possibilidade do 

sistema jurídico de gerar consistência interna, a lei é um critério importante da decisão. Em 

casos como os de direito penal (ou criminal) isso fica mais evidente: o critério da estrita 

legalidade diminui a discricionariedade do juiz. Como vimos, isso não é completamente 

trágico, pois, como vimos em nosso caso e nos julgados, ainda há o recurso da declaração 

incidental de inconstitucionalidade. Além disso, em outras áreas do direito penal, um 

possível excesso de produção legislativa reativa (e não se está afirmando, aqui, que isto 

esteja ocorrendo em nenhum lugar)  pode levar – como decorrência  de perda de “qualidade” 

da legislação, a uma maior discricionariedade dos juízes.251 

O que é interessante notar é que para o sistema jurídico existe a possibilidade do 

controle pela via judicial. No caso que analisamos, isso ficou claro pela possibilidade de se 

declarar a legislação inconstitucional incidentalmente. Contudo, talvez a peculiaridade a 

legislação reativa seja mais bem vislumbrada a partir do ponto de vista do sistema político. 

 

                                                      
251 Isso poderia ir ao encontro do problema criado pela “hipertrofia legislativa” que implicaria um problema 

de quantidade da legislação, podendo levar, secundariamente a um problema de “qualidade” (cf. já vimos em 

CAMPILONGO, Celso. Política, Sistema Jurídico e Decisão Judicial. (op. cit.). p.92. Ver também pp. 103: 

“Fácil imaginar que essa multiplicação da quantidade e da qualidade das normas passe a introduzir no sistema 

jurídico, para além de uma inevitável incoerência, inconsistência e sobreposição normativa, uma série de 

questões que não se prestem facilmente à decisão jurídica. (...) O sistema político sobrecarrega o sistema 

jurídico e, com isso, aumentam a liberdade e a discricionariedade do juiz diante da lei” 
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II 

 

Vimos com Luhmann que o funcionamento do sistema político passa pela circulação 

do poder (entre política, administração e público). Também vimos a importância das eleições 

políticas para o estabelecimento do código governo/oposição. Além disso, sabemos que a 

legitimação pelo procedimento legislativo implica maior “programação” das decisões 

políticas; além de dar legitimidade a estas decisões (e ao sistema como um todo).  

Ora, se na produção legislativa reativa o caráter de resposta imediata implica que não 

se passa pelo procedimento legislativo; não se fazem debates parlamentares252; não se 

discute nas comissões; não se enfrenta a questão com partidos e com grupos de interesse; 

etc., o que significa isso para o sistema político? Se estas premissas forem aceitas, pode-se 

falar que não houve um processamento político consistente por parte do sistema político. 

Sua resposta é imediata e inconsistente. Poder-se-ia até pensar em uma “falta de legitimidade 

política” de uma decisão política (em um Estado de direito moderno) que não passe por uma 

maturação política adequada, mas talvez isso já seja ir longe demais. 

Mais importante, ainda, parece outra adequação. Do ponto de vista do público; ou 

seja, de quem fez exigências às quais a produção reativa de leis tentou responder; esta 

“resposta reativa” é adequada socialmente? Em outras palavras: a produção legislativa, do 

ponto de vista de sua adequação ao ambiente político; por ter sido feita muito “rapidamente”, 

talvez não consiga adquirir a sua efetividade social. Este debate, porém, é outro e já se 

desloca para a efetividade das leis e seu “caráter simbólico”. Sobre este tema, por fim, só 

resta apontar que, no nosso caso estudado, diversas outras medidas de políticas públicas 

aparentemente mais eficientes (como fiscalização, por exemplo) foram preteridas. Isso nos 

leva a perguntar: o que fez com que essa decisão fosse tomada? Nossos olhos se voltam, 

portanto, à mídia. 

Luhmann nos dá uma interessante descrição dos meios de comunicação em massa e 

sua forma “flexível” de se acoplar com todos os sistemas sociais. Por meio de seus temas. 

Os meios de comunicação em massa tem sua maneira específica de selecionar suas notícias. 

Devido à sua extrema facilidade de generalização, existe a possibilidade que “o modo de 

                                                      
252 É importante notar que, não obstante Luhmann reconhecer a importância dos debates parlamentares, isso 

não implica – de forma alguma – que ele seja um adepto da democracia deliberativa. Pelo contrário, Luhmann 

afirma em seu peculiar estilo que não cai na falácia do ideal do debate infinito. (LUHMANN, Niklas. 

Legitimação pelo procedimento. Op.cit.) 
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ver” (seleções)  da mídia se coloque como um substituto do ponto de vista de outros sistemas 

sociais. Dessa forma, uma construção midiática pautadas pelos programas da mídia pode 

“substituir” pontos de vistas de outros sistemas. E isso vale para sistemas de consciência 

(que passam a se orientar cada vez mais por seleções – e seletores – midiáticos; para 

educação, moral). Talvez, uma hipótese que podemos levantar é que a mídia teria até efeitos 

mais perversos em pessoas não integradas em outros sistemas, como por exemplo o da 

educação. Talvez isso tenha acontecido com o sistema político em nosso caso de análise. O 

mais interessante notar é que não se trata de uma questão de se “culpar a mídia”, mas em se 

buscar melhores formas de entender o funcionamento dos sistemas político e jurídico. 

Por fim, reconhecer que os meios de comunicação em massa estão se mostrando 

como “porta-vozes” do público nos leva a pensar qual o papel da mídia na teoria da 

representação democrática. Mas este é outro tema que ficará para outros estudos.  

 

III 

 

Resta apenas enfrentarmos a questão de pensar onde se enquadra a “ciência da 

legislação” neste contexto; ou seja, em uma sociedade complexa funcionalmente 

diferenciada. Luhmann já disse: “Depois de repetidas experiências deste tipo existe a dúvida 

se a ciência é capaz de propor relações suficientemente firmes entre passado e futuro de 

forma que o juiz possa apoiar-se nelas – em qualidade de normas! -, com a intenção de não 

tomar erradas (quer dizer, apeláveis)”253  

Ora, este diagnóstico de Luhmann indica que a obtenção de consistência jurídica vem 

antes dos Tribunais e não pode ser dada pela ciência. Isso contudo, não obsta op 

desenvolvimento de uma ciência da legislação, muito pelo contrário. Aqui, temos a pretensão 

científica de estabelecer o critério verdade/não verdade. O que Luhmann critica é a tentativa 

da ciência da legislação “de legislar” ou encontrar a “melhor norma”. Essa faceta da ciência 

da legislação que Luhmann critica, é claramente a de uma ciência com “programas 

finalísticos” que pretende controlar a qualidade da produção legislativa de uma forma ativa.  

Essa constatação luhmanniana, com efeito, não se opõe ao reconhecimento desse 

trabalho da importância de uma ciência da produção legislativa de caráter material. Como 

                                                      
253 LUHMANN, Nikkas. El derecho de la,sociedad. Op.cit., p. 260 
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vimos na Parte I, proponho que um estudo de produção legislativa de enfoque material nos 

ajudará a entender melhor fenômenos que passam despercebidos.  (portanto, trabalha-se com 

critérios de verdade/inverdade construídos cientificamente, ou melhor, pelo sistema 

científico).  Nesse sentido, e isso é digno de nota, uma “sociologia da legislação” com 

enfoque luhmanniano é, naturalmente, possível. E, parece-me, frutífera. 

O que Luhmann critica aqui é a capacidade da ciência em dar consistência ao direito, 

o que, até o momento, não foi afirmado. Com esse estudo parece-me que podemos concluir 

(de forma teoricamente consistente) que: (i) uma abordagem de ciência da legislação com 

enfoque material (sociologia da produção legislativa) pode evidenciar um fenômeno até 

então despercebido ou não problematizado; (ii) ainda, ciente de seus limites e de sua posição 

de observador de segunda ordem, a ciência da legislação não coloca em si o papel de ditar a 

“melhor lei”, a “lei mais desejável”, ou, enfim, não se arroga o papel de dar consistência 

jurídica ao direito; (iii) contudo, ela nos permite apontar para outro “loccus” no qual isso 

poderia ser feito: no centro do sistema jurídico (tribunais ou jurisdição, onde se busca a 

racionalidade jurídica). 

Não se pretende com essas conclusões, frise-se, chegar a uma explicação totalizante 

do funcionamento da produção legislativa brasileira, periférica ou até mundial. O que 

pretendo com esse estudo é, antes, promover uma reflexão teórica a partir de um estudo de 

caso. Não se desconhece que estudos de caso não são generalizáveis sem cuidado ou uma 

mediação teórica mais rigorosa. Suas conclusões, a rigor, costumam funcionar antes, para 

ciência, como um indicador de problemas não (ou mal) resolvidos ou de programas de 

pesquisa a serem aprofundados.  

Meu maior objetivo foi contribuir, ainda que timidamente, com o debate acerca da 

suspensão dos direitos políticos por condenação criminal, mesmo que tal contribuição seja 

reconhecer que se trata de um debate a se constituir, consolidada e criticamente. 
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