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CONSTITUCIONALISMO BRASILEIRO

I. INTRODUÇÃO HISTÓRICA

1. Nú me ro de Cons ti tuiç ões

O constitucionalismo brasileiro desenvolveu-se em duas fases bem
demarcadas: a monárquica e a republicana , nas quais foram produzidas
oito constituições, incluindo a Constituição da República Federativa do
Brasil, promulgada em 5 de outubro de 1988, que está em vigor, mas já
sofreu quarenta e uma emendas, algumas delas bastante amplas como
foram as Emendas Constitucionais n. 19, de 4 de junhio de 1998, sobre a
reforma administrativa, e 20, de 15 de dezembro de 1998, reforma da
previdência social.

2. Con diç ões em que sur giu cada Cons ti tuiç ão

A. Fase mo nár qui ca

A fase mo nár qui ca ini cia-se com a che ga da de D. João VI ao Bra sil
em 1808, e vai-se efe ti van do aos pou cos. Insta la da a cor te no Rio de Ja -
nei ro, só isso já im por ta em mu dan ça do sta tus co lo nial. Em 1815, o
Bra sil é ele va do, pela lei de 16 de de zem bro, à ca te go ria de Rei no Uni do
a Por tu gal, pon do em con se qüên cia fim ao Sis te ma Co lo nial, e  ao mo -
no pó lio da Me tró po le.

Trans fe ri da a sede da Fa mí lia Rei nan te para o Rio de Ja nei ro, era pre ci -
so ins ta lar as re par tiç ões, os tri bu nais e as co mo di da des ne ces sá rias à or -
ga ni zaç ão do go ver no; cum pria es ta be le cer a or dem, com a po lí cia, a jus ti -
ça su pe rior, os órg ãos ad mi nis tra ti vos, que tin ham até aí fal ta do à colô nia.
Assim se fez a par tir de 1o. de abril. Fo ram ins ti tuí dos, cria dos e ins ta la -
dos o Con sel ho de Esta do, a Intendência Ge ral de Po lí cia, o Con sel ho da 
Fa zen da, a Mesa da Cons ciên cia e Ordens, o Con sel ho Mi li tar, o de sem -
bar go do Paço, a Casa da Su pli caç ão, a Aca de mia de Ma rin ha; a Jun -
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ta-Ge ral do Co mér cio, o juí zo dos fa li dos e con ser va dor dos pri vi lé gios;
o Ban co do Bra sil, para au xi liar o Erá rio, a Casa da Moe da, a Impress ão
Ré gia, etc. Abri ram-se an tes os por tos, de cre ta ra-se a li ber da de da in dús -
tria, pos si bi li ta ra-se a ex pans ão co mer cial.1

Mas essa or ga ni zaç ão de po der não teve efe ti va atuaç ão além dos li -
mi tes do Rio de Ja nei ro. Pou ca in fluên cia exer ceu no in te rior do país,
onde a frag men taç ão e di fe ren ciaç ão do po der real e efe ti vo per du ra vam, 
se di men ta das nos três sécu los de vida co lo nial.

Mas aqui já se cons ti tuí ra uma no bre za  “as sen ta da so bre a base dos
gran des la ti fún dios, nu me ro sa, rica, or gul ho sa, es cla re ci da pe las idéias
no vas, que re vo lu cio nam os cen tros cul tos do Rio e de Per nam bu co”,
bem como “uma aris to cra cia in te lec tual, gra dua da na sua maio ria pe las
uni ver si da des eu ro péias, es pe cial men te a Uni ver si da de de Coim bra”,2

que aco rre ao Rei, do mi na o Paço, como ele men to ca ta li sa dor, que ha ve -
ria de in fluir na for ma ç ão po lí ti ca des ses pri mei ros tem pos, que coin ci -
dem com o apa re ci men to das no vas teo rias po lí ti cas que ent ão agi ta vam
e re no va vam, des de os seus fun da men tos, o mun do eu ro peu e nor te-ame -
ri ca no: o Li be ra lis mo, o Par la men ta ris mo, o Cons ti tu cio na lis mo, o Fe de -
ra lis mo, a De mo cra cia, a Re pú bli ca.3 Tudo isso jus ti fi ca o apa re ci men to
do mo vi men to cons ti tu cio nal, que ha ve ria de con fluir para a pro cla ma-
ção da Inde pendência em 7 de se tem bro de 1822, com o que o pro ble ma
da unidade na cio nal se imp õe como o pri mei ro pon to a ser re sol vi do
pe los or ga ni za do res das no vas ins ti tuiç ões. A con se cuç ão des se ob je ti -
vo de pen dia da es tru tu raç ão de um po der cen tra li za dor e uma or ga ni -
zaç ão na cio nal que freas sem e até de mo lis sem os pode res re gio nais e
lo cais, que efe ti va men te do mi na vam no país, sem dei xar de ado tar al -
guns dos prin cí pios bá si cos da teo ria po lí ti ca em moda na épo ca.

O cons ti tu cio na lis mo era o prin cí pio fun da men tal des sa teo ria, e rea li -
zar-se-ia por uma Cons ti tuiç ão es cri ta, em que se con subs tan cias se o li -
be ra lis mo, as se gu ra do por uma de cla raç ão cons ti tu cio nal dos di rei tos do
ho mem e um me ca nis mo de di vis ão do po de res,

Os es ta dis tas do Impé rio e cons tru to res da na cio na li da de tin ham pela
fren te uma ta re fa in gen te e di fí cil: con se guir cons truir a uni da de do po -
der se gun do es ses prin cí pios que não to le ra vam o ab so lu tis mo. E con se -
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gui ram-no den tro dos li mi tes per mi ti dos pela rea li da de vi gen te, mon tan -gui ram-no den tro dos li mi tes per mi ti dos pela rea li da de vi gen te, mon tan -
do, atra vés da Cons ti tuiç ão de 1824, um me ca nis mo cen tra li za dor ca paz
de pro pi ciar a ob tenç ão dos ob je ti vos pre ten di dos, como pro vou a his tó -
ria do Impé rio. “É [como nota Oli vei ra Vian na] uma edi fi caç ão pos san -
te, só li da, ma ci ça, mag ni fi ca men te es tru tu ra da, cons trin gin do ri ja men te
nas suas mal has re sis ten tes to dos os cen tros pro vin ciais e to dos os nó du -
los de ati vi da de po lí ti ca do país: nada es ca pa, nem o mais re mo to po -
voa do do in te rior, à sua com press ão po de ro sa”.4

A Cons ti tuiç ão do Impé rio. O sis te ma foi es tru tu ra do pela Cons ti tui-
ção Po lí ti ca do Império do Bra sil de 25 de març.o de 1824. De cla ra, de
iní cio, que o Impé rio do Bra sil é a as so ciaç ão po lí ti ca de to dos os ci dad ãos 
bra si lei ros, que for mam uma naç ão liv re e in de pen den te que não ad mi te,
com qual quer ou tro, laço de uni ão ou fe de raç ão, que se opon ha à sua in -
de pendência (ar ti go 1o.). O te rri tó rio do Impé rio foi di vi di do em pro vín -
cias, nas quais fo ram trans for ma das as ca pi ta nias ent ão exis ten tes (ar ti go
2o.). Seu go ver no era mo nár qui co he re di tá rio, cons ti tu cio nal e re pre sen ta -
ti vo (ar ti go 3o.). O prin cí pio da di visão e har mo nia dos po de res po lí ti cos
foi ado ta do como “prin cí pio con ser va dor dos di rei tos dos ci dad ãos, e o
mais se gu ro meio de fa zer efe ti vas as ga ran tias que a Cons ti tuiç ão ofe re -
ce” (ar ti go 9o.), mas se gun do a for mu laç ão qua dri par ti ta de Ben ja min
Cons tant: Po der Le gis la ti vo, Po der Mo de ra dor, Po der Exe cu ti vo e Po -
der Ju di ciá rio (ar ti go 10).5 O Po der Le gis la ti vo era exer ci do pela Assem -
bléia Ge ral, com pos ta de duas câma ras: a dos de pu ta dos, ele ti va e tem -
po rá ria, e a dos se na do res, in te gra da de mem bros vi ta lí cios no mea dos
pelo im pe ra dor den tre com po nen tes de uma lis ta trí pli ce elei ta por pro -
vín cia (ar ti gos 13, 35, 40 e 43). A eleiç ão era in di re ta e cen si tá ria. O Po -
der Mo de ra dor, con si de ra do a cha ve de toda a or ga ni zaç ão po lí ti ca, era
exer ci do pri va ti va men te pelo im pe ra dor, como che fe su pre mo da naç ão e 
seu pri mei ro re pre sen tan te, para que in ces san te men te ve las se so bre a ma -
nu tenç ão da in de pendên cia, equi lí brio e har mo nia dos de mais po de res
po lí ti cos (ar ti go 98). O Po der Exe cu ti vo, exer ci do pe los mi nis tros de
Esta do, tin ha como che fe tam bém o im pe ra dor (ar ti go 102). O Po der Ju -
di ciá rio, in de pen den te, era com pos to de jui zes e ju ra dos (ar ti go 151). No 
ar ti go 179, a Cons ti tuiç ão tra zia uma de cla raç ão de di rei tos in di vi duais e 
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ga ran tias que, nos seus fun da men tos, per ma ne ceu nas cons ti tuiç ões pos -
te rio res.

Cen tra li zaç ão mo nár qui ca. As pro vín cias fo ram sub or di na das ao po -
der cen tral, atra vés do seu pre si den te, es col hi do e no mea do pelo im pe ra -
dor, e do che fe de po lí cia, tam bém es col hi do e no mea do pelo im pe ra dor,
com atri buiç ões não só po li ciais como ju di ciais até 1870, do qual de pen -
diam órg ãos me no res, com ação nas lo ca li da des, ci da des, vi las, lu ga re -
jos, dis tri tos: os “de le ga dos de po lí cia”, os “sub de le ga dos de po lí cia”, os
“ins pe to res de quar teir ões”, os “car ce rei ros” das ca deias pú bli cas e o
pes soal subalter no da ad mi nis traç ão po li cial. É ain da o po der cen tral que
no meia o “juiz de di rei to”, o “juiz mu ni ci pal”, o “pro mo tor pu bli co”. E há
tam bém a “Guar da Na cio nal”, em que se trans for ma ram as mi lí cias lo cais, 
a qual, a par tir de 1850, pas sou a ser sub or di na da ao po der cen tral.

Este po der [lem bra Oli vei ra Vian na] não se li mi ta a agir atra vés des ses órg -
ãos lo cais: opu len ta-se com atri buiç ões, que lhe dão meios de in fluir so bre os 
pró prios órg ãos da au to no mia lo cal. Ele pode anu lar as eleiç ões de ve rea do -
res mu ni ci pais e jui zes de paz. Ele pode rein te grar o fun cio ná rio mu ni ci pal
de mi ti do pela Câma ra. Ele pode sus pen der mes mo as re so luç ões das Assem -
bléias pro vin ciais.6

Me ca nis mo po lí ti co do po der cen tral. Mas a cha ve de toda a or ga ni -
zaç ão po lí ti ca es ta va efe ti va men te no Po der Mo de ra dor, con cen tra do na
pes soa do im pe ra dor.

Real men te, crian do o Po der Mo de ra dor, en feixado na pes soa real, os es ta dis -
tas do an ti go re gi me ar mam o so be ra no de fa cul da des ex cep cio nais. Como Po -
der Mo de ra dor, ele age so bre o Po der Le gis la ti vo pelo di rei to de dis so luç ão da
Câma ra, pelo di rei to de adia men to e de convocaç ão, pelo di rei to de es col ha,
na lis ta trí pli ce, dos se na do res. Ele atua so bre o Po der Ju di ciá rio pelo di rei to
de sus pen der os ma gis tra dos. Ele in flui so bre o Po der Exe cu ti vo pelo di rei -
to de es col her liv re men te seus mi nis tros de Esta do e liv re men te de mi ti-los.
Ele in flui so bre a au to no mia das pro vín cias. E, como che fe do Po der Exe cu ti -
vo, que exer ce por meio dos seus mi nis tros, di ri ge, por sua vez, todo o me ca -
nis mo ad mi nis tra ti vo do país.7

Aqui, o Rei rei na va, go ver na va e ad mi nis tra va, como dis se ra Ita bo raí, 
ao con trá rio do sis te ma inglês, onde vi gia e vige o prin cí pio de que o Rei 
rei na, mas não go ver na.

CONSTITUCIONES IBEROAMERICANAS4

6 Cf. op. cit., nota 4, p. 260.
7 Ibi dem, p. 262.



No apa rel ho po lí ti co do go ver no cen tral, dois órg ãos con co rriam para
re for çar a ação do po der so be ra no: o Se na do e o Con sel ho de Esta do.
Aque le, es sen cial men te con ser va dor, fun cio na va como órg ão de reaç ão
con tra os mo vi men tos li be rais da Câma ra dos De pu ta dos. O Con sel ho de 
Esta do era um órg ão con sul ti vo, que tin ha enor mes atri buiç ões: acon -
selhava o Impe ra dor nas me di das ad mi nis tra ti vas e po lí ti cas e era o su pre -
mo in tér pre te da Cons ti tuiç ão.

B. Fase re pu bli ca na

Os li be rais lu ta ram qua se ses sen ta anos con tra esse me ca nis mo cen tra -
li za dor e su fo ca dor das au to no mias re gio nais. A rea li da de dos po de res
lo cais, se di men ta da du ran te a colô nia, ain da per ma ne cia re gur gi tan te sob 
o peso da mo nar quia cen tra li zan te. A idéia des cen tra li za do ra, como a re -
pu bli ca na, des pon ta ra des de cedo na his tó ria po lí ti co-cons ti tu cio nal do
Impé rio. Os fe de ra lis tas sur gem no âma go da Cons ti tuin te de 1823, e
per ma ne cem du ran te todo o Impé rio, pro vo can do re be li ões como as “Ba -
laia das”, as “Ca ba na das”, as “Sa bi na das”, a “Re pú bli ca de Pi ra ti ni”.
Ten ta-se im plan tar, por várias ve zes, a mo nar quia fe de ra lis ta do Bra sil,
me dian te pro ces so cons ti tu cio nal (1823, 1831), e che ga-se a ra zoá vel des -
cen tra li zaç ão com o Ato Adi cio nal de 1834, es va zia do pela lei de in ter pre -
taç ão de 1840. O re pu bli ca nis mo irrom pe com a Incon fidê ncia Mi nei ra e
com a re vo luç ão per nam bu ca na de 1817; em 1823, rea pa re ce na cons ti -
tuin te, des pon tan do ou tra vez em 1831, e bril ha com a Re pú bli ca de Pi ra ti -
ni, para res sur gir com mais ím pe to em 1870 e de sen vol ver-se até 1889.

Vi tó ria das for ças re pu bli ca no-fe de ra lis tas. Em 1889, ven cem as for -
ças des cen tra li za do ras, ago ra or ga ni za das, mais coe ren tes, e não mera
frag men taç ão e di fe ren ciaç ão de po der como exis ten tes na colô nia, mas
cer ta men te como pro jeç ão da que la rea li da de co lo nial que ge rou, no
imen so te rri tó rio do país, os po de res efe ti vos e autô no mos lo cais, ago ra
tam bém alia dos aos no vos fa to res que apa re ce ram e se fir ma ram na vida
po lí ti ca bra si lei ra: o fe de ra lis mo, como prin cí pio cons ti tu cio nal de es tru -
tu ra ç ão do Esta do, a de mo cra cia, como re gi me po lí ti co que mel hor as se -
gu ra os di rei tos hu ma nos fun da men tais.

Tom ba o Império sob o im pac to das no vas con diç ões ma te riais, que
pos si bi li ta ram o do mí nio des sas vel has idéias com rou pa gens no vas, e
“um dia, por uma bela manhã, uma sim ples pas sea ta mi li tar” pro cla ma a
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Re pú bli ca Fe de ra ti va por um de cre to (o de no. 1, de 15 de no vem bro de
1889, ar ti go 1o.).

Orga ni zaç ão do re gi me re pu bli ca no. Assu min do o po der, os re pu bli -
ca nos, ci vis e mi li ta res, cui da ram da trans for maç ão do re gi me. Insta la-se
o go ver no pro vi só rio sob a pre sidê ncia do Ma re chal Deo do ro da Fon se -
ca. A pri mei ra afir maç ão cons ti tu cio nal da Re pú bli ca foi o De cre to n. 1,
de 15 de no vem bro de 1889. Nele se tra duz vel ha as pi raç ão bra si lei ra
com a adoç ão do fe de ra lis mo que “res pon de a con diç ões econô mi cas, so -
ciais e po lí ti cas e fora já an te rior men te rei vin di caç ão e rea li da de, da
Colô nia até a Regê ncia. O se gun do Rei na do aba fa-o mo men ta nea men te,
jo gan do com os par ti dos e cor tan do os ele men tos mais exal ta dos”.8 As
pro vín cias do Bra sil, reu ni das pelo laço da Fe de raç ão, cons ti tuí ram os
Esta dos Uni dos do Bra sil, e cada um des ses Esta dos, no exer cí cio de sua
le gí ti ma “so be ra nia” —dis se o de cre to— de cre ta ram opor tu na men te a
sua cons ti tuiç ão de fi ni ti va e ele ge ram seus cor pos de li be ran tes e os seus
go ver nos (ar ti gos 1o., 2o. e 3o.). As pro vín cias ade ri ram logo ao novo
re gi me. Não hou ve re sis tência.

Não tar dou, o go ver no pro vi só rio pro vi den ciou a or ga ni zaç ão do re gi -
me. Logo, a 3 de de zem bro, no meou uma co miss ão de cin co ilus tres re -
pu bli ca nos para ela bo rar o pro je to de cons ti tuiç ão, que ser vi ria de base
para os de ba tes na as sem bléia cons ti tuin te a ser con vo ca da. O pro je to foi 
pu bli ca do pelo De cre to no. 510, de 22 de jun ho de 1890, como Cons ti -
tuiç ão apro va da pelo Exe cu ti vo. No dia 15 de se tem bro do mes mo ano
foi elei ta a Assem bléia-Ge ral Cons ti tuin te (em ver da de, Con gres so
Cons ti tuin te), que se ins ta la ra no Pa lá cio São Cris tóv ão, a 15 de no vem -
bro. Pre si diu-a o pau lis ta Pru den te de Mo raes, mais tar de pre si den te da
Re pú bli ca. Con veio-se em au to li mi tar-se, res trin gin do-se-lhe a com petên-
cia “ao ob je to e ter mos de sua con vo caç ão”. “Proi bia-se-lhe qual quer in -
ter ferê ncia no go ver no (raz ão do des cré di to da pri mei ra cons ti tuin te im -
pe rial) e a dis cuss ão de dois pon tos pa cí fi cos: Re pú bli ca e fe de raç ão”.9

Pou co mais de três me ses de tra bal ho e a pri mei ra Cons ti tuiç ão re pu bli -
ca na fi ca ra apro va da, com pe que nas al te raç ões in tro du zi das no pro je to
do Exe cu ti vo.

A Cons ti tuiç ão de 1891. A Cons ti tuiç ão da Re pú bli ca dos Esta dos
Uni dos do Bra sil fora pro mul ga da no dia 24 de fe ve rei ro de 1891. Esta -

CONSTITUCIONES IBEROAMERICANAS6

8 Cf. Ca ro ne, Edgar, A Pri mei ra Re pú bli ca, São Pau lo, Di fel, 1969, pp. 14 e 15.
9 Cf. Cal mon, Pe dro, op. cit., nota 1, v. VI, p. 1.920.



be le ceu que a Naç ão Bra si lei ra ado ta va como for ma de go ver no a Re pú -
bli ca Fe de ra ti va, e cons ti tuía-se, por uni ão per pé tua e in dis so lú vel das
suas an ti gas pro vín cias, em Esta dos Uni dos do Bra sil (ar ti go 1o.). Cada
uma das an ti gas pro vín cias for ma ra um Esta do e o an ti go mu ni cí pio neu -
tro se trans for ma ra no Dis tri to Fe de ral, que con ti nuou a ser a ca pi tal da
Uni ão (ar ti go 2o.). Per fil hou-se o re gi me re pre sen ta ti vo (ar ti go 1o.).
Optou-se pelo pre si den cia lis mo à moda nor te-ame ri ca na. “Equi li bra vam-se,
nos freios e con tra pe sos (como nos Esta dos Uni dos), os po de res - e afi nal, a 
cla re za, a sín te se, a lim pi dez ver bal da Cons ti tuiç ão... lhe ga ran tiam uma
du raç ão ra zoá vel. Es ta bi li za va a au to ri da de, fran quea ra aos Esta dos vida
pró pria, pro cla ma ra as li ber da des de mo crá ti cas. Tan to fos se cum pri da!”.10

Rom pe ra com a di vis ão qua dri par ti ta vi gen te no Impé rio, de ins pi raç ão
de Ben ja min Cons tant, para aga sal har a dou tri na tri par ti ta de Mon tes -
quieu, es ta be le cen do como “órg ãos da so be ra nia na cio nal o Po der Le gis -
la ti vo, o Exe cu ti vo e o Ju di ciá rio, harm ôni cos e in de pen den tes en tre si”
(ar ti go 15). Fir ma ra a au to no mia dos Esta dos, aos quais con fe ri ra com -
petê ncias re ma nes cen tes: “todo e qual quer po der ou di rei to, que lhes não 
fos se ne ga do por cláu su la ex pres sa ou im pli ci ta men te con ti da nas cláu -
su las ex pres sas da Cons ti tuiç ão”, era-lhes fa cul ta do (ar ti go 65, n. 2). Pre -
vi ra a au to no mia mu ni ci pal (ar ti go 68).

Não de mo rou o con fli to de po de res. A Cons ti tuin te, pro mul ga da a
Cons ti tuiç ão, ele ge ra pre si den te da Re pú bli ca a Deo do ro da Fon se ca e
vice-pre si den te a Flo ria no Pei xo to, este de cha pa opos ta à da que le, que
tin ha como com pan hei ro o Almi ran te Wan den kolk. Con cluí da a eleiç ão,
con ver te ra-se a Cons ti tuin te em Con gres so, se pa ran do-se em Câma ra e Se -
na do. A opo siç ão, li de ra da por Pru den te de Mo raes, não con se gui ra im pe -
dir a eleiç ão do Pai da Re pú bli ca, mas im pu se ra um vice-pre si den te, em
que se es co ras se. Con su ma do o fato, pre tendeu-se des truir o go ver no pelo 
im peach ment, que de pen dia ain da de re gu la men taç ão. Apa rel ha ra-se, ent -
ão, um pro je to que de fi nis se os cri mes de res pon sa bi li da de do pre si den te.
O go ver no ve ta ra-o. Pru den te de Moraes, vice-pre si den te do Se na do, no
exer cí cio da Pre si dê ncia des te (por que Flo ria no es ta va afas ta do), re sol -
veu sub me ter o veto ao Se na do, que o re jei ta ra e as sim tam bém a Câma -
ra. Em re pre sá lia, Deo do ro dis sol ve ra o Con gres so (3 de no vem bro de
1891). Rea gi ra a Arma da, à fren te o Almi ran te Cus tó dio José de Me llo.
A 23 de no vem bro, Deo do ro, “para evi tar co rres se o san gue ge ne ro so
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dos bra si lei ros”, re nun cia à Pre sidê ncia da Re pú bli ca. Sobe o vice-pre si -
den te, Flo ria no Pei xo to. E re ve la-se. O po der trans for mou-o: as sim “mo -
des to e vul gar” como o re tra ta ria Quin ti no - “es qui vo, in di fe ren te, im pas -
sí vel”.11 Con si de ra do o con so li da dor da Re pú bli ca, co me çou de rru ban do
os go ver na do res dos Esta dos. Pou co de pois, a reaç ão con tra Flo ria no.
Esta la a gue rra ci vil: Cus tó dio J. de Me llo, dei xan do o Mi nis té rio da Ma -
rin ha, jun ta-se à re vol ta da Arma da com Sal dan ha da Gama, Gu mer cin do
Sa rai va e ou tros. Flo ria no do mi nou, e só en tre gou o po der ao pre si den te
elei to para o qua driê nio de 1894/1898, que foi Pru den te de Mo raes. Com
este, a oli gar quia, que man da va nos Esta dos, se ins ta la no po der.

O sis te ma cons ti tu cio nal im plan ta do en fra que ce ra o po der cen tral e
rea cen de ra os po de res re gio nais e lo cais, ador me ci dos sob o guan te do
me ca nis mo uni tá rio e cen tra li za dor do Impé rio. O go ver no fe de ral não
se ria ca paz de sus ter-se, se não se es co ras se nos po de res es ta duais. Cam -
pos Sa les per ce beu-o mui to bem. For mu lou a dou tri na de que a “po lí ti ca
e a ação de vem ser pri vi lé gio de uma mi no ria: as gran des de li be raç ões
nas ci das de li ber da des de mo crá ti cas le vam ne ces sa ria men te o país a agi -
taç ões e ao apro vei ta men to da si tuaç ão por um gru po, mui tas ve zes o
me nos ca paz. À mi no ria de li be ra ti va no pla no fe de ral deve co rres pon der
ou tra mi no ria de li be ra ti va dos Esta dos. Esta re pre sen taç ão aris to crá ti ca é 
o cer ne de seu pen sa men to. Con se qüen te men te o pro ble ma apre sen ta-se
como a ga ran tia de es ta bi li zaç ão das atuais oli gar quias no po der”.12 Fun -
da do nes se es que ma dou tri ná rio, im pri me in ter pre taç ão pró pria ao pre si -
den cia lis mo. Des pre za os par ti dos, e cons trói a “po lí ti ca dos go ver na do -
res”, que do mi nou a Pri mei ra Re pú bli ca e foi cau sa de sua que da.

O po der dos go ver na do res, por sua vez, sus ten ta-se no co ro ne lis mo,
fenô me no em que se trans mu da ram a frag men taç ão e a dis se mi naç ão do
po der du ran te a colô nia, con ti do no Impé rio pelo Po der Mo de ra dor. “O
fenô me no do co ro ne lis mo tem suas leis pró prias e fun cio na na base da
coerç ão da for ça e da lei oral, bem como de fa vo res e obri gaç ões. Esta
in ter de pendência é fun da men tal: o co ro nel é aque le que pro te ge, so co rre, 
ho mi zia e sus ten ta ma te rial men te os seus agre ga dos; por sua vez, exi ge
de les a vida, a obe diên cia e a fi de li da de. É por isso que o co ro ne lis mo
sig ni fi ca for ça po lí ti ca e for ça mi li tar”.13
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O co ro ne lis mo fora o po der real e efe ti vo, a des pei to das nor mas cons -
ti tu cio nais tra ça rem es que mas for mais da or ga ni zaç ão na cio nal com teo -
ria de di vis ão de po de res e tudo. A re laç ão de for ças dos co ro néis ele gia
os go ver na do res, os de pu ta dos e se na do res. Os go ver na do res im pun ham
o pre si den te da Re pú bli ca. Nes se jogo, os de pu ta dos e se na do res de pen -
diam da li de ran ça dos go ver na do res. Tudo isso for ma uma cons ti tuiç ão
ma te rial em des con sonâ ncia com o es que ma nor ma ti vo da Cons ti tuiç ão
ent ão vi gen te e tão bem es tru tu ra da for mal men te.14

A Emen da Cons ti tu cio nal de 1926 não con se gui ra ade quar a Cons ti -
tuiç ão for mal à rea li da de, nem im pe di ra pros pe ras se a luta con tra o re gi -
me oligárquico dominante.

A Re vo luç ão de 1930 e a quest ão so cial. Qua tro anos de pois da que la
Emen da à Cons ti tuiç ão de 1891, irrom pe ra a Re vo luç ão, que a pôs abai -
xo com a Pri mei ra Re pú bli ca. Essa Re vo luç ão se ini ciou no Rio Gran de
do Sul, Mi nas Ge rais e Pa raí ba, que for ma ram a Alian ça Li be ral, sob a
li de ran ça de Ge tú lio Var gas, que tin ha sido can di da to das oli gar quias di -
ver gen tes à Pre sidê ncia da Re pú bli ca con tra o can di da to das oli gar quias
do mi nan tes do po der, Jú lio Pres tes, in di ca do pelo ent ão pre si den te Wa -
shing ton Luiz. Vi to rio sa a can di da tu ra de Jú lio Pres tes, as for ças da
Alian ça Li be ral pas sa ram a or ga ni zar a Re vo luç ão, que irrom peu no dia
3.10.1930 em Por to Ale gre, Ca pi tal do Esta do do Rio Gran de do Sul. O
su ces so dos re vo lu cio ná rio foi ra pi da men te al can ça do. É cla ro que a Re -
vo luç ão de 1930 não de co rreu ape nas de di vergência en tre par ti dá rios de 
uma e ou tra facç ão. Suas cau sas mais pro fun das po dem ser bus ca das na
ne ces si da de de rom per com a estrutura arcaica de nossa economia, o
aparecimento de uma classe média urbana e a conseqüente formação de
uma burguesia não rural.

Assu min do a Pre sidê ncia a 3 de no vem bro de 1930, Ge tú lio tra ta de
or ga ni zar o go ver no re vo lu cio ná rio. Os pri mei ros pas sos, con tu do, não
re ve la ram pro pó si tos de mu dan ças, como o povo es pe ra va. O ato for mal
que es ta be le ce o novo re gi me é o De cre to n. 19.398, de 11 de no vem bro
de 1930, que ins ti tuiu o Go ver no Pro vi só rio dos Esta dos Uni dos do Bra -
sil. Co me çou de cla ran do que o Go ver no Pro vi só rio exer ce ria dis cri cio -
na ria men te, em toda a sua ple ni tu de, as funç ões e atri buiç ões, não só do
Po der Exe cu ti vo, como tam bém do Po der Le gis la ti vo, até que, elei ta a
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Assem bléia Cons ti tuin te, es ta be le ces se ela a reor ga ni zaç ão cons ti tu cio -
nal do país. De cla rou que con ti nua riam em vi gor as Cons ti tuiç ões Fe de -
ral e Esta duais, leis e de cre tos e atos mu ni ci pais, su jei tas às mo di fi caç ões 
e res triç ões es ta be le ci das por lei ou por de cre to ou atos pos te rio res do
go ver no pro vi só rio ou de seus de le ga dos. Sus pen deu as ga ran tias cons ti -
tu cio nais. Dispôs até so bre a fu tu ra Cons ti tuiç ão que de ve ria man ter a
for ma re pu bli ca na fe de ra ti va. Na ver da de, esse de cre to des cons ti tu cio na -
li zou o país, trans for man do as nor mas cons ti tu cio nais vi gen tes em sim -
ples re gras de direito ordinário.

Mas o de sen vol vi men to da eco no mia já pro pi cia va con diç ões para o
des mon te do co ro ne lis mo, ou, quan do nada, o seu en fra que ci men to. Su -
bin do Ge tú lio Var gas ao po der, como lí der ci vil da Re vo luç ão, in cli na-se 
para a quest ão so cial. Logo cria o Mi nis té rio do Tra bal ho; põe Fran cis co 
Cam pos no da Edu caç ão, que da ria im pul so à cul tu ra, en tor pe ci da e de -
sa len ta da. “A re vo luç ão res pon dia, com isso, e des de logo, à Re pú bli ca
Vel ha, que uma fei ta ro tu la ra de quest ão de po lí cia a in quie taç ão ope rá -
ria”.15

Ge tú lio, na Pre sidê ncia da Re pú bli ca, in ter vém nos Esta dos. Li qui da
com a po lí ti ca dos go ver na do res. Afas ta a in fluên cia dos co ro néis, que
man da de sar mar. Pre pa ra novo sis te ma elei to ral para o Bra sil, de cre tan -
do, a 3 de fe ve rei ro de 1932, o Có di go Elei to ral, ins ti tuin do a jus ti ça
elei to ral, que cer cou de ga ran tias e à qual atri buiu as funç ões im por tan -
tís si mas de jul gar da va li da de das eleiç ões e pro cla mar os elei tos, re ti ran -
do es sas atri buiç ões das as sem bléias po lí ti cas, com o que deu gol pe de
mor te na po lí ti ca dos go ver na do res e nas oli gar quias que do mi na vam
exa ta men te em vir tu de do pro ces so de ve ri fi caç ão de po de res. Por de cre -
to de 3 de maio de 1932 mar ca eleiç ões à Assem bléia Cons ti tuin te para 3 
de maio de 1933. Dois me ses de pois, es tou ra em São Pau lo a Re vo luç ão, 
que se cha mou cons ti tu cio na lis ta. A de rro ta dos re vol to sos pelo di ta dor
não obs tou man ti ves se o de cre to an te rior de con vo caç ão das eleiç ões,
que se rea li za riam no dia apra za do, or ga ni zan do-se a Cons ti tuin te que
da ria ao país nova Cons ti tuiç ão re pu bli ca na: a se gun da Cons ti tuiç ão da
República dos Estados Unidos do Brasil, promulgada em 16 de jul ho de
1934.

A Cons ti tuiç ão de 1934 e a or dem econô mi ca e so cial. A nova Cons ti -
tuiç ão não era tão bem es tru tu ra da como a pri mei ra. Trou xe ra con teú do
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novo. Man ti ve ra da an te rior, po rém, os prin cí pios for mais fun da men tais:
a re pú bli ca, a fe de raç ão, a di vis ão de po de res (Le gis la ti vo, Exe cu ti vo e
Ju di ciá rio, in de pen den tes e coor de na dos en tre si), o pre si den cia lis mo, o
re gi me re pre sen ta ti vo. Mas am pliou os po de res da Uni ão, enu me ra dos
ex ten sa men te nos ar ti gos 5o. e 6o.; enu me rou al guns po de res dos es ta dos 
e con fe riu-lhes os po de res re ma nes cen tes (ar ti gos 7o. e 8o.); dispôs so -
bre os po de res con co rren tes en tre a Uni ão e Esta dos (ar ti go 10). Dis cri -
mi nou, com mais ri gor, as ren das tri bu tá rias en tre Uni ão, Esta dos e Mu -
ni cí pios, ou tor gan do a es tes base econô mi ca em que se as sen tas se a
au to no mia que lhes as se gu ra va. Au men tou os po de res do Exe cu ti vo.
Rom peu com o bi ca me ra lis mo rí gi do, atri buin do o exer cí cio do Po der
Le gis la ti vo ape nas à Câma ra dos De pu ta dos, trans for man do o Se na do
Fe de ral em órg ão de co la bo raç ão des ta (ar ti gos 22 e 88 e ss.). De fi niu os
di rei tos po lí ti cos e o sis te ma elei to ral, ad mi tin do o voto fe mi ni no (ar ti -
gos 108 e ss.) Criou a Jus ti ça Elei to ral, como órg ão do Po der Ju di ciá rio
(ar ti gos 63, d, 82 e ss.). Ado tou, ao lado da re pre sen taç ão po lí ti ca tra di -
cio nal, a re pre sen taç ão cor po ra ti va de in fluên cia fas cis ta (ar ti go 23).
Insti tuiu, ao lado do Mi nis té rio Pú bli co e do Tri bu nal de Con tas, os Con -
sel hos Téc ni cos, como órg ãos de coo pe raç ão nas ati vi da des go ver na -
men tais. Ao lado da clás si ca de cla raç ão de di rei tos e ga ran tias in di vi -
duais, ins cre veu um tí tu lo so bre a or dem econô mi ca e so cial e ou tro
so bre a fa mí lia, a edu caç ão e a cul tu ra, com nor mas qua se to das pro gra -
má ti cas, sob a in fluên cia da Cons ti tuiç ão alemã de Wei mar. Re gu lou os
pro ble mas da se gu ran ça na cio nal e es ta tuiu prin cí pios so bre o fun cio na -
lis mo pú bli co (ar ti gos 159 e 172). Fora, en fim, um do cu men to de com -
pro mis so en tre o liberalismo e o inter vencionismo.

O Esta do Novo. O país já se en con tra va sob o im pac to das ideo lo gias
que gras sa vam no mun do do após-gue rra de 1918. Os par ti dos po lí ti cos
as su miam po siç ões em face da pro ble má ti ca ideo ló gi ca vi gen te: sur ge
um par ti do fas cis ta, ba rul hen to e vi ru len to —a Ação Inte gra lis ta Bra si -
lei ra, cujo che fe, Plí nio Sal ga do, como Mus so li ni e Hitler, se pre pa ra va
para em pol gar o po der;16 reor ga ni za-se o par ti do co mu nis ta, ague rri do e
dis ci pli na do, cujo che fe, Luís Car los Pres tes, tam bém que ria o po der.
Ge tú lio Var gas, no po der, elei to que fora pela Assem bléia Cons ti tuin te
para o qua driê nio cons ti tu cio nal, à ma nei ra de Deo do ro, como este, dis -
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sol ve a Câma ra e o Se na do, re vo ga a Cons ti tuiç ão de 1934, e pro mul ga a 
Car ta Cons ti tu cio nal de 10 de no vem bro de 1937.

Fun da men tou o gol pe dei tan do pro cla maç ão ao povo bra si lei ro, onde
dis se en tre ou tras coi sas: “Por ou tro lado, as no vas for maç ões par ti dá -
rias, sur gi das em todo o mun do, por sua pró pria na tu re za re fra tá ria aos
pro ces sos de mo crá ti cos, ofe re cem pe ri go ime dia to para as ins ti tuiç ões,
exi gin do, de ma nei ra ur gen te e pro por cio nal à vi rulê ncia dos an ta go nis -
mos, o re for ço do po der cen tral”. Assim se im plan tou a nova or dem de -
no mi na da Esta do Novo. Pro me teu ple bis ci to para apro vá-lo, mas nunca
o convocou. Instituiu-se pura e simplesmente a ditadura.

Essa car ta cons ti tu cio nal do Esta do Novo pas sou a ser con he ci da por
po la ca, por que cal ca da na Cons ti tuiç ão polonesa de Pil sudsky, que aca -
ba ria en tre gan do a Polô nia a Hitler em 1939. Fo ram suas  prin ci pais preo -
cu paç ões: for ta le cer o po der exe cu ti vo, a exem plo do que oco rria em qua -
se to dos os ou tros paí ses, jul gan do-se o che fe do go ver no em di fi cul da des
para com ba ter pron ta e efi cien te men te as agi taç ões in ter nas; atri buir ao
Po der Exe cu ti vo uma in ter venç ão mais di re ta e efi caz na ela bo raç ão das
leis, ca ben do-lhe, em prin cí pio, a ini cia tiva e, em cer tos ca sos, po den do
ex pe dir de cre tos-leis; re du zir o pa pel do par la men to na cio nal, em sua
funç ão le gis la ti va, não so men te quan to à sua ati vi da de e fun cio na men to,
mas ain da quan to à pró pria ela bo raç ão da lei; eli mi nar as cau sas de ter mi -
nan tes das lu tas e dis sí dios de par ti dos, re for man do o pro ces so re pre sen -
ta ti vo, não so men te na eleiç ão do par la men to, como prin ci pal men te em
ma té ria de su cess ão pre si den cial; con fe rir ao Esta do a funç ão de orien ta -
dor e coor de na dor da eco no mia na cio nal, de cla ran do, en tre tan to, ser pre -
do mi nan te o pa pel da ini cia ti va in di vi dual e re con he cen do o po der de
criaç ão, de or ga ni zaç ão e de in venç ão do in di ví duo; re con he cer e as se -
gu rar os di rei tos de li ber da de, de se gu ran ça e de pro prie da de do in di ví -
duo, acen tuan do, po rém, que de vem ser exer ci dos nos li mi tes do bem
pú bli co; a na cio na li zaç ão de cer tas ati vi da des e fon tes de ri que za, pro -
teç ão ao tra bal ho na cio nal, de fe sa dos in te res ses na cio nais em face do
ele men to alie ní ge na.17

Vin te e uma emen das so freu essa Cons ti tuiç ão, atra vés de leis cons ti -
tu cio nais, que a al te ra vam ao sa bor das ne ces si da des e con ve niên cias do
mo men to e, não raro, até do ca pri cho do chefe do go verno.

CONSTITUCIONES IBEROAMERICANAS12

17 Cf. Espí no la, Eduar do,  v. I/28 e 29.



Re de mo cra ti zaç ão do país e a Cons ti tuiç ão de 1946. Ter mi na da a II
Gue rra Mun dial, de que o Bra sil par ti ci pou ao lado dos Alia dos con tra as 
di ta du ras nazi-fas cis tas, logo co me ça ram os mo vi men tos no sen ti do da
re de mo cra ti zaç ão do país: Ma ni fes to dos Mi nei ros, en tre vis ta de José
Amé ri co de Almei da, etc. Ha via, tam bém, no mun do do pós-gue rra, ex -
traor di ná ria re com po si ç ão dos prin cí pios cons ti tu cio nais, com re for mu -
laç ão de cons ti tuiç ões exis ten tes ou pro mul gaç ão de ou tras (Itá lia, Fran -
ça, Ale man ha, Iu gos lá via, Polô nia, e tan tas ou tras), que in fluen cia ram a
re cons ti tu cio na li zaç ão do Bra sil.

O pre si den te da Re pú bli ca to mou, ent ão, as pro vidê ncias ne ces sá rias à 
re com po siç ão do qua dro cons ti tu cio nal bra si lei ro. Ex pe diu a Lei Cons ti -
tu cio nal 9, de 28 de fe ve rei ro de 1945, em que são mo di fi ca dos vá rios
ar ti gos da car ta ent ão vi gen te, a fim de pro pi ciar aque le de si de ra to, me -
dian te a eleiç ão di re ta do pre si den te da Re pú bli ca e do par la men to.

Nos con si de ran dos des sa lei cons ti tu cio nal, no en tan to, o di ta dor ma -
ni fes ta o en ten di men to de que o par la men to a ser elei to te ria funç ão or di -
ná ria, não se co gi tan do de con vo car Assem bléia Cons ti tuin te. Aque le
par la men to or di ná rio é que, se jul gas se ca bí vel, fa ria du ran te a le gis la tu -
ra as mo di fi caç ões na Cons ti tuiç ão. O ar ti go 4o. des sa lei cons ti tu cio nal
é que de ter mi nou a fi xaç ão da data das eleiç ões e estabeleceu os
princípios a serem observados no processo eleitoral.

A quest ão evo luiu, com al gu ma in cer te za, para a eleiç ão de uma as -
sem bléia cons ti tuin te. Con vo ca ram-se as eleiç ões para pre si den te da Re -
pú bli ca, Go ver na do res de Esta do, Par la men to e Assem bléias Le gis la ti vas 
Esta duais, fi xan do-se-lhes a data de 2 de de zem bro de 1945. As for ças
opos tas à di ta du ra apre sen ta ram, para pre si den te, uma can di da tu ra mi li -
tar, o Bri ga dei ro Eduar do Go mes, com a cla ra in tenç ão de res pal dar na
For ça Aé rea Bra si lei ra o êxi to do pro ces so elei to ral. Hou ve eu fo ria. As
for ças si tua cio nis tas não de ram por me nos e apre sen ta ram tam bém um
mi li tar, ex mi nis tro da Gue rra de Ge tú lio, Ge ne ral Eu ri co Gas par Du tra,
de ine gá vel pres tí gio nas For ças Arma das. A cam pan ha da opo siç ão foi
bril han te e en tu siás ti ca. Apu ra das as eleiç ões, o can di da to vi to rio so foi o 
Ge ne ral e não o Bri ga dei ro, o qual as su miu o po der, re ce ben do a fai xa
pre si den cial do Min. José Lin ha res, do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, que
vin ha ocu pan do a Pre sidê ncia, desde que, a 29 de ou tu bro de 1945, os
ministros militares derrubaram Getúlio Vargas, des confiados de que
estaria ele tramando sua permanência no poder.
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Insta lou-se a Assem bléia Cons ti tuin te no dia 2 de fe ve rei ro de 1946.
Nela es ta vam re pre sen ta das vá rias co rren tes de opi ni ão: di rei ta, con ser -
va do ra, cen tro-de mo crá ti co, pro gres sis tas, so cia lis tas e co mu nis tas, pre -
do mi nan do a opi ni ão con ser va do ra.18 “Sen ti ra-se, de iní cio” [in for ma
José Duar te]

...que as co rren tes de opi ni ão tin ham a preo cu paç ão de as sen tar, com ni ti dez,
sem ar ti fí cios, as fór mu las, os prin cí pios car deais do re gi me re pre sen ta ti vo, e
es ta be le cer com pre cis ão os ru mos pró prios à har mo nia e in de pendência dos
po de res; a re duç ão das pos si bi li da des de hi per tro fia do Po der Exe cu ti vo; a
con ser vaç ão do equi lí brio po lí ti co do Bra sil, pelo re gi me de seus re pre sen -
tan tes no Se na do e na Câma ra; a fi xaç ão da po lí ti ca mu ni ci pa lis ta, ca paz de
dar ao Mu ni cí pio o que lhe era in dis pen sá vel, es sen cial, à vida, à au to no mia;
a re vis ão do qua dro es que má ti co da de cla raç ão de di rei tos e ga ran tias in di vi -
duais; o tra ça do, em con tor nos bem de fi ni dos, do cam po econô mi co e so cial,
onde se te riam de cons truir, em nome e por for ça da evo luç ão e da jus ti ça, os
mais le gí ti mos pos tu la dos cons ti tu cio nais.19

A Cons ti tuiç ão de 1946. Esse sen ti men to fi cou tra du zi do nas nor mas
da Cons ti tuiç ão da Re pú bli ca dos Esta dos Uni dos do Bra sil, de 18 de se -
tem bro de 1946, que, ao con trá rio das outras, não foi ela bo ra da com base
em um pro je to preor de na do, que se ofe re ces se à dis cuss ão da Assem bléia
Cons ti tuin te. Ser viu-se, para sua for maç ão, das Cons ti tuiç ões de 1891 e
1934. Vol tou-se, as sim, às fon tes for mais do pas sa do, que nem sem pre es -
ti ve ram con for mes com a his tó ria real, o que cons ti tuiu o maior erro da -
que la car ta mag na, que nas ceu de cos tas para o fu tu ro, fi tan do sau do sa -
men te os re gi mes an te rio res, que pro va ram mal. Tal vez isso ex pli que o
fato de não ter con se gui do rea li zar-se ple na men te. Mas, as sim mes mo, não 
dei xou de cum prir sua tarefa de re de mo cra ti zaç ão, pro pi cian do con diç ões 
para o de sen vol vi men to do país du ran te os vin te anos que o regeu.
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Sob sua égi de, su ce de ram-se cri ses po lí ti cas e con fli tos cons ti tu cio -
nais de po de res, que se avul ta ram logo após o pri mei ro pe río do go ver na -
men tal, quan do se ele geu Ge tú lio Var gas com um pro gra ma so cial e
econô mi co que in quie tou as for ças con ser va do ras, que aca ba ram pro vo -
can do for mi dá vel cri se que cul mi nou com o sui cí dio do che fe do go ver -
no. Sobe o vice-pre si den te Café Fil ho, que pre si diu às eleiç ões para o
qüin qüê nio se guin te, sen do de rro ta das as mes mas for ças opos tas a Ge tú -
lio. Nova cri se. Adoe ce Café Fil ho assu me o pre si den te da Câma ra dos
De pu ta dos, Car los Luz, que é de pos to por um mo vi men to mi li tar li de ra -
do pelo Ge ne ral Tei xei ra Lott (11 de no vem bro de 1955), que tam bém
im pe de Café Fil ho de re tor nar à Pre sidê n cia (21 de no vem bro de 1955).
Assu me o pre si den te do Se na do, Sen. Ne reu Ra mos, que en tre ga a Pre -
sidê ncia a Juscelino Kubitschek de Oliveira, contra o qual espocam
rebeliões golpistas, mas sem impedirem con cluísse seu mandato.

Ele ge-se Jânio Qua dros, para su ce der a Jus ce li no. Sete me ses de pois,
re nun cia. Reaç ão mi li tar con tra o vice-pre si den te João Gou lart, vi san do
im pe dir sua pos se na Pre sidê ncia. Vota-se, às pres sas, uma emen da cons -
ti tu cio nal par la men ta ris ta (EC n. 4, de 2.9.61, de no mi na da Ato Adi cio -
nal), re ti ran do-lhe pon de rá veis po de res, com o que não se con for ma ra.
Con se gue um ple bis ci to que se pro nun cia con tra o par la men ta ris mo e,
pois, pela vol ta ao pre si den cia lis mo, raz ão por que o Con gres so apro va a 
EC n. 6, de 23.1.63, re vo gan do o Ato Adi cio nal. Jan go Gou lart ten ta
equi li brar-se no po der aca ri cian do a di rei ta, os con ser va do res e a es quer -
da. Ape sar de tudo, a eco no mia na cio nal pros pe ra, e a in flaç ão mui to
mais.

Jan go, des pre pa ra do, ins tá vel, in se gu ro e de ma go go, de so rien ta-se.
Per de o es tri bo do po der. Esco ra-se no pe le guis mo, em que fun da men ta -
ra toda a sua ca rrei ra polí ti ca. Per de-se. Sem pres tar atenç ão aos mais sen -
sa tos, que, aliás, des pre za, cai no dia 1o. de abril de 1964, com o mo vi -
men to mi li tar ins tau rado no dia an te rior.

Re gi me dos atos ins ti tu cio nais. Do mi na o po der um Co man do Mi li tar
Re vo lu cio ná rio, que efe tua pris ões po lí ti cas de to dos quan tos se gui ram o 
pre si den te de pos to ou sim ples men te com ele sim pa ti za vam, ou com as
idéias de es quer da, ou ape nas pro tes ta vam con tra o au to ri ta ris mo im -
plan ta do.

Expe diu-se um Ato Insti tu cio nal (9 de abril de 1964), man ten do a or -
dem cons ti tu cio nal vi go ran te, mas im pon do vá rias cas saç ões de man da -
tos e sus pens ões de di rei tos po lí ti cos. Ele ge-se pre si den te o Ma re chal
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Hum ber to de Alen car Cas te llo Bran co, para um pe río do com ple men tar de
três anos. Go ver nou com base no ato ins ti tu cio nal re fe ri do e em atos com -
ple men ta res.

Nova cri se cul mi nou com o AI 2, de 27 de ou tu bro de 1965, e ou tros
atos com ple men ta res. Vie ram ain da os AI 3 e 4. Este re gu lan do o pro ce -
di men to a ser obe de ci do pelo Con gres so Na cio nal, para vo tar nova
Cons ti tuiç ão, cujo pro je to o go ver no apre sen tou. A 24 de ja nei ro de
1967, fora ela pro mul ga da, o que veio re su mir as al te raç ões ins ti tu cio -
nais ope ra das na Cons ti tuiç ão de 1946, que fin da va após so frer vin te e
uma emen das re gu lar men te apro va das pelo Con gres so Na cio nal com
base em seu ar ti go 217, e o im pac to de qua tro atos ins ti tu cio nais e trin ta
e sete atos com ple men ta res, que tor na ram in com pul sá vel o di rei to cons -
ti tu cio nal po si ti vo ent ão vigente.

A Cons ti tuiç ão de 1967 e sua Emen da 1. Essa Cons ti tuiç ão, pro mul -
ga da em 24 de ja nei ro de 1967, en trou em vi gor em 15 de mar ço de
1967, quan do as su mia a Pre sidê ncia o Ma re chal Arthur da Cos ta e Sil va. 
So freu ela po de ro sa in fluên cia da car ta po lí ti ca de 1937, cu jas ca rac te rís -
ti cas bá si cas as si mi lou. Preo cu pou-se fun da men tal men te com a se gu ran -
ça na cio nal. Deu mais po de res à Uni ão e ao pre si den te da Re pú bli ca. Re -
for mu lou, em ter mos mais ní ti dos e ri go ro sos, o sis te ma tri bu tá rio
na cio nal e a dis cri mi naç ão de ren das, am plian do a téc ni ca do fe de ra lis -
mo coo pe ra ti vo, con sis ten te na par ti ci paç ão de uma en ti da de na re cei ta
de ou tra, com acen tua da cen tra li zaç ão. Atua li zou o sis te ma or ça men tá -
rio, pro pi cian do a téc ni ca do or ça men to-pro gra ma e os pro gra mas plu ria -
nuais de in ves ti men to. Insti tuiu nor mas de po lí ti ca fis cal, ten do em vis ta
o de sen vol vi men to e o com ba te à in flaç ão. Re du ziu a au to no mia in di vi -
dual, per mi tin do sus pens ão de di rei tos e de ga ran tias cons ti tu cio nais, no
que se re ve la mais au to ri tá ria do que as an te rio res, sal vo a de 1937. Em
ge ral, é me nos in ter ven cio nis ta do que a de 1946, mas, em re laç ão a esta, 
avan çou no que tan ge à li mi taç ão do di rei to de pro prie da de, au to ri zan do
a de sa pro priaç ão me dian te pa ga men to de in de ni zaç ão por tí tu los da dí vi -
da pú bli ca, para fins de re for ma agrá ria. De fi niu mais efi caz men te os di -
rei tos dos tra bal ha do res.

Du rou pou co, po rém. As cri ses não ces sa ram. E veio o AI 5, de 13 de
de zem bro de 1968, que rom peu com a or dem cons ti tu cio nal, ao qual se
se gui ram mais uma de ze na e mui tos atos com ple men ta res e de cre tos-leis, 
até que in si dio sa mo lés tia im pos si bi li ta ra o pre si den te Cos ta e Sil va de
con ti nuar go ver nan do. É de cla ra do tem po ra ria men te im pe di do do exer cí -
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cio da Pre sidê ncia pelo AI 12, de 31 de agos to de 1969, que atri buiu o
exer cí cio do Po der Exe cu ti vo aos mi nis tros da Ma rin ha de Gue rra, do
Exér ci to e da Ae ro náu ti ca Mi li tar, que com ple ta ram o pre pa ro de novo
tex to cons ti tu cio nal, afi nal pro mul ga do em 17 de ou tu bro de 1969, como 
EC n. 1 à Cons ti tuiç ão do Bra sil, para entrar em vigor em 30 de ou tu bro
de 1969.

Teó ri ca e tec ni ca men te, não se tra tou de emen da, mas de nova cons ti -
tuiç ão. A emen da só ser viu como me ca nis mo de ou tor ga, uma vez que
ver da dei ra men te se pro mul gou tex to in te gral men te re for mu la do, a co me -
çar pela de no mi naç ão que se lhe deu: Cons ti tuiç ão da Re pú bli ca Fe de ra ti -
va do Bra sil, en quan to a de 1967 se cha ma va ape nas Cons ti tuiç ão do Bra -
sil. Ela fora mo di fi ca da por ou tras vin te e cin co emen das, afo ra a de n. 26,
que, a ri gor, não é emen da cons ti tu cio nal. Em ver da de, a EC n. 26, de 27
de no vem bro de 1985, ao con vo car a Assem bléia Na cio nal Cons ti tuin te,
cons ti tui, nes se as pec to, um ato po lí ti co. Se con vo ca va a Cons ti tuin te
para ela bo rar Cons ti tuiç ão nova que sub sti tui ria a que es ta va em vi gor,
por cer to não tem a na tu re za de emen da cons ti tu cio nal, pois esta tem pre -
ci sa men te sen ti do de man ter a Cons ti tuiç ão emen da da. Se vi sa va des truir 
esta, não pode ser tida como emen da, mas como ato po lí ti co.

A Nova Re pú bli ca e a Cons ti tuiç ão de 1988. A luta pela nor ma li zaç ão 
de mo crá ti ca e pela con quis ta do Esta do de mo crá ti co de di rei to co me ça ra 
as sim que se ins ta lou o gol pe de 1964 e es pe cial men te após o AI 5, que
foi o ins tru men to mais au to ri tá rio da his tó ria po lí ti ca do Bra sil. To ma ra,
po rém, as ruas, a par tir da eleiç ão dos go ver na do res em 1982. In ten si fi -
ca ra-se, quan do, no iní cio de 1984, as mul tid ões aco rre ram en tu siás ti cas
e or dei ras aos co mí cios em prol da eleiç ão di re ta do pre si den te da Re pú -
bli ca, in ter pre tan do o sen ti men to da naç ão, em bus ca do ree qui lí brio da
vida na cio nal, que só po de ria con subs tan ciar-se numa nova or dem
constitucional que refizesse o pacto polí tico-social. Frustrou-se, contudo, 
essa grande esperança.

Não de sa ni ma ram, ain da des ta vez, as for ças de mo crá ti cas. Lan çam a
can di da tu ra de Tan cre do Ne ves, ent ão go ver na dor de Mi nas Ge rais, à
pre sidê ncia da Re pú bli ca. Con co rre ria pela via in di re ta no Co lé gio Elei -
to ral com o pro pó si to de des truí-lo.

Em cam pan ha, dei ta as ba ses da nova Re pú bli ca em fa mo so dis cur so
pro nun cia do em Ma ceió. Propôs cons truí-la usan do me to do lo gia cla ra,
con for me mos tra mos, de ou tra fei ta, nes ta sín te se:
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A Nova Re pú bli ca pres sup õe uma fase de tran siç ão, com iní cio a 15 de mar -
ço de 1985, na qual ser ão fei tas, “com prudê ncia e mo de raç ão”, as mu dan ças
ne ces sá rias: na le gis laç ão opres si va, nas for mas fal sas de re pre sen taç ão e na
es tru tu ra fe de ral, fase que “se de fi ni rá pela eli mi naç ão dos re sí duos au to ri tá -
rios”, e o que é mais im por tan te “pelo iní cio, de ci di do e co ra jo so, das trans -
for maç ões de cun ho so cial, ad mi nis tra ti vo, econô mi co e po lí ti co que re quer a 
so cie da de bra si lei ra”. E, as sim, fi nal men te, a Nova Re pú bli ca “será ilu mi na -
da pelo fu tu ro Po der Cons ti tuin te, que, elei to em 1986, sub sti tui rá as ma lo -
gra das ins ti tuiç ões atuais por uma Cons ti tuiç ão que si tue o Bra sil no seu tem -
po, pre pa re o Esta do e a Naç ão para os dias de amanhã.20

O povo em pres tou a Tan cre do Ne ves todo o apoio para a exe cuç ão de
seu pro gra ma de cons truç ão da Nova Re pú bli ca, a par tir da de rro ta das
for ças au to ri tá rias que do mi na ram o país du ran te vin te anos (de 1964 a
1984). Sua eleiç ão, a 15 de ja nei ro de 1985, foi, por isso, sau da da como
o iní cio de um novo pe río do na his tó ria das ins ti tuiç ões po lí ti cas bra si lei -
ras, e que ele pró prio de no mi na ra de a Nova Re pú bli ca, que ha ve ria de
ser de mo crá ti ca e so cial, e ha ve ria de con cre ti zar-se pela Cons ti tuiç ão
que se ria ela bo ra da pela As sem bléia Na cio nal Cons ti tuin te, liv re e so be -
ra na, que ele con vo ca ria as sim que as su mis se a Pre sidê ncia da Re pú bli -
ca. Pro me teu, tam bém, que no mea ria uma Co miss ão de Estu dos Cons ti -
tu cio nais a que ca be ria elaborar estudos e anteprojeto de Constituição a
ser en viado, como mera colaboração, à Constituinte.

Sua mor te, an tes de as su mir a Pre sidê ncia, co mo veu o Bra sil in tei ro.
Foi cho ra do. O povo sen tiu que suas es pe ran ças eram ou tra vez le va das
para o além.

Assu miu o vice-pre si den te, José Sar ney, que sem pre es te ve ao lado
das for ças au to ri tá rias e re tró gra das. Con tu do, deu se qüên cia às pro mes -
sas de Tan cre do Ne ves. No meou, não com boa von ta de, a Co miss ão re -
fe ri da, que co me çou seus tra bal hos sob in ten sa crí ti ca da es quer da. Por
mui to tem po, a Co miss ão foi o úni co foro de de ba tes so bre os te mas
cons ti tuin tes e cons ti tu cio nais. Logo que seu an te pro je to se de li nea ra,
viu-se que era es tu do sé rio e pro gres sis ta. Era a vez de a di rei ta e de os
conservadores agredirem-na, e o fizeram com virulência.

Enquan to isso, o pre si den te José Sar ney, cum prin do mais uma eta pa
dos com pro mis sos da tran siç ão, en viou ao Con gres so Na cio nal pro pos ta
de emen da cons ti tu cio nal con vo can do a Assem bléia Na cio nal Cons ti -
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tuin te. Apro va da como EC n. 26 (pro mul ga da em 27 de no vem bro de
1985), em ver da de, con vo ca ra os mem bros da Câma ra dos De pu ta dos e
do Se na do Fe de ral para se reu ni rem, em Assem bléia Na cio nal Cons ti -
tuin te, liv re e so be ra na, no dia 1 de fe ve rei ro de 1987, na sede do Con -
gres so Na cio nal. Dispôs, ain da, que se ria ins ta la da sob a Pre sidê ncia do
pre si den te do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, que tam bém di ri gi ria a sess ão
de eleiç ão do seu pre si den te. Fi nal men te, es ta be le ceu que a Cons ti tuiç ão
se ria pro mul ga da de pois da apro vaç ão de seu tex to, em dois tur nos de
dis cuss ão e vo taç ão, pela maio ria ab so lu ta dos mem bros da Assem bléia
Na cio nal Cons ti tuin te. Assim se fez. Mas ao con vo car os mem bros da
Câma ra dos De pu ta dos e do Se na do Fe de ral, a ri gor, o que se fez foi
con vo car, não uma Assem bléia Na cio nal Cons ti tuin te, mas um Con gres -
so Cons ti tuin te. Deve-se, no en tan to, re con he cer que a Cons ti tuiç ão por
ele pro du zi da cons ti tui um tex to ra zoa vel men te avan ça do. É um tex to
mo der no, com ino vaç ões de re le van te im portância para o cons ti tu cio na -
lis mo bra si lei ro e até mun dial. Bem exa mi na da, a Cons ti tuiç ão Federal,
de 1988, constitui, hoje, um documento de grande importância para o
constitucionalismo em geral.

Sua es tru tu ra di fe re das cons ti tuiç ões an te rio res. Com preen de oito tí -
tu los, que cui dam: 1) dos prin cí pios fun da men tais; 2) dos di rei tos e ga -
ran tias fun da men tais, se gun do uma pers pec ti va mo der na e abran gen te
dos di rei tos in di vi duais e co le ti vos, dos di rei tos so ciais dos tra bal ha -
do res, da na cio na li da de, dos di rei tos po lí ti cos e dos par ti dos po lí ti cos;
3) da or ga ni zaç ão do Esta do, em que es tru tu ra a fe de raç ão com seus
com po nen tes; 4) da or ga ni zaç ão dos po de res: Po der Le gis la ti vo, Po der
Exe cu ti vo e Po der Ju di ciá rio, com a ma nu tenç ão do sis te ma pre si den cia -
lis ta, de rro ta do o par la men ta ris mo, se guin do-se um ca pí tu lo so bre as
funç ões es sen ciais à Jus ti ça, com mi nis té rio pú bli co, ad vo ca cia pú bli ca
(da Uni ão e dos Esta dos), ad vo ca cia pri va da e de fen so ria pú bli ca; 5) da
de fe sa do Esta do e das ins ti tuiç ões de mo crá ti cas, com me ca nis mos do
es ta do de de fe sa, do es ta do de sí tio e da se gu ran ça pú bli ca; 6) da tri bu -
taç ão e do or ça men to; 7) da or dem econô mi ca e fi nan cei ra; 8) da or dem
so cial; 9) das dis po siç ões ge rais. Fi nal men te, vem o Ato das Dis po siç ões 
Tran si tó rias. Esse con teú do dis tri bui-se hoje, de pois das emen das, por
250 ar ti gos na par te per ma nen te, e mais 83 ar ti gos na par te tran si tó ria,
reu ni dos em ca pí tu los, seç ões e sub seções.

É a Cons ti tuiç ão Ci dadã, na ex press ão de Ulysses Gui mar ães, pre si -
den te da Assambléia Na cio nal Cons ti tuin te que a pro du ziu, por que teve
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am pla par ti ci paç ão po pu lar em sua ela bo raç ão e es pe cial men te por que se 
vol ta de ci di da men te para a plena realização da cidadania.

C. O ple bis ci to, a re vis ão e emen das cons ti tu cio nais

A Cons ti tuiç ão preor de nou dois dis po sis ti vos, no Ato das Dis po siç ões  
Cons ti tu cio nais Tran si tó rias, que ge ra ram con tro vér sia e de ba tes. Um foi 
o ar ti go 2o. que de ter mi nou que no dia 7 de se tem bro de 1993 o elei to ra -
do de fi ni ria, atra vés de ple bis ci to, a for ma de go ver no (re pú bli ca ou mo -
nar quia cons ti tu cio nal) e o sis te ma de go ver no (par la men ta ris mo ou pre -
si den cia lis mo) que de ve riam vi go rar no país. A data, como vi mos, foi
an te ci pa da para 21 de abril de 1993 pela EC 2/92. O ple bis ci to teve lu -
gar nes sa data com ex pres si va maio ria a fa vor da Re pú bli ca Pre si den -
cia lis ta. O ou tro dis po si ti vo foi o ar ti go 3o., pre ven do a rea li zaç ão de
re vis ão cons ti tu cio nal após cin co anos, contados da pro mul gaç ão da
Cons ti tuiç ão, pelo voto da maio ria ab so lu ta dos mem bros do Con gres so
Na cio nal, em sess ão uni ca me ral. A re vis ão já se rea li zou sem êxi to. Só
con se guiu seis al te raç ões cons ti tu cio nais, me dian te o que se cha mou de
Emen das Cons ti tu cio nais de Re vis ão (ECR). Além dis so, hou ve mais
35 Emen das Cons ti tu cio nais pelo pro ces so do ar ti go 60.

3. Po si ti vi da de das Cons ti tuiç ões

Se for cer ta a idéia de que uma Cons ti tuiç ão é tan to mais efi caz
quan to maior é a sua du raç ão, ent ão se pode di zer que a Cons ti tuiç ão
im pe rial de 1824, com seu 179 ar ti gos, foi bas tan te efi caz, pois ela
du rou 65 anos, de 1824 a 1889. Era, ent ão, a se gun da Cons ti tuiç ão es -
cri ta mais an ti ga do mun do, su pe ra da apenas pela dos Esta dos Uni dos.
Ela foi emen da da ape nas uma vez, pelo cha ma do Ato Adi cio nal ado ta do
em 12 de agos to de 1834. Não é só pela du ra bi li da de que se afe re a efi -
cá cia de uma Cons ti tuiç ão. Sua plas ti ci da de e sua adap ta bi li da de às con -
diç ões po lí ti cas, econô mi cas e cul tu rais da épo ca fo ram fa to res im por -
tan tes para sua efi cá cia so cial.21

Tan to que a Cons ti tuiç ão re pu bli ca na de 1891 du rou 40 anos e não
teve efi cá cia so cial al gu ma. Cons truí ra-se for mo so ar ca bou ço for mal.
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Era —como nota Ama ro Ca valcânti— o “tex to da Cons ti tuiç ão nor -
te-ame ri ca na com ple ta do com al gu mas dis po siç ões das Cons ti tuiç ões
suí ça e ar gen ti na”.22 Fal ta ra-lhe, po rém, vin cu laç ão com a rea li da de do
país. Por isso, não teve efi cá cia so cial, não re geu os fa tos que pre vi ra,
não fora cum pri da. O re gi me for ma va uma pirâ mi de oli gár qui ca, cujo
sis te ma de do mi naç ão se apoia va em me ca nis mos elei to rais que de for -
ma vam a von ta de po pu lar. O sis te ma par ti dá rio era uni par ti dis ta, ou seja, 
ha via em cada Esta do um par ti do po lí ti co ape nas, que se de no mi na va
par ti do re pu bli ca no. Como cada Esta do tin ha o seu, to ma va ele o pa tro -
ní mi co res pec ti vo: Par ti do Re pu bli ca no Pau lis ta, Par ti do Re pu bli ca no
Mi nei ro etc., cu jas co miss ões exe cu ti vas, do mi na das pe las oli gar quias ou 
por pre pos tos de las é que de ci diam quem se ria can di da to a de pu ta do ou 
se na dor. Se even tual men te al guém não apoia do nas oli gar quias do mi nan -
tes con se guis se can di da tar-se e ele ger-se, es ca pan do das atas elei to rais
fal sas e ou tras ba rrei ras, se ria de go la do pelo sis te ma de re con he ci men to
de po de res, fei to em con jun to pela Câma ra dos De pu ta dos e Se na do,
para apu rar a le ga li da de da eleiç ão, exa mi nar as atas elei to rais e so mar
tudo de novo, pois não ha via na que la épo ca Tri bu nais Elei to rais.23 Em
re laç ão à Cons ti tuiç ão de 1891, a dou tri na de Las sa lle tem in te gral apli -
caç ão, por que ela não pas sa va de um fol ha de pa pel, sob a qual re gia os
fa to res reais do po der. A Fe de raç ão, o pre si den cia lis mo, o prin cí pio da
di vis ão de po de res, for mal men te ins ti tuí dos, não tin ham vigê ncia ju rí ri -
co-cons ti tu cio nal, por que a pirâ mi de oli gár qui ca uni fi ca va tudo em fun-
ção de seus in te res ses. Enfim, a rea li da de so cio ló gi co su plan ta va o idea lis -
mo da Cons ti tuiç ão for mal.

O apa re ci men to de ca ma das mé dias ur ba nas foi abrin do cam po ao sur -
gi men to de mo vi men tos con trá rios às oli gar quias. Foi daí que ou tro
fenô me no des pon tou no pro ces so po lí ti co bra si lei ro na dé ca da de 1920:
o te nen tis mo. São os te nen tes das For ças Arma das, es pe cial men te do
exér ci to, que se im buem da idéia de que, como mi li ta res, eram res pon sá -
veis pela so cie da de e pela con diç ão de re pre sen tan tes dos in te res ses ge -
rais da na cio na li da de, e por isso lhes ca bia a miss ão de in ter vir no pro -
ces so do po der para exi gir mu dan ças nos cos tu mes po lí ti cos. A ri gor,
não exi giam mu dan ças es tru tu rais, mas ins ti tu cio nais, tal co mo adoç ão do 
voto uni ver sal e se cre to. Não se che gou ain da a um re sul ta do pre ci so na

BRASIL 21

22 Cf. Anais da Cons ti tuin te, v. I, p. 160.
23 Cf. Bas baum, Leôn cio, His tó ria sin ce ra da Re pú bli ca,  4a. ed., São Pau lo, Edi to ra

Alfa-Ome ga, 1976, v. 2,  p. 192.



apre ciaç ão do te nen tis mo, mas sua par ti ci paç ão, mais tar de, no po der
re ve la men ta li da de au to ri tá ria, tan to que mui tos de les fo ram res pon sá -
veis, já como ma re chais e ge ne rais, pelo Mo vi men to de 1964 que im -
plan tou o re gi me au to ri tá rio que vi go rou no país de 1964 a 1984. O
cer to é que o te nen tis mo foi res pon sá vel pe los mo vi men tos re vo lu cio ná -
rios que se su ce de ram na dé ca da de 1920 até à Re vo luç ão de 1930 li de -
ra da por Ge tú lio Var gas que as su miu o po der. Bem que uma Emen da
Cons ti tu cio nal de 1926 ten tou ade quar a for ma cons ti tu cio nal á rea li da -
de, já sob o in flu xo do te nen tis mo, sem o con se guir.

A Cons ti tuiç ão de 1934, ela bo ra da pela Cons ti tuin te ins ta la da em 15
de no vem bro de 1933, vi go rou por pou co mais do que três anos. A Cons -
ti tuin te co me teu o erro de ele ger Ge tú lio Var gas para a Pre sidê ncia da
Re pú bli ca e, de pois, a Câma ra dos De pu ta dos com a co la bo raç ão do Se -
na do Fe de ral apro vou três emen das cons ti tu cio nais que da vam po de res
ex traor di ná rios ao mes mo pre si den te da Re pú bli ca, dos quais iria ser -
vir-se mais tar de para dar o gol pe de es ta do.  A Cons ti tuiç ão, en fim, não
teve po si ti vi da de al gu ma. Não con se guiu pa ci fi car os es pí ri tos. De fato,
o pe río do ini cia do com a Re vo luç ão de 1930 foi mui to con fli ti vo. Gru -
pos, par ti dos, clu bes dis pu ta vam o po der, dispu tas es sas que ser vi ram de
pre tex to para o gol pe de es ta do, con for me se vê des tas pa lav ras de Ge tú -
lio Var gas, na pro cla maç ão ao povo, para jus ti fi cá-lo: “Por ou tro lado, as 
no vas for maç ões par ti dá rias, sur gi das em todo o mun do, por sua pró pria
na tu re za re fra tá ria aso pro ces sos de mo crá ti cos, ofe re cem pe ri go ime dia to 
para as ins ti tuiç ões, exi gin do, de ma nei ra ur gen te e pro por cio nal à vi -
rulê ncia dos an ta go nis mos, o re for ço do poder central”.

E as sim se im plan tou o re gi me di ta to rial, con he ci do por Esta do Novo, 
mas que re ce beu ou tras de no mi naç ões ca rac te rís ti cas, como: de mo cra cia
au to ri tá ria, or dem nova, Esta do éti co, Esta do na cio nal, que se ins ti tu cio -
na li zou pela Cons ti tuiç ão do Esta dos Uni dos do Bra sil, de 10 de no vem -
bro de 1937, uma car ta di ta to rial que não teve apli caç ão re gu lar. Mui tos 
de seus dis po si ti vos per ma ne ce ram le tra mor ta. Hou ve di ta du ra pura e
sim ples, com todo o Po der Exe cu ti vo e Le gis la ti vo con cen tra do nas
mãos do pre si den te da Re pú bli ca, que le gis la va por via de de cre tos-leis
que ele pró prio de pois apli ca va, como órg ão do Exe cu ti vo. Não teve po -
si ti vi da de al gu ma, por quan to não era res pei ta da nem mes mo pe las for ças 
dita to riais que a ou tor ga ram. Era mo di fi ca da, com fa ci li da de, por leis
cons ti tu cio nais de au to ria do pró prio di ta dor, que go ver nou me dian te de -
cre tos exe cu ti vos e de cre tos-leis, sem nen hum res pei to pela Cons ti tuiç ão,
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até por que não vi go ra va um sis te ma de con tro le de cons ti tu cio na li da de
que pu des se fa zer va ler suas nor mas. As ga ran tias cons ti tu cio nais tam -
bém não vi go ra vam. Isso du rou até que a Cons ti tuiç ão dos Esta dos Uni -
dos do Bra sil fos se pro mul ga da de 18 de se tem bro de 1946, que re geu o
pe río do de maior li ber da de de mo crá ti ca. É ver da de que o país já es ta va
em fran ca ur ba ni zaç ão, com ra zoá vel de sen vol vi men to in dus trial, que
reu nia um ope ra ria do sin di ca li za do que foi to man do cons ciên cia de sua
pró pria ex press ão po lí ti ca. Cum pri ra ela, pois, sua ta re fa de de mo cra ti -
zaç ão, pro pi cian do con diç ões para o de sen vol vi men to do país du ran te os 
vin tes anos que o re geu, até que o gol pe mi li tar de 1964 su pri mis se sua
po si ti vi da de me dian te a ex pe diç ão de atos ins ti tu cio nais, que a mo di fi ca -
vam sem o pro ces so re gu lar de emen das cons ti tu cio nais, além das vin te
uma emen das re gu lar men te apro va das. Fo ram qua tro atos ins ti tu cio nais,
sen do que pelo quar to se con vo cou o pró prio Con gres so Na cio nal para
reu nir-se ex traor di na ria men te de 12 de de zem bro de 1966 a 24 de ja nei ro 
de 1967, a fim de dis cu tir, vo tar e pro mul gar nova Cons ti tuiç ão, que veio 
a ser a Cons ti tuiç ão do Bra sil de 24 de ja nei ro de 1967, que igual men te
não teve efi cá cia, por que du rou pou co. Pou co mais de um ano de pois de
sua pro mul gaç ão veio o pri mei ro im pac to sob a for ma do Ato Insti tu cio -
nal n. 5, de 13 de de zem bro de 1968, uma sex ta-fei ra, que na cren di ce
po pu lar é dia de mui to azar. E foi um dos pio res dias do Bra sil, por que
esse ato ins ti tu cio nal foi o ins tru men to mais duro, mais cruel, que este
país, na sua lon ga vida de an ti de mo cra cia, ja mais teve. Com ele, rom -
pe-se a or dem cons ti tu cio nal, já de si ile gí ti ma pela ori gem não cons ti -
tuin te da Cons ti tuiç ão de 1967. De pois do Ato Insti tu cio nal n. 5, mais
uma de ze na foi edi ta da, acom pan ha da de mui tos Atos Com ple men ta res e 
de cre tos-leis, for man do um ar se nal de nor mas ex cep cio nais, de orien ta-
ção di ta to rial, até que, em 17 de se tem bro de 1969, veio a Emen da Cons -
ti tuiç ão n. 1 à Cons ti tuiç ão de 1967, o que, na ver da de, cons ti tuiu, como
foi vis to, uma nova Cons ti tuiç ão, à qual se acres cen ta ram mais vin te e
cin co emen das, já que a Emen da Cons ti tu cio nal n. 26, de 27 de no vem -
bro de 1985, não pode ser con si de ra da ti pi ca men te emen da cons ti tu cio -
nal, por que foi um ato de con vo caç ão da Assem bléia Na cio nal Cons ti -
tuin te, exa ta men te para ela bo rar nova Cons ti tuiç ão em sub sti tuiç ão
àque la. Ela era pior do que a Cons ti tuiç ão de 1967. Mal fei ta, au to ri tá ria, 
cen tra li za do ra, pra ti ca men te en tre gou to dos os po de res ao Exe cu ti vo.
Esva ziou o Po der Le gis la ti vo. Re ti rou-lhe as pre rro ga ti vas de in de -
pendência. Man te ve os atos ins ti tu cio nais e com ple men ta res. Teve a po -
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si ti vi da de da for ça e do au to ri ta ris mo. Foi ela sub sti tuí da pela Cons ti -
tuiç ão de 1988, que está em vi gor, mas um pro ces so de re for mas
cons ti tu cio nais neo li be rais vem de for man do-a. São já qua ren ta e uma al -
te raç ões, al gu mas bas tan te am plas. É ver da de que res tam in to cá veis a de -
cla raç ão dos di rei tos fun da men tais, em bo ra im por tan tes re gras de de fe sa
da or dem econô mi ca na cio nal ten ham sido eli mi na das pe las Emen das
Cons ti tu cio nais 5, 6, 7, 8 e 9, to das do mes mo dia: 15 de agos to de 1995. 
To das eram es tra té gias cons ti tu cio nais de des co nex ão, ou seja, “de re cu -
sa a sub me ter a es tra té gia de de sen vol vi men to na cio nal aos im pe ra ti vos
da mun dia li zaç ão”.24 Ape sar dis so, sua po si ti vi da de se afir ma cada vez
mais, por que, pela pri mei ra vez na his tó ria cons ti tu cio nal bra si lei ra, o
povo co me çou a per ce ber que uma Cons ti tuiç ão efi caz é o mel hor ins tru -
men to de de fe sa dos seus di rei tos, pela pri mei ra vez o povo toma cons -
ciên cia de seus di rei tos, ain da que mui to fal te para que isso ten ha efei to
prá ti cos.

4. Importância  (va lo raç ão) his tó ri ca dos tex tos

A Cons ti tuiç ão do Impé rio foi mui to im por tan te, por que, es ta be le cen -
do o cen tra lis mo mo nár qui co, ga ran tiu a uni da de na cio nal. Não fos se
isso o Bra sil co rre ria o ris co de frag men tar-se como oco rreu na Amé ri ca
es pan ho la. A vis ão de D. Pe dro I, que era um Esta dis ta, mui to mais ar gu -
to do que seu fil ho, D. Pe dro II, que rei nou dos 14 aos 59 nove anos de
ida de, ou seja, de 1840, quan do se lhe de cre tou a maio ri da de, para as su -
mir o tro no, até 1889, quan do foi de pos to pela pro cla maç ão da Re pú bli -
ca. Mas não está só nis so o va lor da Cons ti tuiç ão im pe rial do Bra sil. Pri -
mei ro, por que or ga ni zou o Bra sil com sen so de rea li da de, es ta be le cen do
um Esta do uni tá rio num mo men to em que essa for ma de Esta do era ab -
so lu ta men te ne ces sá ria para a uni da de na cio nal, e por que fun dou tal vez a 
pri mei ra mo nar quia cons ti tu cio nal efe ti va e efi cien te no mun do, mas es -
pe cial men te por que foi a pri mei ra Cons ti tuiç ão, no mun do, a in te grar, no 
seu tex to ar ti cu la do, uma de cla raç ão dos di rei tos in di vi duais de uma ori -
gi na li da de es pan to sa para a épo ca, em bo ra se note cer ta in fluên cia da
Cons ti tuiç ão fran ce sa de 24 de jun ho de 1793, com a di fe ren ça fun da -
men tal de que esta tra zia uma de cla raç ão de di rei tos não in te gra da em
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seu cor po mas ain da como um preâm bu lo tal como ain da hoje oco rre na
Fran ça com a Cons ti tuiç ão de 1958. Quer di zer, foi a Cons ti tuiç ão bra si -
lei ra de 1824 que, por pri mei ra vez, no mun do, a im pri mir à de cla raç ão
de di rei tos, até ent ão, abs tra tas, o ca rá ter con cre to de nor mas ju rí di cas
po si ti vas. Bis ca ret ti de Ruf fia ob ser va que  a enun ciaç ão dos di rei tos do
ho mem so freu, no sécu lo XIX, uma du pla trans for maç ão; a sub je ti vaç ão, 
por que des ti na das aos in di ví du los do res pec ti vo Esta do, e a po si ti vaç ão,
pro pi cian to-lhes efi cá cia di re ta, de modo a não re que rem a in ter venç ão
ul te rior do le gis la dor or di ná rio para a sua apli ca bi li da de. Acres cen ta ele,
po rém, que essa du pla trans for maç ão en con trou sua pri mei ra e in te gral
afir maç ão na Cons ti tuiç ão bel ga de 1831.25

A im portância da Cons ti tuiç ão de 1891 só está no fato de ter con so li -
da do da Re pú bli ca e a Fe de raç ão de cre ta das pelo De cre to n. 1, de 15 de
no vem bro de 1891. Con tu do, sob sua égi de é que se de sen vol veu o idea -
lis mo po lí ti co qua se sem nen hum con ta to com as rea li da des do nos so
meio,26 por que foi o re sul ta do mais ex tre mo da que la le vian da de de que
nos fala Oli vei ra Vian na, qual seja a de que rer imi tar “o mais ini mi tá vel
ci dad ão do glo bo: o an glo-sax ão – par ti cu la rís si mo, ori gi na lís si mo, in -
con fun di bi lís si mo, sem pre ab so lu ta men te ele mes mo”.27 Foi tam bém nes -
se pe río do que se de sen vol veu a men ta li da de au to ri tá ria, como ho mens
como Alber to To rres, Oli vei ra Vian na, Aze ve do Ama ral, Fran cis co
Cam pos, to los pol tu lan do por um Esta do for te e au to ri tá rio. Para es tes
ho mens a in ca pa ci da de do povo é que era res pon sá vel pe las ma ze las do
re gi me, pois “que to dos os erros, des ca la bros e de sa ti nos, que te mos o
há bi to de le var à con ta de al guns ho mens, ou tra coi sa não são sen ão con -
se qüên cia das de fi ciên cias e do ru di men ta ris mo da cul tu ra po lí ti ca do
nos so pró prio povo–das mas sas po pu la res, a quem cabe, afi nal, num re -
gi me de maio ria, a res pon sa bi li da de da di reç ão do país” e “que a exe cu-
ção de tur pa da, que até ago ra te mos dado ao re gi me es ta be le ci do na
Cons ti tuiç ão de 91, é a úni ca que lhe po de mos dar; e que não pos suí mos, 
con si de ran do-nos co le ti va men te como povo, ca pa ci da de, nem ap tid ões
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para dar à Cons ti tuiç ão atual ou tra e mel hor exe cuç ão”.28 Essas afir ma ti -
vas não co rres pon dia à rea li da de, sim ples men te por que, sob a égi de da
Cons ti tuiç ão de 1891, o povo não tin ha a me nor par ti ci paç ão no pro ces -
so do po der, não tin ha se quer au to no mia elei to ral, por que o voto não era
se cre to, era con fe ri do “a bico de pena”, ou seja, es cre ven do o elei tor seu
nome na lis ta de vo tan tes, sem pre sob a vi gilâ ncia dos co ro néis. Foi, sim, 
sob sua égi de, que se de sen vol veu o mais ra di cal eli tis mo oli gár qui co do
país. A Re vo luç ão de 1930, por seu lado, não foi ti pi ca men te um mo vi -
men to po pu lar. Foi um mo vi men to do alto, das eli tes, por que con du zi do
pe las oli gar quias di ver gen tes, mas teve im por tan tes des do bra men tos,
com al gu ma preo cu paç ão com o so cial, até por que uma bur gue sia in dus -
trial e um ope ra ria do ur ba no já se de sen vol via a rei vin di car di rei tos que
o meio ru ral ja mais rei vin di cou. Os con fli tos ideo ló gi cos que se su ce de -
ram à Re vo luç ão cons ti tuia um em ba te en tre for ças pro gres sis tas e for ças 
rea cio ná rias. Isso re fle tiu na Cons ti tuiç ão de 16 de jul ho de 1934, que
con so li dou a se gun da Re pú bli ca. Du rou pou co, mas teve a im portância
de ins cre ver, ao lado da de cla raç ão dos di rei tos e ga ran tias in di vi duais,
um tí tu lo so bre a or dem econô mi ca e so cial e ou tro so bre a fa mí lia, a
edu caç ão e a cul tu ra, com nor mas qua se to das pro gra má ti cas, sob a in -
fluên cia da Cons ti tuiç ão de Wei mar. Foi, en fim, um do cu men to de com -
pro mis so en tre o li be ra lis mo e o in ter ven cio nis mo, si tuaç ão essa que pas -
sou para a Car ta di ta to rial de 1937, que, em bo ra ten ha pro pi cia do cer ta
atenç ão aos di rei tos so ciais dos tra bal ha do res, foi pu ra men te um ins tru -
men to do po der au to ri tá rio, que caiu em 1945, quan do se pro ce ce ram as
eleiç ões para o Con gres so Cons ti tuin te que iria redemocratizar o país.

A Cons ti tuiç ão de 1946 ela bo ra da por essa Cons ti tuin te re pre sen ta ti va 
da opi ni ão pre do mi nan te men te con ser va do ra, nas ce ra de cos ta para a fu -
tu ro, fi tan do sau do sa men te os re gi mes an te rio res a 1937. Era, po rém, de -
mo crá ti ca e in ter ven cio nis ta, mas não ado ta ra téc ni ca de equi lí brio de
po der. Foi irrea lis ta, pre ten den do en fra que cer a fi gu ra do che fe do Po der 
Exe cu ti vo. Então, a men ta li da de in dus tria lis ta se im pun ha ao aga ri cul tu -
ra lis mo. Aque le se de sen vol ve ra des de 1930 em com ba te à tese con ser -
va do ra de que o Bra sil era es sen cial men te agrí co la. Com a de mo cra ti za-
ção do país, me dian te as ga ran tias da Cons ti tuiç ão, fir ma-se a ideo lo gia
na cio na lis ta con tra o cos mo po li tis mo (de no mi na do en tre guis mo) e a
ideo lo gia in ter ven cio nis ta con tra o li be ra lis mo puro. As es quer das to ma -

CONSTITUCIONES IBEROAMERICANAS26

28 Ibi dem, p. 31.



ram ra zoá vel im pul so. Que riam o de sen vol vi men to in dus trial e na cio -
nalis ta. Por isso, na dé ca da de 50, es ti ve ram alia das à bur gue sia indus -
trial. Ace le ra-se, por ou tro lado, a par ti ci paç ão po pu lar no pro ces so po lí -
ti co, orien ta da por lí de res po pu lis tas, ca rac te ri zan do-se, as sim, uma fase
po pu lis ta-na cio na lis ta, in cluin do-se nes te o in dus tria list mo e o in ter ven -
cio nis mo de sen vol vi men tis ta. Pela pri mei ra vez, o sis te ma par ti dá rio se
de sen vol veu e ten dia a ex pan dir-se com au to no mia em re laç ão à oli gar -
quias. Em 1950, Ge tú lio Var gas vol ta ao po der por via elei to ral e dá iní -
cio à exe cuç ão de seu pro gra ma de go ver no, fun da do em dois com pro -
mis sos bá si co: pro teç ão ao tra bal ha dor e na cio na lis mo econô mi co:
in cen ti vo à sin di ca li zaç ão; Pla no Na cio nal do Carv ão, Mo no pó lio Esta tal 
do Pe tró leo, com a Pe tro brás; Ele tro brás, dan do nova orien taç ão à ex plo -
raç ão e dis tri buiç ão de ener gia elé tri ca, que es ta vam em mãos de em pre -
sas es tran gei ras; criaç ão do Ban co de De sen vol vi men to Econô mi co, do
Ban co do Nord es te do Bra sil; res triç ão ao cap tial es tran gei ro, e mui tas
ou tras me di das que alar ma vam a opo siç ão con ser va do ra, que pro cu ra va
com batê-las por to dos os meios, ge ran do cri ses so bre cri ses, es pe cial -
men te sob a li de ran ça do jor na lis ta Car los La cer da.29 A im portância da
Cons ti tuiç ão de 1946 está, prin ci pal men te, em ter pro pi cia do um cli ma
de de ba tes de mo crá ti cos, e ter dado azo ao sur gi men to do mais mo der no
Esta do do ter cei ro mun do na que le ins tan te. Seu va lor res sal ta-se no fato
de ter con so li da do a de cla raç ão de di rei tos fun da men tais do ho mem nas
di mens ões in di vi duais, so ciais, cul tu rais e po lí ti cas, con tri buin do para a
cons cien ti zaç ão dos tra bal ha do res, por que, sob ela, os sin di ca tos pu de -
ram de sen vol ver-se e lu tar pe los di rei tos tra bal his tas, ain da que com
alguns de fei tos, so bre tu do, do pe le guis mo. Su ce de ra-se di ver sas cri ses
insti tu cio nais, com tra gé dias como o sui cí dio de Ge tú lio Var gas e me lo -
dra mas como a re nún cia do Jânio Qua dros, e a ten ta ti va de im pe dir a as -
cens ão de Jan go Gou lart ao po der, que só foi pos sí vel com a apro vaç ão,
às pres sas, da emen da cons ti tu cio nal par la men ta ris ta. Jan go, po rém, não
se con for ma ra e em preen deu a luta para re cons ti tuir o pre si den cia lis mo,
o que ob ti ve ra, por meio de um ple bis ci to em ja nei ro de 1963. As cri ses
con ti nua ram, es pe cial men te por que o pre si den te em preen de ra luta na cio -
na lis ta e pro pu ga na ra por re for mas de base, apoia do pe las for ças na cio na -
lis tas e de es quer da. A di rei ta e os con ser va do res sen ti ram que pela pri -
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mei ra vez as es quer das ten ta vam al can çar o po der com real pos si bi-
li da de. Alar ma ram-se e o alar mis mo con gre gou as for ças de di rei ta, con -
ser va do ras e até cen tris tas con tra o go ver no. Li gas cam po ne sas, mo vi -
men to de sar gen tos, mo vi men to de ma rin hei ros, est su dan tis, co mí cios
para as si na tu ra dos atos de im pla taç ão de re for mas de base, etc., mais
vio len ta press ão in fla cio ná ria, tudo isso deu pre tex to àque las for ças para
a de rru ba da do go ver no. O gol pe mi li tar de mar ço de 1964 foi ful mi nan -
te, de pon do Jan go do po der.

Não era a pri mei ra vez que os mi li ta res in ter vin ham no pro ces so po lí -
ti co. Des de a Gue rra com o Pa ra guai eles to ma ram cons ciên cia de seu pa -
pel po lí ti co. Mas só na Re pú bli ca pas sou a in ter vir mais fre quen te men te
no pro ces so do po der. Tra ta va-se de um mi li ta ris mo tu te lar. A par tir do
gol pe de 1964, pas sou a do mi na dor. O re gi me au to ri tá rio go ver nou me -
dian te atos ins ti tu cio nais e de cre tos-leis. Ge rou duas Cons ti tuiç ões: a de
1967, que du rou pou co mais de dois anos e a de 1969 que du rou até ou tu -
bro de 1988, quan do foi pro mul ga da a atual Cons ti tuiç ão. Para real çar sua
im portância e seu va lor re pi to o que já ten ho dito, ou seja:

...a Cons ti tuiç ão de 1988 não é a Cons ti tuiç ão ideal de nen hum gru po na cio -
nal. Tal vez suas vir tu des es te jam exa ta men te em seus de fei tos, em suas im per -
feiç ões, que de co rre ram do pro cesso de sua for maç ão len ta, con tro ver ti da, não
raro tor tuo sa, por que foi obra de mui ta par ti ci paç ão po pu lar, das con tra diç ões da 
so cie da de bra si lei ra e, por isso mes mo, de mui tas ne go ciaç ões. Des se pro ces so
pro veio uma Cons ti tuiç ão ra zoa vel men te avan ça da, com ino vaç ões de re le van te
im portância para o constitu cio na lis mo bra si lei ro, um do cu men to de gran de im -
portância para o consti tu cio na lis mo em ge ral, que não pro me te a tran siç ão
para o so cia lis mo, mas que se abre para o fu tu ro, com pro mes sas de rea li za-
ção de um Esta do de mo crá ti co de di rei to que cons trua uma so cie da de liv re,
jus ta e so li dá ria, ga ran ta o de sen vol vi men to na cio nal, erra di que a po bre za e a 
mar gi na li zaç ão, re du za as de si gual da des re gio nais e so ciais, pro mo va, en fim, 
o bem-es tar de to dos sem dis cri mi naç ão de qual quer na tu re za (ar ti go 3o.).
Não é, pois, uma Cons ti tuiç ão isen ta de con tra diç ões: com mo der nas dis po -
siç ões as se gu ra do ras dos di rei tos fun da men tais da pes soa hu ma na, com a
criaç ão de no vos ins tru men tos de de fe sa dos di rei tos do ho mem, com ex -
traor di ná rios avan ços na or dem so cial ao lado de uma or dem econô mi ca atra -
sa da. A Cons ti tuin te pro du zi ra a Cons ti tuiç ão que as cir cunstâncias per mi ti -
ram, fez-se uma obra cer ta men te im per fei ta, mas dig na e preo cu pa da com o
des ti no do povo so fre dor, para tan to seja cum pri da, apli ca da e rea li za da, pois
uma coi sa são as pro mes sas nor ma ti vas, ou tra a rea li da de.30
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5. Fi gu ras e de ba tes des ta ca dos dos cons ti tuin tes

A. Cons ti tuin te im pe rial

O pro ces so cons ti tu cio nal bra si lei ro ini cia-se an tes mes mo da in de -
pendência. O nor mal é que um povo con quis te sua in de pendência, para
de pois ou con co mi tan te men te ter iní cio seu pro ces so for mal de cons ti tu -
cio na li zaç ão. O Bra sil não foi as sim. D. João VI que veio com a fa mí lia
real para o Bra sil fu gin do da gue rra na po leô ni ca re tor na a Por tu gal e dei xa 
aqui seu fil ho mais vel ho, D. Pe dro de Alcânta ra como prín ci pe-re gen te. O 
ano de 1822 en con tra o país em fran co pro ces so cons ti tuin te. O prín ci pe
ex pe de di ver sos atos vi sando a cons ti tu cio na li zaç ão do país. O pri mei ro
de les é o de cre to de 16 de fe ve rei ro de 1822, crian do o Cons lho de Pro -
cu ra do res-Ge rais das Pro vín cias do Bra sil que as sim pro cla ma va:

E de se jan do Eu, para uti li da de ge ral do Rei no Uni do e par ti cu lar do bem do
Povo do Bra sil, ir de an tem ão dis pon do e arrai gan do o sis te ma cons ti tu cio -
nal, que ele me re ce, e Eu ju rei dar-lhe, for man do des de já um cen tro de
meios e de fins, com que mel hor se sus ten te e de fen da a in te gri da de e li ber -
da de des te for tís si mo e gran dio so país, e se pro mo va a sua fu tu ra fe li ci da de:
Hei por bem Man dar con vo car um Con sel ho de Pro cu ra do res-Ge rais das Pro -
vín cias do Bra sil, que as re pre sen tem in te ri na men te...

Esses pro cu ra do res fo ram elei tos em suas pro vín cias. O Con sel ho as -
sim for ma do fun cio na ria como uma as ses so ria de alto ní vel do prín ce -
pe-re gen te, que era seu pre si den te. Insta la-se e ime dia ta men te re quer ao
Prín ci pe a con vo caç ão de uma Assem bléia Ge ral Cons ti tuin te e Le gis la -
ti va, e ele o faz no mes mo dia (3 de jun ho de 1822). O do cu men to de
con vo caç ão da Cons ti tuin te é im por tan te, por que re ve la que D. Pe dro as -
si mi la ra a dou tri na de mo crá ti ca da so be ra nia po pu lar, quan do re con he ce
que a so be ra nia re si de no Povo. In ver bis:

Ha ven do-me re pre sen ta do os Prco cu ra do res-Ge rais de al gu mas Pro vín cias do 
Bra sil já reu ni dos nes ta Cor te, e di fe ren tes Câma ras, e Povo de ou tras, o
quan to era ne ces sá rio, e ur gen te para a man ten ça da in te gri da de da Mo nar -
quia Por tu gue sa, o jus to de co ro do Bra sil, a Con vo caç ão de uma Assem bléia
Luso-Bra si lien se, que in ves ti da da que la porç ão de So be ra nia, que es sen cial -
men te re si de no Povo des te gran de, e ri quís si mo Con ti nen te. Con ti nua as ba -
ses so bre que se de vam eri gir a sua Inde pendência, que a Na tu re za mar ca ra, e 
de que já es ta va de pos se, e a sua Uni ão com to das as ou tras par tes in te gran -
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tes da Gran de Fa mí lia Por tu gue sa, que cor dial men te de se ja: e Re con he cen do
Eu a ver da de e a for ça das raz ões, que Me fo ram pon de ra das, nem ven do ou -
tro modo de as se gu rar a fe li ci da de dste Rei no, man ter uma jus ta igual da de de 
di rei tos en tre ele e o de Por tu gal, sem per tur bar a paz, que tan to con vém a
am bos, e tão pró pria é de Po vos irm ãos: Ei por bem, e com o pa re cer do Meu 
Con sel ho de Esta do, Man dar con vo car uma Assem bléia Ge ral Cons ti tuin te e
Le gis la ti va, com pos ta de De pu ta dos das Pro vín cias do Bra sil no va men te elei -
tos na for ma das ins truç ões,que em Con sel ho se acor da rem, e que ser ão pu -
bli ca das com a maior bre vi da de (gri fei).

Se guem-se os atos e pro ce di men tos para a eleiç ão dos de pu ta dos
cons ti tuin tes, que se riam 100, elei tos pe las pro vín cias em nú me ro pro -
por cio nal a seus ha bi tan tes. A ope raç ão elei to ral de mo rou qua se um ano, 
de sor te que só a 3 de maio de 1823 é que a Assem bléia se reu nia no Rio
de Ja nei ro, ca pi tal do Impé rio. Mas aí a Inde pendência já tin ha sido pro -
cla ma da (7 de se tem bro de 1822). Esta va fun da do o Impé rio. Fal ta va
dar-lhe uma cons ti tuiç ão, o que era ta re fa da Assem bléia Cons ti tuin te,
con vo ca da an tes mes mo de seu nas ci men to, mas ins ta la da al guns me ses
depois.

Nun ca es te ve com ple ta. O má xi mo de com pa re ci men to foi de oi ten ta
e três mem bros, com pos tos de 18 pa dres e um bis po, 45 ba cha réis em di -
rei to, en tre os quais 22 de sem bar ga do res (juí zes de tri bua nais su pe rio -
res), 3 mé di cos e 7 ofi ciais. Era, as sim, com pos ta da aris to cra cia in te lec -
tual bra si lei ra, gra dua da em Coim bra, e da no bre za ru ral as sen ta da so bre
a base dos gran des la ti fún dios; en fim, tra ta va-se da eli te men tal, econô -
mi ca e po lí ti ca, como se ria ao lon go do Impé rio a com po siç ão do po der
le gis la ti vo exer ci do pela Assem bléia Ge ral cons ti tuí da de Câma ra dos
De pu ta dos e do Se na do vi ta lí cio. O sis te ma elei to ral não pro pi cia va
com po siç ão mais de mo crá ti ca, porque só podia votar e ser votado quem
dispusesse de certa quantia de bens imóveis ou de certa renda.

Inte gra vam-na ho mens da mel hor qua li fi caç ão: José Bo ni fá cio de
Andra da e Sil va, in sig ne cul tor das ciên cias na tu rais, da es tir pe de um
Ben ja mim Fran klin; Antônio Car los Ri bei ro de Andra da e Sil va, irm ão
do an teior, que foi a fi gu ra mais proe mi nen te da Cons ti tuin te; Sil va Lis -
boa, de pois vis con de de Cai ru, con ser va dor, das mais no tá veis cul tu ras
de seu tem po, ad mi ra dor do gênio inglês, te me ro so dos re fle xos da Re -
vo luç ão Fran ce sa; José Joa quim Car nei ro de Cam po, fu tu ra mar quês de
Ca ra ve la, prin ci pal cons ti tu cio na lis ta da Cons ti tuin te, foi, mais tar de, o
prin ci pal re da tor da Cons ti tuiç ão do Impé rio, como mem bro do Con sel -
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ho de Esta do. Mas foi D. Pe dro I o vul to mais des ta ca do do pro ces so
cons ti tuin te do Impé rio, não só pela con vo caç ão da Assem bléia Cons ti -
tuin te, mas por pro du zir di ver sos atos no sen ti do da cons ti tu cio na li zaç ão
do país. Afon so Ari nos de Me llo Fran co,31 de cuja obra es tou me ser vin -
do, lem bra di ver sas de cla raç ões de cons ti tu cio na lis mo de D. Pe dro, ex -
pres sas em toda sor te de atos ofi ciais. Assim, no dia 2 de mar ço de 1822,  
dá ao Lar go do Ro cio o nome de Pra ça da Cons ti tuiç ão; em abril, vai a
Vila Rica, ca pi tal da pro vín cia de Mi nas Ge rais, e exi ge, an tes de en trar
nela, que lhe re con he çam sua au to ri da de de re gen te cons ti tu cio nal; logo, 
ao en trar, ex pe de pro cla maç ão em que se lê: “Sois liv res. Sois cons ti tu -
cio nais. Uni-vos co mi go e mar cha reis cons ti tu cio nal men te...”; ain da em
Vila Rica, de cla ran do as atri buiç ões da Jun ta de Go ver no, diz que ela
“de ve ria ob ser var re li gio sa men te as leis exis ten tes... pois só as sim se po -
dia cada vez mais con so li dar o sis te ma cons ti tu cio nal”. De pois da Inde -
pendência, ao ser pro cla ma do im pe ra dor do Bra sil, a 12 de ou tu bro, de -
cla ra acei tar o tí tu lo de im pe ra dor cons ti tu cio nal; no dia se guin te, por
de cre to se atri bui o tí tu lo ofi cial de “Impe ra dor Cons ti tu cio nal e De fen -
sor Per pé tuo do Impé rio do Bra sil”. Na ins ta laç ão da Assem bléia Cons ti -
tuin te, D. Pe dro I com pa re ce  (3 de maio de 1823) e pro nun cia a “Fala
do Tro no”, ple na de bra si li da de, de pro pó si tos cons ti tu cio nais e al vís sa -
ras por es tar “jun ta a as sem bléia para cons ti tuir a naç ão. Que pra zer!
Que for tu na para to dos nós”. Con de nou as cons ti tuiç ões teo ré ti cas e
me ta fí si cas, e por isso ine xe quí veis, como as da Fran ça e Espan ha, que
“não têm fei to, como de viam, a fe li ci da de ge ral”. Por isso, con si de ran -
do-se im pe ra dor cons ti tu cio nal, es pe ra va que os cons ti tuin tes fi zes sem
“uma cons ti tuiç ão sá bia, jus ta, ade qua da e exe cu tá vel, di ta da pela raz ão, 
e não pelo ca pri cho, que ten ha em vis ta so men te a fe li ci da de ge ral, que
nun ca pode ser gran de, sem que esta cons ti tuiç ão ten ha ba ses só li das, ba -
ses que a sa be do ria dos sécu los ten ha mos tra do, que são as ver da dei ras
para da rem uma jus ta li ber da de aos po vos, e toda a for ça ne ces sá ria ao
po der exe cu ti vo” (gri fei). Que ria os três po de res or ga ni za dos e har mo ni -
za dos, para evi tar o des po tis mo. Mas tam bém dis se que que ria uma
Cons ti tuiç ão que me re ces se sua im pe rial acei taç ão e fos se dig na do Bra -
sil e dele, o que ge rou des con ten ta men to. Hou ve res pos ta do pre si den te
da Assem bléia, D. José Cae ta no da Sil va Cou tin ho, bis po do Rio de Ja -
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nei ro, que in sis tiu na dis tinç ão, in de pendência e har mo nia dos po de res,
pois a “dis tinç ão dos po de res po lí ti cos é a pri mei ra base de todo o edi fí -
cio cons ti tu cio nal”.

Logo de pois, é de sig na da uma co miss ão es pe cial para ela bo rar o pro -
je to de Cons ti tuiç ão, com pos ta de José Bo ni fá cio, Antônio Car los, Pe rei -
ra da Cun ha, Fe rrei ra da Câma ra, Araú jo Lima, Aguiar de Andra da e
Mu niz Ta va res, to dos eram per so na li da des de des ta que do seu tem po.
No seio da Cons ti tuin te, agi tam-se os te mas da épo ca; uns pro pug nam
pela mo nar quia cons ti tu cio nal; ou tros plei teiam a mo nar quia fe de ra ti va;
há até quem de fen da a Re pú bli ca. Pre do mi nam, po rém, as dis cuss ões em 
tor no da dou tri na de Ben ja min Cons tant. Assim é que Car nei ro de Cam -
pos, de fen den do o di rei to de sanç ão do Impe ra dor aos pro je tos de lei vo -
ta das pela Assem bléia, ex pri me que é ne ces sá ria uma car ta sen sí vel, bril -
han te e ma jes to sa, que fiel men te mos tre a pree mi nen te dig ni da de
da que le que é a cha ve da abó ba da do edi fí cio so cial, e mais tar de, como
re da tor da Cons ti tuiç ão do Impé rio, ha ve ria de in fluir no enun cia do do
ar ti go 98, se gun do o qual o Po der Mo de ra dor é a cha ve de toda a or ga -
ni zaç ão po lí ti ca e é de le ga do pri va ti va men te ao im pe ra dor, como che fe
su pre mo da Naç ão e seu pri mei ro re pre sen tan te, usan do qua se ip sis lit -
te ris pa lav ras do au tor suí ço. Express ão se mel han te usa Antônio Car los:
“sen do o mo nar ca a cha ve que fe cha a abó ba da so cial, é, de cer to modo,
su pe rior a to dos os ou tros po de res”, e o de pu ta do Cruz Gou veia é ex plí ci -
to ao de cla rar se gui dor da opi ni ão de Ben ja min Cons tant, “pu bli cis ta elo -
gia do pe los mais ilus tres de pu ta dos des ta Assem bléia”. É tam bém de Ben -
ja min Cons tant a idéia tra du zi da nos ar ti gos 267 e 268 do Pro je to de
Cons ti tuiç ão de au to ria ba si ca men te de Antônio Car los, se gun do os quais
só é cons ti tu cio nal o que diz res pei to aos li mi tes e atri buiç ões res pe ti vas
dos po de res po lí ti cos e aos di rei tos po lí ti cos e in di vi duais, e tudo que
não é cons ti tu cio nal pode ser al te ra do pe las le gis la tu ras or di ná rias, con -
cor dan do dois ter ços de cada uma de las, idéias es sas que pas sa ram a in -
te grar o ar ti go 178 da Cons ti tuiç ão do Impé rio.32

Os con fli tos en tre a Assem bléia Cons ti tuin te e o im pe ra dor logo se
aci rra ram, des de a fala do tro no. Ele se de sen ten de com os Andra das.
De mi te-os do Mi nis té rio. Por ato su má rio de 12 de no vem bro de 1823,
dis sol ve a Cons ti tuin te, e con vo ca ou tra que nun ca se reu niu. Pro me te
apre sen tar pro je to de Cons ti tuiç ão du pli ca da men te mais li be ral do que o
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pro je to que a ex tin ta Assem bléia es ta va dis cu tin do. Cria, no dia se guin te, 
o Con sel ho de Esta do com dez mem bros ilus tres, a que in cum biu a ela -
bo raç ão do pro me ti do pro je to. Par ti ci pa, ele pró prio, des sa ela bo raç ão.
Um mês de pois es ta va pron to. Re me teu-o às Câma ras Mu ni ci pais, pe din -
do sua apre ciaç ão. A maio ria ade riu logo. Ou tras, como a de Itu, apre -
sen ta ram res triç ões.

As pro vín cias do nor te se re be la ram. Co me çou que o povo de Re ci fe
(ca pi tal da Pro vín cia e hoje Esta do de Per nam bu co) re pe liu, com veemên-
cia, o pro je to de Cons ti tuiç ão de D. Pe dro. Em reu ni ão po pu lar para de li -
be rar so bre o ju ra men to do pro je to, foi apro va do um can den te ma ni fes to
de Frei Joa quim do Amor Di vi no Ca ne ca (Frei Ca ne ca) que fir ma va al -
guns prin cí pios bá si cos so bre a Cons ti tuiç ão que:

...não é ou tra coi sa, que a ata do pac to so cial, que fa zem en tre si os ho mens,
quan do se ajun tam e as so ciam para vi ver em reu ni ão ou so cie da de. Esta ata,
por tan to, deve con ter a ma té ria, so bre que se pac tuou, apre sen tan do as rela-
ções, em que fi cam os que go ver na vam, e os go ver na dos, pois que sem go ver -
no não pode exis tir so cie da de. Estas re laç ões, a que se dão os no mes de di rei -
tos e de ve res, de vem ser tais, que de fen dam e sus ten tem a vida dos ci dad ãos, a
sua li ber da de, a sua pro prie da de, e di ri jam to dos os ne gó cios so ciais à con ser -
vaç ão, bem-es tar e vida cômo da dos só cios, se gun do as cir cunstâncias de seu
ca rá ter, seus cos tu mes, usos e qua li da des do seu te rri tó rio etc. Pro je to de cons -
ti tuiç ão é o ras cun ho des ta ata, que ain da se há de ti rar a lim po, ou apon ta men -
tos das ma té rias que hão de ser ven ti la das no pac to; ou, usan do de uma me tá -
fo ra, é o es bo ço na pin tu ra, isto é, a pri mei ra de li neaç ão, nem per fi la da, nem
aca ba da. Por tan to, o pro je to ofe re ci do por S. M. nada mais é do que o apon ta -
men to das ma té rias, so bre que S. M. vai con tra tar co nos co. Ve ja mos, por tan to,
se a ma té ria aí lem bra da, suas di vis ões e as re laç ões des tas são com pa tí veis
com as nos sas cir cunstâncias de in de pendência, li ber da de, in te gri da de do
nos so te rri tó rio, mel ho ra men to mo ral e fí si co, e se gu ra fe li ci da de.

Daí Frei Ca ne ca se gue numa ar gu ta aná li se crí ti ca do pro je to. Ao po -
der mo de ra dor, acu sa de nova in venç ão ma quia vé li ca e cha ve mes tra da
opress ão da naç ão bra si lei ra e o ga rro te mais for te da li ber da de dos po -
vos. Con clui com uma sé rie de in da gaç ões con tra o tex to, como esta:
“Como ago ra po de reis ju rar uma car ta cons ti tu cio nal, que não foi dada
pela so be ra nia da naç ão, que vos de gra da da so cie da de de um povo liv re
e brio so para um va lon go de es cra vos e curral de bestas de carga?”

De sen ca deiam-se vá rios atos de na tu re za re vo lu cio ná ria, que cul mi -
nam com a Pro cla maç ão da Con fe de raç ão do Equa dor (2 de jul ho de
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1824), pos te rior já à en tra da em vi gor da Cons ti tuiç ão do Impé rio. A
Con fe de raç ão teve sua Cons ti tuiç ão. O mo vi men to foi, po rém, su fo ca do
pelo im pe ra dor, com a con de naç ão de Frei Ca ne ca à mor te por en for ca -
men to.

O cer to é que, sob o fun da men to de que os po vos do Impé rio, jun tos
em Câma ras, re que re ram, des de logo, fos se o pro je to ju ra do como Cons -
ti tuiç ão do Impé rio, sem es pe rar se reu nis se nova Assem bléia Cons ti -
tuin te, que des con vo cou, D. Pe dro ou tor gou-a no dia 25 de fe ve rei ro de
1824, como Cons ti tuiç ão Po lí ti ca do Impé rio do Bra sil, como já vi mos
an tes, que re geu os des ti nos do Bra sil até a proclamação da República
em 15 de no vem bro de 1889.

B. Con gres so cons ti tuin te re pu bli ca na de 1891

As ba ses ma te riais da Re pú bli ca co me çam a des pon tar com a de cadê -
ncia da eco no mia açu ca rei ra e a ex pans ão da ca feei ra, que ge rou for te
bur gue sia, aris to crá ti ca, rica, po de ro sa, dinâ mi ca, agres si va, que não se
con tin ha nos qua dros es trei tos da es tru tu ra ins ti tu cio nal do Impé rio. Essa 
aris to cra cia ru ral pos tu la va par ti ci paç ão in ten sa no po der, que o sis te ma
cen tra li za dor do Impé rio não pro pi cia va. A pro cla maç ão da Re pú bli ca e
es pe cial men te a des cen tra li zaç ão fe de ra ti va vie ram aten der a es sas as pi -
raç ões.33 O Impé rio tom ba sob o im pac to des sas con diç ões ma te riais,
com uma sim ples pas sea ta mi li tar numa bela manhã de 15 de no vem bro
de 1889, quan do o Ma re chal Deo do ro da Fon se ca pro cla ma a Re pú bli ca
Fe de ra ti va.

Um go ver no pro vi só rio as su me o po der sob a pre sidê ncia do Ma re -
chal Deo do ro da Fon se ca, e a pri mei ra afir maç ão cons ti tu cio nal da Re -
pú bli ca foi o De cre to n. 1, ex pe di do na que la data. Nele se tra duz a vel ha
as pi raç ão bra si lei ra com a adoç ão do fe de ra lis mo. As pro vín cias do Bra -
sil, reu ni das pelo laço da fe de raç ão, fi ca ram cons ti tuí das nos Esta dos
Uni dos do Bra sil, e cada um dos es ta dos, no exer cí cio de sua le gí ti ma
“so be ra nia” —no di zer do de cre to— de cre ta riam sua Cons ti tuiç ão e ele -
ge riam seus cor pos le gi fe ran tes e os seus go ver nos.

Tra tou-se, ent ão, de or ga ni zaç ão o re gi me. A 3 de de zem bro, o go ver -
no pro vi só rio no meou uma co miss ão de cin co ilus tres re pu bli ca nos para
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ela bo rar o pro je to de Cons ti tuiç ão, que ser vi ria de base para os de ba tes
na Assem bléia Cons ti tuin te que se pro pun ha con vo car. Pron to o pro je to,
foi pu bli ca do pelo De cre to n. 510, de 22 de jun ho de 1890, como Cons ti -
tuiç ão apro va da pelo Exe cu ti vo, de au to ria ba si ca men te de Ruy Bar bo sa
que era o mi nis tro da Fa zen da do Go ver no Pro vi só rio  Por esse mes mo
de cre to é con vo ca do o con gres so cons ti tuin te com pos to de Câma ra dos
De pu ta dos e de Se na do, o que, cer ta men te, de no ta idéia de con gres so or -
di ná rio e não pro pria men te de uma as sem bléia na cio nal cons ti tuin te.
Esse con gres so fora elei to em 15 de maio de 1890, ins ta lan do-se seus
tra bal hos no dia 15 de no vem bro de 1890,quan do a Re pú bli ca co me mo -
ra va seu pri mei ro ano de existência. Com pun ha-se de 205 de pu ta dos e de 
63 se na do res, pre do mi na do os re pre sen tan tes das pro fiss ões li be rais,
advoga dos, mé di cos e en gen hei ros e de mui tos mi li ta res (4). Essa re pre -
sen taç ão es con de a real com po siç ão do con gres so cons ti tuin te de
1890-1891. Os pro fis sio nais li be rais da épo ca cons ti tuíam, em ver da de,
mem bros da aris to cra cia ru ral, que do mi na va o país, de base oli gár qui ca
co ro ne lís ti ca. O sis te ma elei to ral não era mais cen si tá rio, mas era a des -
co ber to (a bico de pena). A in fluên cia do po si ti vis mo de Au gus to Com te
foi no tá vel nes ses tem pos. As duas idéias bá si cas que em pol ga ram os de -
ba tes fo ram, sob a in fluên cia da or ga ni zaç ão po lí ti co-ju rí di ca dos Esta -
dos Uni dos, o fe de ra lis mo e o pre si den cia lis mo. So bre o fe de ra lis mo, os
de ba tes se de ram en tre duas co rren tes de idéias: unio nis tas e fe de ra lis tas. 
“Unio nis tas” eram tam bém adep tos do fe de ra lis mo, mas com pre do minâ -
ncia da Uni ão; os “fe de ra lis tas” pre ga vam uma des cen tra li zaç ão mais
acen tua da com pre do minâ ncia dos Esta dos-mem bros con tra a Uni ão, tal
como nos Esta dos Uni dos, ent ão.

A vi tó ria fi cou, sem dú vi da, com a pri mei ra, a dos par ti dá rios da su pre ma cia
da Uni ão, em bo ra a se gun da ti ves se ob ti do van ta gens im por tan tes, al gu mas
das quais, aliás, fo ram sen do eli mi na das na mar cha do nos so di rei to cons ti tu -
cio nal, até a Cons ti tuiç ão vi gen te. Ruy Bar bo sa foi, ain da aqui, fi gu ra pri ma -
cial nos de ba tes. Ele en car nou e che fiou —prin ci pal men te quan do, como mi -
nis tro da Fa zen da, dis cu tiu a dis tri buiç ão das ren das fe de rais e es ta duais— as 
rei vin di caç ões unio nis tas. Seu prin ci pal opo si tor, foi Jú lio de Cas til hos, que
jun ta va no es pí ri to o par ti cu la ris mo gaú cho à for maç ão or to do xa po si ti vis ta,
que, como se sabe, é con trá ria às gran des cen tra li zaç ões po lí ti cas.34
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Entre os unio nis tas, des ta cam-se fi gu ras de re le vo como Ubal di no do
Ama ral, José Hi gi no, J. J. Sea bra, Jus ti nia no de Ser pa, ama ro Ca vacâ nti
en tre ou tros. Do mes mo modo do lado dos fe de ra lis ta, no mes da en ver -
ga du ra de um Jú lio de Cas til ho, Bor ges de Me dei ros, Lau ro Mü ller, Epi -
tá cio Pes soa e Cam pos Sa lles. Esses ho mens to dos se des ta ca ram nos de -
ba tes cons ti tuin tes e tam bém no pro ces so do po der re pu bli ca no. Alguns
fo ram pre si den tes da Re pú bli ca, ou tros go ver na do res de es ta do, to dos
po lí ti cos in fluen tes da Re pú bli ca.

Con tu do, não hou ve mu dan ça sig ni fi ca ti va no pro je to de Cons ti tuiç ão
que o Go ver no Pro vi só rio sub me teu ao con gres so constituinte.

Não tar dou o con fli to de po de res. O con gres so cons ti tuin te, pro mul ga -
da a Cons ti tuiç ão em 24. de fe ve re ri ro de 1891, ele ge ra pre si den te da
Re pú bli ca a Deo do ro da Fon se ca e  vice-pre si den te a Flo ria no Pei xo to, e 
se con ver te ra em Con gres so or di ná rio, que foi dis sol vi do por Deo do ro a
3 de no vem bro de 1891. A 23, “para evi tar co rres se o san gue ge ne ro so
dos bra si lei ros”, Deo do ro re nun ciou. Flo ria no Pei xo to as su me o po der e
im plan ta um go ver no di ta to rial, mas en tre gou o po der ao pre si den te elei -
to para 1894/1898, que foi Pru den te de Mo rais, po lí ti co de São Pau lo e
re pu bli ca no his tó ri co. A Cons ti tuiç ão dos Esta dos Uni dos do Bra sil de
1891 du rou até a Re vo luç ão de 1930, ten do sido emen da da am pla men te
em 1926, como vi mos.

C. Cons ti tuin te de 1933/1934

A dé ca da de 30 foi ex tre ma men te con fli tuo sa, in cluin do a Re vo luç ão
Cons ti tu cio na lis ta de São Pau lo em 1932, plei tean do a re cons ti tu cio na li -
zaç ão do país. De rro ta dos os re vo lu cio ná rios, o pre si den te da Re pú bli ca,
Ge tú lio Var gas, que go ver na va dis cri cio na ria men te, con vo ca a Assem -
bléia Cons ti tuin te. Os con fli tos ideo ló gi cos de di rei ta e de es quer da re -
per cu tem na or ga ni zaç ão da Cons ti tuin te, que vi ria a com por-se de 214
re pre sen tan tes po lí ti cos e de mais 40 de pu ta dos clas sis tas. Ain da não era
des ta vez que a de mo cra cia ha ve ria de flo res cer na com po siç ão da Cons -
ti tuin te, pois, nela, ain da pre do mi nou a re pre sen taç ão con ser va do ra e oli -
gár qui ca, que so bre vi veu à Re vo luç ão de 1930. É cer to que, nela, além
de re pre sen tan tes clas sis tas dos em pre ga dos, de corte corporativa,
figuravam também deputados não oligarcas representantes de idéias
progressistas, em número muito pequeno, todavia.
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Antes de ins ta la da a Cons ti tuin te, o go ver no no meou uma Co miss ão 
Espe cial para ela bo rar um an te pro je to de Cons ti tuiç ão que o apre sen ta ria 
à Assem bléia Cons ti tuin te en tre cu jos mem bros se des ta ca vam no mes
como Afrânio de Melo Fran co, Assis Bra sil, Antônio Car los de Andra da
e Sil va (da mes ma fa mí lia da que le Antônio Car los que pon ti fi cou na
Cons ti tuin te do Impé rio), Pru den te de Mo rais Fil ho, João Man ga bei ra,
Car los Ma xi mi lia no, Artur Ri bei ro, Age nor de Rou re, José Amé ri co,
Osval do Aran ha, Oli vei ra Vian na, Góis Mon tei ro e The mís to cles Ca -
valcânti, que in te gra vam uma sub co miss ão da Co miss ão Espe cial. É im -
por tan te re ve lar as idéias ge rais des ses ho mens, por que al guns fo ram
cons ti tuin tes e por que o an te pro je to teve in fluên cia nos de ba tes da
Assembléia Constituinte. Para tanto, transcrevo manifestação de Afonso
Arinos, nos termos seguintes:

Per co rren do-se as opi ni ões ma ni fes ta das nos de ba tes nota-se a existência de
uma es pé cie de incli naç ão fas cis ti zan te nos es pí ri tos re vo lu cio ná rios mais jo -
vens. Góis Mon tei ro ex pri mia um na cio na lis mo mi li ta ris ta,  des con fia do das
tra diç ões li be rais e da téc ni ca da de mo cra cia clás si ca, que, de res to, con he cia
mui to pela rama. Oli vei ra Vian na —gran de fi gu ra in te lec tual— tin ha as con -
vicç ões so cio lo gi ca men te aris to crá ti cas e au to ri tá rias, que com pen dia em toda
a sua obra de dis cí pu lo di le to de Alberto To rres. José Amé ri co e Osval do
Aran ha flu tua vam nas in de ci sas as pi raç ões de uma jus ti ça so cial e de uma or -
ga ni zaç ão es ta tal in fluen cia das pe los no vos mo de los di ta to riais da Eu ro pa.
João Man ga bei ra era o ilus tre ju ris ta e o in sig ne ora dor de sem pre; como
sem pre bril han te e im pe tuo so, ce den do, às ve zes, ás pe ri go sas im press ões de
mo men to, que ves tia com as rou pa gens se du to ras da sua dia lé ti ca e de sua
con tra di tó ria cul tu ra, ao mes mo tem po li be ral, às ma nei ra de Rui, es quer dis ta 
à ma nei ra da fi lo so fia mar xis ta. Sur preen den te é o equi lí brio de Antônio Car -
los. O que fal ta va ao Andra da em pre pa raç ão in te lec tual, so bra va em fi nu ra,
sen sa tez e ex pe riên cia... The mís to cles Ca valcânti dava, ent ão, os pri mei ros
pas sos na ca rrei ra de cul tor do Di rei to Pú bli co, em que, de pois, se no ta bi li -
zou. Àque le tem po suas opi ni ões pa re ciam for te men te co lo ri das da in fluên cia 
au to ri tá ria a que há pou co me re fe ri. O es for ço de Melo Fran co,35 qua se sem -
pre bem su ce di do, era o de coor de nar os de ba tes, es cla re cer as obs cu ri da des,
con tor nar, ha bil men te, os cho ques, afas tar, quan do ne ces sá rio, os de sa ti nos,
acei tar as ino vaç ões úteis ou ine vi tá veis, reu nir tudo, en fim, no no tá vel pro je -
to que pode ser sub me ti do à Cons ti tuin te.36
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Elei ta a Assem bléia Cons ti tuin te, pela pri mei ra vez, nela fi gu ram re -
pre sen tan tes do pen sa men to so cia lis ta, Acir Me dei ros e Vas co de To le do 
(re pre sen tan tes clas sis tas da ca te go ria dos em pre ga dos) e Zo roas tro Gou -
veia e La cer da Wer neck, elei tos pelo Par ti do so cia lis ta de São Pau lo.37

Os de ba tes gi ra ram es pe cial men te so bre a or dem econô mi ca e so cial
que ha ve ria de fi gu rar na Cons ti tuiç ão. De ba teu-se tam bém so bre o bi ca -
me ra lis mo, que foi afas ta do, já que o Po der Le gis la ti va pre vis to era exer -
ci do ape nas pela Câma ra dos De pu ta dos, en quan to o Se na do Fe de ral
nela en trou ape nas como órg ão de coor de naç ão de po de res e co la bo ra dor 
da Câma raa dos De pu ta dos etc. (ar ti go 91). Quan to à fi gu ras de des ta que 
da Assem bléia Cons ti tuin te de 1933/1934, mais uma vez me per mi to re -
co rrer ao seguinte texto de Afonso Arinos de Melo Franco que dá deles
notícia suficiente:

A pri mei ra sess ão pre pa ra tó ria teve lu gar a 11 de no vem bro e foi pre si di da
pelo mi nis tro do Su pre mo Tri bu nal, Her me ne gil do de Ba rros, na qua li da de
de pre si den te do Su pe rior Tri bu nal Elei to ral, o qual pro fe riu in te res san te
dis cur so ex pli can do a sua pre sen ça como de corrência na tu ral das funç ões
atri buí das à nova Jus ti ça es pe cia li zada. A pre sidê ncia da Assem bléia re caiu
so bre o de pu ta do mi nei ro Antônio Car los Ri bei ro de Andra da, vel ho e ex pe -
rien te par la men tar e ho mem pú bli co, que con ti nua va, na ter cei ra Cons ti tuin te 
na cio nal, a tra diç ão que os seus an ces trais ha viam inau gu ra do na pri mei ra. A
ins ta laç ão so le ne foi a 15 de no vem bro, ten do com pa re ci do o pre si den te Ge -
tú lio Var gas. No dia se guin te ao da ins ta laç ão foi for ma da a Co miss ão Cons -
ti tu cio nal, com pos ta de 26 mem bros, um por cada uni da de da Fe de raç ão, in -
cluin do o Dis tri to Fe de ral e o Acre (to tal 22), e mais qua tro re pre sen tan tes
das ca te go rias pro fis sio nais. No dia 16 foi tam bém co mu ni ca do ao ple ná rio o 
de pó si to, em Mesa, do an te pro je to do Ita ma ra ti. O pre si den te da Co miss ão
Cons ti tu cio nal foi o de pu ta do gaú cho Car los Ma xi mi lia no, ilus tre ex pe rien te
cons ti tu cio na lis ta, que con he cia a fun do o pro je to, vis to ter par ti ci pa do ati va -
men te da sua ela bo raç ão. O vice-pre si den te foi o Sr. Levi Car nei ro e o re la -
tor-ge ral o Sr. Raul Fer nan des, am bos flu mi nen ses e com fol has de ser vi ço
bril han tes na ciên cia ju rí di ca e na vida pú bli ca. O lí der da Assem bléia foi, a
prin cí pio, Osval do Aran ha, que não era de pu ta do mas mi nis tro, e como tal
(como se dera em 1890) tin ha as sen to nos tra bal hos. Aran ha re nun ciou em
mea dos de ja nei ro, sen do sub sti tuí do na li de ran ça pelo baia no Me dei ros
Neto. Entre os cons ti tuin tes ha via fi gu ras ex pres si vas. Com no mes já con sa -
gra dos na po lí ti ca ou no di rei to apa re ciam Antônio Car los, Sea bra, Sam paio
Co rreia, Alcânta ra Ma cha do, Car do so de Melo, Cin ci na to Bra ga, Raul Fer -
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nan des, Car los Ma xi mi lia no, Levi Car nei ro. Da nova ou mais nova ge raç ão
vin ham Vir gí lio de Melo Fran co, Pra do Ke llay, Pe dro Alei xo, Aga mem nón
Ma galh ães, Odi lon Bra ga, Osó rio Bor ba, Ole gá rio Ma ria no, soa res Fil ho,
Ga briel Pas sos, Da niel de Car val ho. Três ilus tres cons ti tuin tes mo rre ram du -
ran te os tra bal hos: Ca ló ge ras e Au gus to de Lima, de pu ta dos por Mi nas, e Mi -
guel Cou to, que re pre sen ta va o Dis tri to Fe de ral. Um ou tro, tam bém ilus tre,
afas tou-se da Assem bléia por meio de re nún cia: Assis Bra sil.38

D. Con gres so cons ti tuin te de 1946

Como já dis se em ou tro lu gar, a Cons ti tuiç ão de 1934 não du rou qua -
tro anos, sub sti tuí da que foi pela Car ta Cons ti tu cio nal ou tor ga da por Ge -
tú lio Var gas em 10 de no vem bro de 1937,que per du rou até 1945. Com o
fim da Se gun da Gue rra mun dial de que o Bra sil par ti ci pou, sur gi ram mo -
vi men tos para a re cons ti tu cio na li zaç ão do país, como vi mos. A quest ão
po lí ti ca evo luiu com al gu ma in cer te za e mui ta des con fian ça, até que o
di ta dor deu mos tras de pre ten der con ti nuar no po der pela prá ti ca de atos
sus pei tos de arre gi men taç ão de for ças para tan to. Então, os mi li ta res o
de pu se ram a 29.10.1945, en tre gan do a Pre sidê ncia da Re pú bli ca ao pre -
si den te do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, mi nis tro José Linhares, que
expediu vários atos necessários à democratização do processo político
em andamento.

Essas mar chas e con tra mar chas, no en tan to, re fle tiam um mo vi men to
na cio nal na di reç ão cons ti tuin te. Co me çou que o Tri bu nal Su pe rior Elei -
to ral in ter pre tou como sen do cons ti tuin tes os po der des que, nos ter mos
da Lei Cons ti tu cio nal n. 9/1945, a Naç ão iria ou tor gar ao Par la men to nas 
eleiç ões con vo ca das para 2 de de zem bro de 1945. Com fun da men to nes -
sa in ter pre taç ão, o Go ver no Lin ha res edi tou a Lei Cons ti tu cio nal n. 13,
de 12 de no vem bro de 1945,  para es ta be le cer que os re pre sen tan tes a
se rem elei tos a 2 de de zem bro de 1945 para a Câma ra dos De pu ta dos e
o Se na do Fe de ral se reu ni riam no Dis tri to Fe de ral, ses sen ta dias após
as eleiç ões, em Assem bléia Cons ti tuin te, para vo tar, com po de res ili mi -
ta dos, a Cons ti tuiç ão do Bra sil. Nes ses ter mos, na ver da de, mais uma
vez o que se con vo ca va era um Con gres so Cons ti tuin te, pois o que se es -
ta va era atri buin do po der cons ti tuin te à Câma ra dos De pu ta dos e Se na do
Fe de ral. O cer to é que dita Assem bléia Cons ti tuin te foi ins ta la da no dia 2 
de fe ve rei ro de 1946. Ini ciou seus tra bal hos sob enor me es pe ran ça do
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povo bra si lei ro. Te ría mos ago ra uma de mo cra cia real e efe ti va e um re gi -
me de li ber da de e jus ti ça so cial, ou con ti nua ría mos ain da sob o do mí nio das 
oli gar quias eli tis tas, após quin ze anos de su fo co di ta to rial com tendência pa -
ter na lis ta e po pu lis ta? Nela es ta vam re pre sen ta das vá rias co rren tes de opi ni -
ão: di rei ta, con ser va do ra, cen tro-de mo crá ti co, pro gres sis tas, so cia lis tas e co -
mu nis tas, pre do mi nan do a opi ni ão con ser va do ra (no ven ta por cen to dos
cons tituin tes es ta vam vin cu la dos di re ta ou in di re ta men te à pro prie da de
imo bi liá ria). Seus tra bal hos não par ti ram de um pro je to ofe re ci do de fora,
como nas cons ti tuin tes an te rio res. Para ela bo rar um pro je to foi no mea da
a Co miss ão de Cons ti tuiç ão, fi can do de ci di do dis tri buir a ma té ria por 10
sub co miss ões, com três mem bros cada, in cum bi das cada qual de um tre -
cho ou ca pí tu lo es pe cí fi co do fu tu ro tex to. A Co miss ão foi com pos ta se -
gun do o cri té rio da re pre sen taç ão pro por cio nal dos par ti dos: Par ti do So -
cial De mo crá ti co, Uni ão De mo crá ti ca Na cio nal, Par ti do Tra bal his ta
Bra si lei ro, Par ti do Co mu ni ca do Bra sil, Par ti do Re pu bli ca no, Par ti do Li -
ber ta dor, Par ti do De mo cra ta Crist ão, Par ti do Re pu bli ca no Pro gres sis ta e
Par ti do Po pu lar Sin di ca lis ta.. Cada sub co miss ão fi cou in cum bi da de um
ca pí tu lo es pe cí fi co do fu tu ro tex to, to man do por base a Cons ti tuiç ão de
1934. O Se na dor Melo Via na, de Mi nas Ge rais, foi elei to pre si den te da
Assem bléia Cons ti tuin te. O Se na dor Ne reu Ra mos pre si diu à Co miss ão
de Cons ti tuiç ão. O se guin te tex to de Afon so Ari nos des ta ca os tra bal hos
da Co miss ão e dos cons sti tuin tes de maior re le vo nela:

Man da a Jus ti ça que se re con he ça o ex ce len te tra bal ho le va do a efei to pela
Co miss ão da Cons ti tuiç ão e pe las Sub co miss ões em que ele se dis tri buiu.
Pre pa ra dos os tex tos por es tas, em pra zos cer tos, eram dis cu ti dos e vo ta dos
na Co miss ão ple na, sem ora tó ria inú til, mas com fre qüen tes e sub stan cio sos
vo tos dos seus com po nen tes. Ne reu Ra mos, na pre sidê ncia, era um ele men to
que se im pun ha pela au to ri da de, isenç ão e ex pe riên cia. É sem pre ta re fa de li -
ca da dis tin guir, den tro de um cor po co le ti vo in te gra do por nu me ro sas ca pa ci -
da des, al guns no mes. Da lei tu ra dos Anais da Co miss ão, en tre tan to, pen sa -
mos po der sa lien tar, sem di mi nuiç ão para os de mais, a atuaç ão dos se guin tes
cons ti tuin tes: Ne reu Ra mos, Aga mem nón Ma galh ães, Gus ta vo Ca pa ne ma,
Ci ri llo Jú nior, Cos ta Neto, do P. S. D.; Pra do Kelly, Má rio Ma sag ão, Alio -
mar Ba leei ro, Fe rrei ra de Sou sa e Her mes Lima, da U. D. N.; Artur Ber nar -
des, do P. R., e Raul Pela, do P.L.39

CONSTITUCIONES IBEROAMERICANAS40

39 Ibi dem,  pp. 233 e 234.



A essa lis ta po dem-se acres cen tar Ata li ba No guei ra, Clo do mir Car do -
so, Arge mi ro Fi guei re do, por exem plo. Na ela bo raç ão cons ti tu cio nal dis -
tin guem-se vá rias fa ses: pro je to pri mi ti vo, que, sub me ti do ao ple ná rio da 
Cons ti tuin te, re ce bia emen das e re tor na va às sub co miss ões, daí saiu um
pro je to re vis to que era sub me ti do ao ple ná rio, que uma vez apro va do
pas sa va por uma re daç ão fi nal e, en fim, a apro vaç ão de fi ni ti va.40

E. For maç ão da Cons ti tuiç ão de 1967

Su ces si vos con fli tos cons ti tu cio nais se su ce de ram sob a Cons ti tuiç ão
de 1946, os quais en con tra ram um la bo ra tó rio na Esco la Su pe rior de
Gue rra, cria da em 1949, se gun do con cepç ão nor te-ame ri ca na, com o ob -
je ti vo de pre pa rar as eli tes ci vis e mi li ta res para o exa me das quest ões re -
fe ren tes à se gu ran ça na cio nal e onde se for mu lou a dou tri na da se gu ran -
ça na cio nal. Foi daí que as tais eli tes ci vis e mi li ta res pre pa ra ram o
gol pe de 1964 (31 de mar ço de 1964), que depôs o pre si den te João Gou -
lar ti go Como já vi mos, o país pas sou a ser go ver na do por atos ins ti tu cio -
nais e com ple men ta res, com pro fun das mo di fi caç ões na Cons ti tuiç ão de
1946 que além dis so ain da so freu mias vin te e uma emendas.

À vis ta dis so, o pre si den te da Re pú bli ca en ten deu, ain da sob a capa de 
ti tu lar do po der cons ti tuin te re vo lu cio ná rio, que era tem po de dar ao país 
uma Cons ti tuiç ão que, além de uni for me e harm ôni ca, re pre sen tas se a
ins ti tu cio na li zaç ão dos ideais e prin cí pios da Re vo luç ão, as sim con si de -
ra do o gol pe de 1964. Para tan to, con tu do, não se con vo cou uma Assem -
bléia Cons ti tuin te. Expe diu-se o Ato Insti tu cio nal n. 4, de 7 de de zem bro 
de 1966, pelo qual se con vo cou o pró prio Con gres so Na cio nal para reu -
nir-se ex traor di na ria men te de 12de de zem bro de 1966 a 14 de ja nei ro
de 1967, a fim de dis cu tir, vo tar e pro mul gar pro je to de Cons ti tuiç ão,
que o pre si den te da Re pú bli ca tin ha man da do ela bo rar. O Ato Insti tu -
cio nal não se li mi ta ra a con vo car o Con gres sos Na cio nal para aque le
fim. Esta be le ce ra mi nu cio sa men te toda a tra mi taç ão do pro je to de Cons -
ti tuiç ão. Em sín te se, es ta tuiu: a) logo que o pro je to for re ce bi do pelo
pre si den te do Se na do ser ão con vo ca das, para sess ão con jun ta, as duas
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Ca sas do Con gres so, e o pre si den te des te de sig na rá Co miss ão Mis ta,
com pos ta de onze Se na do res e onze De pu ta dos, in di ca dos pe las res pec ti -
vas li de ran ças e ob ser van do o cri té rio da pro por cio na li da de; b) a Co -
miss ão Mis ta reu nir-se-á nas 24 ho ras sub se qüen tes à sua de sig naç ão,
para eleiç ão de seu pre si den te e Vice-pre si den te, ca ben do àque le a es col -
ha do re la tor, o qual den tro de 72 ho ras dará seu pa re cer, que con clui rá
pela apro vaç ão ou re jeiç ão do pro je to; c) pro fe ri do e vo ta do o pa re cer,
será o pro je to sub me ti do a dis cuss ão, em sess ão con jun ta das duas Ca sas
do Con gres so, pro ce den do-se a res pec ti va vo taç ão no pra zo de qua tro
dias; d) apro va do o pro je to pela maio ria ab so lu ta será o mes mo de vol vi -
do à Co miss ão, pe ran te a qual  po der ão ser apre sen ta das emen das; se o
pro je to for re jei ta do, en ce rrar-se-á a sess ão ex traor di ná ria (quan to a isso, 
os con gres sis tas es ta vam con ven ci dos de que, se re jei tas sem pu ra men te o 
pro je to, ele se ria bai xa do como cons ti tuiç ão por al gum Ato Insti tu cio nal
com o mes mo fun da men to au to ri tá rio, com que se es ta va re gu lan do a sua 
tra mi taç ão no Con gres so); e) as emen das te riam que ser apli ca das por
um quar to de qual quer das Ca sas do Con gres so, e se riam apre sen ta das
no pra zo de cin co dias da apro vaç ão glo bal do pro je to, e a Co miss ão
Mis ta dis pun ha de 12 dias para so bre elas emi tir pa re cer; f) e con cluía,
di zen do que no dia 24 de janeiro de 1967 as Mesas da Câmara dos
Deputados e do Senado Federal promulgariam a Constituição segundo a
redação final da Comissão, seja o do projeto com as emendas aprovadas,
ou seja o que tivesse sido aprovado de acordo com o artigo 4o., se
nenhuma emenda tivesse merecido aprovação, ou se a votação não
tivesse sido encerrada até o dia 21 de janeiro.

Era o pra zo fa tal, que pro vo cou um epi só dio bur les co na noi te de vin -
te e um para vin te e dois de ja nei ro. Esta va che gan do a meia-noi te e a
vo taç ão do pro je to ain da não tin ha ter mi na do. Fal tan do um mi nu to para
ter mi nar o pra zo fa tal, o pre si den te do Con gres so, se na dor Auro de Mou -
ra Andra de, de ter mi nou que fos sem pa ra dos to dos os re ló gios do re cin to
do Con gres so Na cio nal para que, pe los re ló gios da Casa, não se es go tas -
se o tem po, en quan to não se en ce rras se a vo taç ão da ma té ria, com o ar -
gu men to, um tan to ri dícu lo, de que o tem po do Con gres so se mar ca va
pe los seus re ló gios... E as sim con cluí da a vo taç ão já na manhã do dia se -
guin te, ele man dou rea ti var os re ló gios. E tudo fi cou como se ti ves se
sido fei to den tro do pra zo.

O pro je to que o go ver no sub me teu ao Con gres so Na cio nal era mui to
ruim. Não ga ran tia se quer os di rei tos in di vi duais do ho mem, em bo ra os
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pre vis se, dei xan do, con tu do, sua efi cá cia e apli ca bi li da de na de -
pendência da lei. Pois, após arro lá-los no ar ti go 149, con sig na va no ar ti -
go 150 o se guin te: “A lei es ta be le ce rá os ter mos em que os di rei tos e ga -
ran tias in di vi duais ser ão exer ci dos, vi san do ao in te res se na cio nal, á
rea li zaç ão da jus ti ça so cial e á pre ser vaç ão e ao aper fei çoa men to do re gi -
me de mo crá ti co”. O Con gres so na cio nal, coa gi do e pre mi do pelo tem po,
teve a gran de za de re fa zer o pro je to e re cu pe rar as ga ran tias dos di rei tos
fun da men tas e de mo crá ti cos. Por isso, ape sar de bur les co, aque le epi só -
dio su pra-re fe ri do, aca bou sen do pro vi den cial, por que, se não fos se vo ta -
do o pro je to com as mo di fi caç ões do Con gres so, se ria bai xa do como
Cons ti tuiç ão o pro je to au to ri tá rio do Go ver no. No dia 24 de ja nei ro de
1967, foi pro mul ga da a Cons ti tuiç ão do Bra sil, para en trar em vi gor no
dia 15 de mar ço de 1967. De cer to modo, foi uma Cons ti tuiç ão ou tor ga -
da, di ga mos, ou tor ga da atra vés do Con gres so Na cio nal. Vi go rou de 15
de mar ço de 1967 a 30 de ou tu bro de 1969, quan do foi ou tor ga da uma
nova Cons ti tuiç ão, sob o tí tu lo de Emen da Cons ti tu cio nal n. 1 à Cons ti -
tuiç ão de 1967.

O re gi me foi um es ta do de ex ceç ão per ma nen te (pura di ta du ra) que
per du rou de 1964 até 1978. Mas suas con se qüên cias per du ra ram até
1984, em bo ra a luta pelo re tor no ao Esta do de di rei to se intensificasse.

F. Assem bléia Na cio nal Cons ti tuin te de 1987/1988

As dis cuss ões em tor no da nor ma li zaç ão de mo crá ti ca e da con quis ta
do Esta do de mo crá ti co de di rei to, já em 1984,  tin ham dei xa do de ser di -
gress ões das eli tes. To ma ram as ruas. As mul tid ões, que aco rre ram aos
co mí cios em prol da eleiç ão di re ta do pre si den te da Re pú bli ca no pri mei -
ro se mes tre de 1984, in ter pre ta vam os sen ti men tos da Naç ão, em bus ca
do ree qui lí brio da vida na cio nal, que só po de ria con subs tan ciar-se numa
nova or dem cons ti tu cio nal, que re fi zes se o pac to so cial e rea li zas se as
tendências po pu la res. Fi nal men te, tin ha che ga do a hora de re ver ter o sis -
te ma por meio da atuaç ão do po der cons ti tuin te ori gi ná rio numa Assem -
bléia Na cio nal Cons ti tuin te. Como can di da to à eleiç ão in di re ta ain da
para pre si den te da Re pú bli ca Tan cre do Ne ves lan ça as ba ses da Nova
Re pú bli ca, per ce ben do que ela vi ria de qual quer jei to, por for ça da cons -
cien ti zaç ão po lí ti ca do povo, que não mais aceitava ficar fora do
processo do poder. Por isso, ele propôs construí-la usando metodologia
clara, conforme mostrei no seguinte texto:
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A Nova Re pú bli ca pres sup õe uma fase de tran siç ão, com iní cio a 15 de mar -
ço de 1985, na qual ser ão fei tas ‘com prudê ncia e mo de raç ão’, as mu dan ças
ne ces sá rias: na le gis laç ão opres si va, nas for mas fal sas de re pre sen taç ão e na
es tru tu ra fe de ral, fase que ‘se de fi ni rá pela eli mi naç ão dos re sí duos au to ri tá -
rios’, e o que é mais im por tan te ‘pe lo iní cio, de ci di do e co ra jo so, das trans -
for maç ões de cun ho so cial, ad mi nis tra ti vo, econô mi co e po lí ti co que re quer a 
so cie da de bra si lei ra’. E, as sim, fi nal men te, a Nova Re pú bli ca ‘se rá ilu mi na da 
pelo fu tu ro Po der Cons ti tuin te, que, elei to em 1986, sub sti tui rá as ma lo gra -
das ins ti tuiç ões atuais por uma Cons ti tuiç ão que si tue o Bra sil no seu tem po,
pre pa re o Esta do e a Naç ão para os dias de amanhã.41

A eleiç ão do pran tea do Tan cre do Ne ves, para a Pre sidê ncia da Re pú -
bli ca, a 15 de ja nei ro de 1985, foi sau da da como o iní cio de um novo pe -
río do da his tó ria das ins ti tuiç ões po lí ti cas bra si lei ras. Ele pró prio o de no -
mi nou de a Nova Re pú bli ca, que ha ve ria de ser de mo crá ti ca e so cial, a
fim de ca min har-se com se gu ran ça rumo de um des ti no me nos duro para
o povo. Mas a Nova Re pú bli ca só te ria le gi ti mi da de e du ra bi li da de se se
fun da men tas se numa Cons ti tuiç ão de mo crá ti ca, ou seja, numa Cons ti -
tuiç ão que ema nas se de uma Assem bléia Cons ti tuin te re pre sen ta ti va da
so be ra nia po pu lar, pois só o povo é ca paz de in ter pre tar seus pró prios
an seios e as pi raç ões e de as sim cons truir obra du ra dou ra e adap ta da à ín -
do le mais pro fun da da na cio na li da de, o que não se con se guiu nas
Constituintes e Constituições anteriores.

Os de ba tes pela con vo caç ão do po der cons ti tuin te ori gi ná rio gan ha -
ram as ruas, coi sa rara no cons ti tu cio na lis mo bra si lei ro. Fi ze ram-se con -
gres sos, círcu los de es tu dos, se mi ná rios, por todo o país, ten do como
tema cen tral a Cons ti tuin te ou o con teú do da fu tu ra Cons ti tuiç ão. Plei -
teou-se a con vo caç ão de uma Assem bléia Na cio nal Cons ti tuin te ex clu si -
va. Mais uma vez o pro ce di men to de con vo caç ão da Cons ti tuin te im por -
ta va em de for maç ões da von ta de po pu lar, pois, em ver da de, não se
con vo cou Assem bléia Na cio nal Cons ti tuin te. A ri gor, o que se fez, pela
Emen da Cons ti tu cio nal 26, de 27 de no vem bro de 1985, foi con vo car
ins ti tuiç ões cons ti tuí das, a Câma ra dos De pu ta dos e o Se na do Fe de ral,
in clu si ve com se na do res biô ni cos,  para ela bo rar a nova Cons ti tuiç ão.
Não era uma autê nti ca Assem bléia Na cio nal Cons ti tuin te, mas um Con -
gres so Cons ti tuin te. Mas ele fora elei to para ela bo rar a nova Cons ti tuiç -
ão. As eleiç ões de de pu ta dos e senadores para tal fim foram livres e
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democráticas, até enquanto o possam ser num sistema eleitoral que
favorece em demasia o poder econômico.

Sua com po siç ão ideo ló gi ca era mais bem dis tri buí das do que as Cons -
ti tuin tes an te rio res, ain da as sim com tendência mais para o cen tro e cen -
tro-di rei ta, se gun do pes qui sa do jor nal Fol ha de S .Pau lo que deu a se -
guin te clas si fi caç ão: Di rei ta 12%; Cen tro-di rei ta, 24%; Cen tro, 32%;
Cen tro-es quer da, 23%; Esquer da, 9%. Esta pes qui sa, ten do em vis ta o
fun cio na men to da Cons ti tuin te, apro xi ma va bas tan te da rea li da de.

O pre si den te da Re pú bli ca, an tes mes mo da con vo caç ão da Cons ti -
tuin te, no meou uma “Co miss ão Pro vi só ria de Estu dos Cons ti tu cio nais”,
des ti na da a pre pa rar um an te pro je to que ser vis se de sub sí dio à ela bo ra-
ção do novo tex to, que não foi en via do à Assem bléia Cons ti tuin te, mas
in fluiu mui to na ela bo raç ão da nova Cons ti tuiç ão. O Re gi men to Inter no
da Assem bléia re gu la men tou o pro ce di men to cons ti tuin te a ser ob ser va -
do. Ulysses Gui mar ães, pre si den te da Cons ti tuin te, ao pro mul gar esse
Re gi men to, dis se: “sem tex to pree xis ten te, a Cons ti tuiç ão será cons ti -
tuin te e so cie tá ria. Sua fei tu ra tran si ta rá por cin co cri vos e ca din hos: 23
sub co miss ões, oito co miss ões te má ti cas, uma co miss ão de sis te ma ti zaç -
ão, dis cuss ão e vo taç ão ple ná ria em dois tur nos”, acres cen tan do: “Se mel -
han tes e su ces si vas instâncias de me di taç ão e re for ma são ja ne las aber tas 
para a so cie da de, para re ce ber os ven tos, sen ão a ven ta nia, da oxi ge naç -
ão das mu dan ças e da in te raç ão”.42 Por esse pro ce di men to, se gui ram-se
fa ses de apre sen taç ão de pro pos tas, de emen das, discussão e votação, nas 
Subcomissões, nas Comissões, na Comissão de Sistematização e no
Plenário.

A me to do lo gia ado ta da in cluiu duas téc ni cas im por tan tes: au diên cias
pú bli cas e par ti ci paç ão po pu lar no pro ces so de ela bo raç ão cons ti tu cio -
nal. Fo ram apre sen ta das cen to e vin te duas emen das po pu la res num to tal
de doze milh ões de as si na tu ras. A pro pos ta so bre os di rei tos da crian ça
foi apoia da por um milh ão e du zen tos mil elei to res. Ou tra so bre a edu -
caç ão ob te ve o apoio de se te cen tos e cin qüen ta mil e se ten ta e sete elei -
to res. Ou tra plei tean do a in tro duç ão na Cons ti tuiç ão de ins ti tu tos de par -
ti ci paç ão po pu lar con se guiu o apoio de tre zen tas e trin ta e seis mil e
qua ren ta e sete as si na tu ras. Esses exem plos mos tram o quan to o pro ces so 
foi bem re ce bi do pelo povo que pro cu rou es tar pre sen te e dis cu tir seus
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inte res ses e di rei tos, o que cer ta men te in fluiu os Cons ti tuin tes na cons tru-
ção de uma de mo cra cia de con teú do social.

É, no en tan to, jus to ob ser var que o po der po pu lar en con trou na Cons -
ti tuin te um novo e for te con co rren te: o po der cor po ra ti vo. No va men te o
pro ce di men to tol heu o prin cí pio po pu lar, que só teve um mo men to para
atuar di re ta men te, com pro pos tas pe ran te a Co miss ão de Sis te ma ti zaç ão,
en quan to as or ga ni zaç ões cor po ra ti vas atua ram per ma nen te men te em
for ma de lobby jun to a de pu ta dos e se na do res cons ti tuin tes. Foi uma
press ão ou sa da e te rrí vel de as so ciaç ões e or ga ni zaç ões de toda es pé cie,
for ma das às ve zes es pe cial men te para ob ter van ta gens na Cons ti tuin te. A 
ver da de é que, en quan to as pro pos tas po pu lar re ce be ram, quan do re ce be -
ram, formulações de eficácia limitada, as corporações conseguiram
assegurar seus interesses de maneira concreta.

Ape sar dis so, fez-se uma Cons ti tuiç ão que rom peu com o pas sa do, por 
isso, é com ba ti da pe las eli tes con ser va do ras.

O prin cí pios po pu lar teve im por tan te pa pel na sua ela bo raç ão. Nela,
num cer to sen ti do, en con tra mos a pro va de que o pro ce di men to cons ti -
tuin te será com pa tí vel com o po der po pu lar se se efe ti var com fi de li da de
a um prin cí pio de jus ti ça do re sul ta do, por que a jus ti ça da Cons ti tuiç ão
de pen de do pro ce di men to se gui do em sua fei tu ra.43 Não é por ou tra raz ão 
que mal tin ha a Cons ti tuiç ão sido pro mul ga da e já era com ba ti da pe las
eli tes. Ela as su me a con diç ão de ins tru men to de rea li zaç ão dos di rei tos
fun da men tais do ho mem. Alber gam suas nor mas as fon tes es sen ciais do
novo cons ti tu cio na lis mo que já con ta mi nou vá rias cons truç ões cons ti tu -
cio nais da Amé ri ca La ti na. Fei ta com al gu ma in fluên cia das Cons ti tui-
ções por tu gue sa de 1976 e  es pan ho la de 1978, fe cun dou-se no cli ma  da
alma do povo, por isso não se tor nou, como ou tras, uma mera cons ti tui-
ção em pres ta da ou ou tor ga da. Não tem chei ro de Cons ti tuiç ão es tran gei -
ra como tin ham as de 1891 e 1934. Não nas ceu de cos ta vi ra da para o fu -
tu ro, como a de 1946, nem fun da da em ideo lo gia plas ma da no in te res se
de ou tros po vos como foi a dou tri na de se gu ran ça na cio nal, prin cí pio ba -
si lar das Cons ti tuiç ões de 1967-1969. Algu mas das car tas po lí ti cas an te -
rio res só têm nome de Cons ti tuiç ão por sim ples torç ão semâ ti ca, pois
não me re cem essa de no mi naç ão, só de si, rica de con teú do éti co-va lo ra -
ti vo. Não é Cons ti tuiç ão, como re po si tó rio dos va lo res po lí ti cos de um
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povo, do cu men to que não pro ven ha do fun da da cons ciên cia po pu lar, fe -
cun da do ra de uma autê nti ca or dem ju rí di ca na cio nal.

Aí está a gran de di fe ren ça da Cons ti tuiç ão de 1988 no cons ti tu cio na -
lis mo pá trio que fora sem pre do mi na do por uma eli te in te lec tual que
sem pre ig no rou pro fun da men te o povo.44

G. Con clus ão

A his tó ria cons ti tu cio nal bra si lei ra re ve la for mas pro ce di men tais di re -
ta men te usur pa do ras da von ta de cons ti tuin te do povo, a co me çar pela
ou tor ga da Cons ti tuiç ão do Impé rio, quan do o Impe ra dor as su miu a ti tu -
la ri da de do po der cons ti tuin te; mais tar de ti ve mos a ti tu la ri da de au to crá -
ti ca do po der cons ti tuin te as su mi da por Ge tú lio Var gas com a ou tor ga da 
Car ta de 10 de no vem bro de 1937. O pro ces so usur pa tó rio do po der
cons ti tuin te ori gi ná rio, pelo po der mi li tar alia do à oli gar quia tec no crá ti -
ca, di fun diu-se com a Re vo luç ão de 1964, pro du zin do uma nor ma ti vi da -
de ins ti tu cio nal ex cep cio nal, atra vés de de zes se te Atos Insti tu cio nais, e
da ou tor ga de duas Cons ti tuiç ões, a de 24.1.1967 e a de 17.10.1969, em
ter mos que já fo ram vis tos. Mas, além des ses pro ces sos di re tos de usur -
paç ão, hou ve os meios in di re tos pela de for maç ão da von ta de po pu lar por 
pro ce di men tos con vo ca tó rios e elei to rais es ca mo tea do res.45

II. ANÁLISE TEMÁTICO

1. Di rei tos in di vi duais

A. Con cei to e clas si fi caç ão

O ar ti go 5o. da Cons ti tuiç ão arro la o que ela de no mi na de di rei tos e
de ve res in di vi duais e co le ti vos. Não men cio na as ga ran tias in di vi duais,
mas elas tam bém est ão lá. O dis po si ti vo as se gu ra aos bra si lei ros e aos
es tran gei ros re si den tes no país a in vio la bi li da de do di rei to à vida, à li -
ber da de, à igual da de, à se gu ran ça e à pro prie da de, nos ter mos dos in ci -
sos que se guem.
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Os di rei tos fun da men tais do ho mem-in di ví duo, di tos di rei tos in di vi -
duais, são aque les que re con he cem au to no mia aos par ti cu la res, ga ran tin -
do a ini cia ti va e in de pendência aos in di ví duos dian te dos de mais mem -
bros da so cie da de política e do próprio Estado.

A Cons ti tuiç ão ofe re ce-nos um cri té rio para a clas si fi caç ão dos di rei -
tos in di vi duais, quan do as se gu ra a in vio la bi li da de do di rei to à vida, à
igual da de, à li ber da de, à se gu ran ça e à pro prie da de. O cri té rio é o do
ob je to ime dia to do direito assegurado.

A Cons ti tuiç ão, con tu do, ad mi te ou tros di rei tos e ga ran tias in di vi -
duais, pois que a enu me raç ão do ar ti go 5o. não é ta xa ti va, já que o seu §
2º de cla ra que os di rei tos e ga ran tias pre vis tos nes te ar ti go não ex cluem
ou tros de co rren tes dos prin cí pios e do re gi me ado ta do pela Cons ti tuiç ão 
e dos tra ta dos in ter na cio nais em que a Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil
seja par te.

B. Di rei to à vida, pri va ci da de e per so na li da de

Vida, no ar ti go 5o., não será ape nas ele men to bio ló gi co de in ces san te
auto-ati vi da de fun cio nal, mas pro ces so bio grá fi co, que se ins tau ra com a
con cepç ão, trans forma-se, pro gri de, man ten do sua iden ti da de, até mu dar
de es ta do, pas san do à mor te. Tudo que in ter fe re nes se fluir es pont âneo
con tra ria a vida. No con teú do de seu con cei to se en vol vem o di rei to à dig -
ni da de da pes soa, o di rei to à in te gri da de fí si co-cor po ral, o di rei to à in te gri -
da de mo ral, o di rei to à existência e tam bém o di rei to à pri va ci da de. A
vida humana, ob je to da in vio la bi li da de do ar ti go 5o., com preen de ele men -
tos ma te riais e ima te riais. Por isso é que a Cons ti tuiç ão con de na agress ões
à in te gri da de fí si ca e mo ral (ar ti go 5o., XLIX), como con de na a tor tu ra,
cuja prá ti ca cons ti tui cri me ina fian çá vel e in sus ce tí vel de gra ça e anis tia
(ar ti go 5o., XLIII) e o tra ta men to de su ma no ou de gra dan te (ar ti go 5o.,
III).

O di rei to de existência con sis te no di rei to de es tar vivo, de lu tar pelo
vi ver, de de fen der a pró pria vida, de per ma ne cer vivo, di rei to de não ter
in te rrom pi do o pro ces so vi tal sen ão pela mor te es pont ânea e ine vi tá vel.
Exis tir é mo vi men to es pont âneo con trá rio ao es ta do de mor te.  Por que se 
as se gu ra o di rei to à vida é que a le gis laç ão pe nal pune to das as for mas de 
in te rrupç ão vio len ta do pro ces so vi tal. Por essa raz ão tam bém é que se
repu ta le gí ti ma a de fe sa con tra agress ões à vida, e coe ren te men te não ad -

CONSTITUCIONES IBEROAMERICANAS48



mi te a pena de mor te, sal vo em caso de gue rra de cla ra da (ar ti go 5o.,
XLVII, a), mas nada dis se so bre o abor to ou a eu ta ná sia.

C. Di rei to à pri va ci da de

Não cons ta da ca be ça do ar ti go 5o., mas é as se gu ra do em vá rios in ci -
sos des se mes mo ar ti go, como o di rei to: a) à in vio la bi li da de da in ti mi da -
de, da vida pri va da, da hon ra e da ima gem pes soal (in ci so X); b) à in vio -
la bi li da de da casa, con si de ra da asi lo do in di ví duo, na qual nin guém
po de rá pe ne trar sem con sen ti men to do mo ra dor, sal vo em caso de fla -
gran te de li to ou de sas tre, ou para pres tar so co rro, ou, du ran te o dia, por
de ter mi naç ão ju di cial (in ci so XI); c) à in vio la bi li da de do si gi lo da co -
rres pondência e das co mu ni caç ões te le grá fi cas, de da dos e das co mu ni -
caç ões te lefô ni cas, per mi ti das, con tu do, as in ter cep taç ões te lefô ni cas por 
or dem ju di cial, nas hi pó te ses e na for ma que a lei es ta be le cer para fins
de in ves ti gaç ão cri mi nal ou ins truç ão pro ces sual pe nal, a jus ti fi ca ti va
des sa per miss ão acha-se no au men to dos se qües tros de pes soas, quan do
se usam os te le fo nes para co mu ni caç ões e ex tors ões; en ten deu o cons ti -
tuin te que aí o telefone passa a ser instrumento auxiliar do crime, por
conseguinte, manter o sigilo absoluto, em tal caso, seria facilitar a prática 
do delito.

D. Di rei to de igual da de

Igual da de e jus ti ça. Aris tó te les vin cu lou a idéia de igual da de à de
jus ti ça, mas no sen ti do re la ti vo e for mal, pois não se ria in jus to tra tar di -
fe ren te men te o es cra vo e seu pro prie tá rio, sê-lo-ia se se tra tas se sen ho res 
en tre si ou es cra vos en tre si de si gual men te. Nes se sen ti do, a igual da de
pe ran te a lei co rres pon de ria a tra tar igual men te os iguais e de si gual men te 
os de si guais, ca rac te ri za da as sim como iso no mia for mal. Um prin cí pio
de igual da de real e de justiça material postula a igualização das
condições dos desiguais.

Inso no mia for mal e ma te rial. Nos sas Cons ti tuiç ões, des de a do Impé -
rio, ins cre ve ram o prin cí pio  a igual da de pe ran te a lei, enun cia do que,
na sua li te ra li da de, se con fun de com a mera iso no mia for mal, no sen ti do
de que a lei e sua apli caç ão tra ta a to dos igual men te, sem le var em pon ta
as dis tinç ões de gru pos. A com preens ão do dis po si ti vo do ar ti go 5o., se -
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gun do o qual to dos são iguais pe ran te a lei, sem dis tinç ão de qual quer
na tu re za, há de ser di fe ren te, pois o in tér pre te tem que afe ri-lo com ou -
tras nor mas cons ti tu cio nais e, es pe cial men te, com as exigê ncias da jus ti -
ça so cial, ob je ti vo da or dem econô mi ca e da or dem so cial. Hi pó te se de
iso no mia ma te rial cons tam do ar ti go 7o. XXX e XXXI, que proí be dis -
tinç ões fun da das em cer tos fa to res, ao ve da rem di fe ren ça de sa lá rios, de
exer cí cio de funç ões e de cri té rio de ad miss ão por mo ti vo de sexo, ida de, 
cor ou es ta do ci vil e qual quer dis cri mi naç ão no to can te a sa lá rio e cri -
té rios de ad miss ão do tra bal ha dor por ta dor de de fi ciên cia, e, ain da, in -
ci so XXXIV do mes mo ar ti go, so bre a igual da de en tre o tra bal ha dor
com víncu lo em pre ga tí cio per ma nen te e o tra bal ha dor avul so. Aliás, é
tarefa do Estado reduzir as desigualdades sociais e regionais (artigo 3o.,
III).

A Cons ti tuiç ão pro cu ra apro xi mar os dois ti pos de iso no mia, na me di -
da em que não se limita ra ao sim ples enun cia do da igual da de pe ran te a
lei; men cio na tam bém igual da de en tre ho mens e mul he res e acres cen ta ve -
daç ões a dis tinç ão de qual quer na tu re za e qual quer for ma de dis cri mi -
nação.

Igual da de pe ran te a lei. O prin cí pio tem como des ti na tá rio tan to o le -
gis la dor como os apli ca do res da lei. Vale di zer que o le gis la dor não pode 
ela bo rar lei dis cri mi na ti va, que a lei deve re ger com dis po siç ões idê nti -
cas si tuaç ões idê nti cas e dis tin guir as que se jam en tre si dis tin tas, e o
apli ca dor da lei está obri ga do a apli cá-la de acor do com es ses cri té rios.
Mas a lei não deve tra tar to dos abs tra ta men te iguais, pois as pes soas ou si -
tuaç ões são iguais ou de si guais de modo re la ti vo, ape nas sob cer tos as pec -
tos, o que imp õe con fron taç ões e con tras tes en tre as si tuaç ões no as pec to
to ma do como es sen cial ou re le van te pela lei. Fun da do nis so é que se tor na 
le gí ti mo à lei tu te lar pes soas que se achem em po siç ão econô mi ca in fe rior, 
bus can do rea li zar o prin cí pio da igua li zaç ão das de si gual da des de fato ou
ar ti fi cial men te cria das pelo re gi me po lí ti co, econô mi co e so cial.

Igual da de sem dis cri mi naç ão. Arti go 5o. con fe re a igual da de pe ran te
a lei, sem dis cri mi naç ão de qual quer na tu re za. As Cons ti tuiç ões an te rio -
res enu me ra vam as raz ões im pe di ti vas de dis cri mi ne: sexo, raça, tra bal -
ho, cre do re li gio so e con vicç ões po lí ti cas. Esses fa to res con ti nuam a ser
en ca re ci dos como pos sí veis fon tes de dis cri mi naç ões odio sas e, por isso,
des de logo, proi bi das ex pres sa men te, como cons ta do ar ti go 3o., IV,
onde se disp õe que, en tre os ob je ti vos fun da men tais da Re pú bli ca Fe de -
ra ti va do Bra sil, está: pro mo ver o bem de to dos, sem pre con cei tos de ori -
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gem, raça, sexo, cor, ida de e quais quer ou tras for mas de dis cri mi naç ão.
Proí be-se, tam bém, di fe ren ça de sa lá rios, de exer cí cio de funç ões e de
cri té rio de ad miss ão por mo ti vo de sexo, ida de, cor, es ta do ci vil ou pos se 
de de fi ciên cia (ar ti go 7o., XXX e XXXI). A Cons ti tuiç ão as sim o faz por -
que es sas raz ões pre con cei tuo sas são as em que mais co mu men te se to -
mam como fun da men to de des cri mi ne. Além dis so, a Cons ti tuiç ão se
preo cu pa com a efe ti vi da de da ve daç ão, de termi nan do que a lei pu ni rá
qual quer dis cri mi naç ão aten ta tó ria dos di rei tos e li ber da des fun da men -
tais (ar ti go 5o., XLI) e, ain da, dá es pe cí fi ca atenç ão a al guns da que les fa -
to res de dis cri mi naç ão, para es ta tuir sanç ão co rres pon den te, as sim, ao
afir mar que a prá ti ca do ra cis mo cons ti tui cri me ina fian çá vel e im pres -
cri tívl su jei to à pena de re clus ão, nos ter mos da lei (ar ti go 5o., XLII), ou 
para evi tar dú vi das, como a nor ma do ar ti go12, § 2, se gun do a qual a lei
não po de rá es ta be le cer dis tinç ão en tre bra si lei ros na tos e na tu ra li za dos, 
sal vo os ca sos pre vis tos na Cons ti tuiç ão. O prin cí pio do voto igual para
to dos tam bém é des ta ca do (ar ti go 14).

Igual da de de ho mens e mul he res. Essa igual da de já se ex trai ria da re -
gra ge ral da igual da de pe ran te a lei. Já está tam bém con tem pla da em to -
das as nor mas cons ti tu cio nais que ve dam dis cri mi naç ão em raz ão do
sexo. Mas não é sem con se qüên cia que a Cons ti tuiç ão de ci diu des ta car,
em um in ci so es pe cí fi co (ar ti go 5o., I), que ho mens e  mul he res são
iguais em di rei tos e obri gaç ões.  Impor ta, an tes de tudo, no tar que é uma 
re gra que re su me dé ca das de lu tas das mul he res con tra dis cri mi naç ões.
Mais re le van te ain da é que não se tra ta aí de mera iso no mia for mal. Não
é igual da de pe ran te a lei, mas igual da de em di rei tos e obri gaç ões. Sig ni -
fi ca que exis tem dois ter mos con cre tos de com pa raç ão: ho mens de um
lado e mul he res de ou tro. Onde hou ver um ho mem e uma mul her qual -
quer tra ta men to de si gual en tre eles, a pro pó si to de si tuaç ões per ti nen tes
a am bos os se xos, cons ti tui rá uma in fringência cons ti tu cio nal.

Aqui a igual da de não é ape nas no con fron to ma ri do e mul her. Não se
tra ta ape nas da igual da de no lar e na fa mí lia. Abran ge tam bém essa si -
tuaç ão, que, no en tan to, re ce beu for mu laç ão es pe cí fi ca no ar ti go 229, §
5: “Os di rei tos e de ve res re fe ren tes à so cie da de con ju gal são exer ci dos
igual men te pelo ho mem e pela mul her”. Va lem, no en tan to, as dis cri mi -
naç ões fei tas pela pró pria Cons ti tuiç ão, sem pre a fa vor da mul her: apo -
sen ta do ria da mul her com me nor tem po de con tri buiç ão e de ida de que o
ho mem (ar ti go 40, III, a e b).
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Tra ta men to de si gual e in cons ti tu cio na li da de. São in cons ti tu cio nais as 
dis cri mi naç ões não au to ri za das. A in cons ti tu cio na li da de re sol ve-se es -
ten den do-se as van ta gens e be ne fí cios le gí ti mos aos dis cri mi na dos, que o 
so li ci ta rem, ou de cla ran do a in cons ti tu cio na li da de do ato dis cri mi na tó rio
ten ha im pos to obri gaç ão, de ver, ônus, sanç ão ou qual quer sa cri fí cio a
pes soas ou gru pos, dis cri mi nan do-as em face de outros na mesma
situação que, assim, permaneceram em condições mais favoráveis.

E. Di rei to de li ber da de

O pro ble ma da li ber da de. Diz-se que o ho mem é cria dor e pro du to da
his tó ria; ele se tor na cada vez mais liv re, no co rrer da his tó ri ca, na me di -
da em que ad qui re mais con he ci men to, am plia seu do mí nio so bre a na tu -
re za e com preen de mel hor as re laç ões so ciais; isso lhe dá con diç ões ob -
je ti vas e sub je ti vas para trans for mar a na tu re za real e so cial no in te res se
da ex pans ão de sua per so na li da de. As dis cuss ões so bre liv re ar bí trio e
de ter mi nis mo não ca bem aqui. Tam bém não im por ta mui to o tema da li -
ber da de psi co ló gi ca. O con he ci men to ob je ti vo é que fun da men ta a co rre -
ta es col ha en tre si tuaç ões di ver sas. O fun da men tal é sa ber se, fei ta a es -
col ha, a opç ão (li ber da de in ter na, sub je ti va, sem pre pos sí vel), é pos sí vel
de ter mi nar-se em funç ão dela, isto é: se se tem con diç ões ob je ti vas para
atuar no sen ti do da es col ha fei ta e aí é que se põe a quest ão da li ber da de
ex ter na, ob je ti va, que con sis te na ex press ão ex ter na do que rer in di vi dual, 
e im pli ca o afas ta men to de obs tácu los ou de coaç ões, para que o ho mem
pos sa agir liv re men te. Nes se sen ti do, fala-se em li ber da des (no plu ral),
li ber da des pú bli cas e li ber da des po lí ti cas.

Con cei to de li ber da de. Com fre qüên cia, a li ber da de era de fi ni da num
sen ti do ne ga ti vo, como re sistência à coaç ão, em opo siç ão à au to ri da de;
ou tras ve zes, em sen ti do po si ti vo: é liv re quem par ti ci pa da au to ri da de,
as sim o povo se ria liv re, num re gi me de mo crá ti co, en quan to par tí ci pe do 
po der, que dele ema na. Li ber da de e au to ri da de são si tuaç ões que se com -
ple men tam. A au to ri da de é ne ces sá ria à or dem so cial, con diç ão mes ma
da li ber da de, como esta é ne ces sá ria à ex pans ão in di vi dual. A li ber da de
pode ser en ten di da como ausê ncia de toda coaç ão anor mal, ile gí ti ma e
imo ral. Por tan to, toda lei que li mi te a li ber da de pre ci sa ser nor mal, mo -
ral e le gí ti ma, no sen ti do de que seja con sen ti da pelo povo. Mas não se
es go ta nes se sen ti do ne ga ti vo. Seu con cei to deve ex pri mir-se no sen ti do
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de um po der de atuaç ão do ho mem em bus ca de sua rea li zaç ão pes soal,
de sua fe li ci da de. Não numa acepç ão he do nís ti ca, mas num sen ti do po lí -
ti co de con vivê ncia harm ôni ca em so cie da de. Pro po mos, as sim, o con -
cei to se guin te: li ber da de con sis te na pos si bi li da de de coor de naç ão cons -
cien te dos meios ne ces sá rios à rea li zaç ão da fe li ci da de pes soal. Tudo
que impedir aquela possibilidade de coordenação dos meios contraria o
princípio da liberdade.

For mas de li ber da de. Fala-se mui to em li ber da des (no plu ral), o que
não pas sa das vá rias ex press ões ex ter nas da li ber da de. Li ber da des são
for mas da li ber da de, que, à vis ta da Cons ti tuiç ão, po de mos dis tin guir
nos se guin tes  gru pos: I. li ber da de de ação em ge ral; II.  li ber da de da
pes soa fí si ca; III. li ber da de de pen sa men to; IV. li ber da de de ex press ão
co le ti va (di rei tos co le ti vos); V. li ber da de de ação pro fis sio nal; VI.
liberdade de conteúdo econômico e social.

Li ber da de de ação e le ga li da de. É a li ber da de ge ral de atuar, que de -
co rre do ar ti go 5o., II, da Cons ti tuiç ão: nin guém será obri ga do a fa zer ou 
dei xar de fa zer al gu ma coi sa sen ão em vir tu de de lei. Aí te mos: a li ber -
da de de fa zer, a li ber da de de atuar ou li ber da de de agir, ou de abs ter-se. 
O prin cí pio é o de que to dos têm a li ber da de de fa zer e de não fa zer o
que bem en ten da, sal vo quan do a lei de ter mi ne em con trá rio. O prin cí pio 
fica ain da na de pendência do que se ten ha por lei, que, se gun do  Cons ti -
tuiç ão, é o ato le gis la ti vo for ma do por órg ãos com pos tos de re pre sen tan -
tes do povo, com par ti ci paç ão di re ta des te ou não, se gun do o pro ces so
nela pró pria. Isto é, a lei, que obri ga a fa zer ou não fa zer alguma coisa,
para valer, há de ser legítima, ou seja, formada com base na soberania
popular.

Nis so se ma ni fes ta —e é que sai ex pli ci ta men te do ar ti go 5o., II— o
prin cí pio da le ga li da de,  a que fica sub me ti da a au to ri da de pú bli ca, a ad -
mi nis traç ão, o exer cí cio do po der. A au to ri da de é funç ão da lei. Fora
des ta, não existe autoridade, mas arbítrio.

Li ber da de da pes soa fí si ca. Esta foi a pri mei ra for ma de li ber da de que 
o ho mem teve que con quis tar. Ela se opõe ao es ta do de es cra vid ão e de
pris ão ou qual quer ou tro im pe di men to à lo co moç ão da pes soa, in cluin do
a doen ça. Con sis te da pos si bi li da de ju rí di ca que se re con he ce a to das as 
pes soas de atuar se gun do sua von ta de e de lo co mo ver-se de sem ba ra ça -
da men te den tro do te rri tó rio na cio nal, com preen di da a pos si bi li da de de
sair do te rri tó rio na cio nal e de en trar nele. Enfim, é li ber da de de lo co -
moç ão, li ber da de de ir e vir, li ber da de de cir cu lar, de per ma ne cer, de es -
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ta cio nar. É o que está pre vis to no ar ti go 5o., X, que de cla ra liv re a lo co -
moç ão no te rri tó rio na cio nal em tem po de paz, po den do qual quer
pes soa, nos ter mos da lei, nele en trar, per ma ne cer ou dele sair com seus 
bens. São duas si tuaç ões: uma é a li ber da de de lo co moç ão no te rri tó rio
na cio nal; a ou tra é a li ber da de de a pes soa en trar no te rri tó rio na cio nal, 
nele per ma ne cer e dele sair com seus bens. A pri mei ra não ne ces si ta de
au to ri zaç ão. A lei re fe ri da no dis po si ti vo não se lhe apli ca, mas ape nas à
se gun da, en vol ve o di rei to de tran si tar atra vés das fron tei ras na cio nais,
de imi grar ou emi grar,  de per ma ne cer ou não no te rri tó rio na cio nal. Em
tem po de paz, diz a Cons ti tuiç ão, não quer di zer que em tempo de guerra
não o possa, mas não será um direito, salvo se for brasileiro que esteja
retornando à Pátria.

Foi a essa li ber da de, que, des de o séc. XVII, se deu uma ga ran tia es -
pe cí fi ca: o ha beas cor pus, que  a Cons ti tuiç ão prevê no mes mo ar ti go
5o., LXVIII. Hoje o di rei to cons ti tu cio nal es ta tui vá rias ga ran tias de
vigê ncia des sa li ber da de, cujo con jun to cons ti tui o que se cha ma di rei to
de se gu ran ça pes soal, e cons tam dos in ci sos XLVI a LXX do ar ti go 5o.

Li ber da de de pen sa men to. Tra ta-se de li ber da de de con teú do in te lec -
tual e sup õe o con ta to do in di ví duo com seus se mel han tes. Di rei to de ex -
pres sar o pen sa men to so bre qual quer ob je to. Ca rac te ri za-se como ex te -
rio ri zaç ão do pensamento no seu sentido mais abrangente.

Ma ni fes ta-se sob vá rias for mas. A pri mei ra, por que pri má ria e pon to
de par ti da das de mais, é a li ber da de de opi ni ão, di rei to que tem o in di ví -
duo de ado tar a ati tu de in te lec tual de sua es col ha, quer um pen sa men to
ín ti mo, quer uma to ma da de po siç ão pú bli ca, li ber da de de pen sar e di zer
o que se creia ver da dei ro. A Cons ti tuiç ão a re con he ce nes sas duas di -
mens ões: como pen sa men to ín ti mo, prevê a in vio la bi li da de da li ber da de 
de cons ciên cia e de cren ça (ar ti go 5o., VI), as sim como a de cren ça re li -
gio sa e de con vicç ão fi lo só fi ca ou po lí ti ca (ar ti go 5o., VIII), com preen -
di da a li ber da de de es cu sa de cons ciên cia, ou seja: di rei to de re cu sar 
pres tar de ter mi na das im po siç ões que con tra riem as con vicç ões re li gio sas 
ou fi lo só fi cas do in te res sa do. A di mens ão ex ter na se rea li za pe las li ber -
da des de co mu ni caç ão, ma ni fes taç ão do pen sa men to, de in for maç ão, a 
re li gio sa, a de ex press ão da ati vi da de in te lec tual, ar tís ti ca, cien tí fi ca e
de comunicação, a de exercício de trabalho, ofício ou profissão.

A li ber da de de co mu ni caç ão con sis te num con jun to de di rei tos, for -
mas, pro ces sos e veícu los, que pos si bi li tam a coor de naç ão de sem ba ra ça -
da da  criaç ão, ex press ão e di fus ão do pen sa men to e da in for maç ão. É o
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que se ex trai dos in ci sos IV, V, IX  e XIV do ar ti go 5o. com bi na dos com 
os ar ti gos 22 a 224 da Cons ti tuiç ão. Com preen de, pois as for mas de
criaç ão, ex press ão e ma ni fes taç ão do pen sa men to e de in for maç ão, e a
or ga ni zaç ão dos meios de co mu ni caç ão, esta sujeita a regime jurídica
especial, conforme disposto no ar ti go 223.

A li ber da de de ma ni fes taç ão do pen sa men to está pre vis ta no ar ti go
5o., IV, e no ar ti go 220, se gun do este a ma ni fes taç ão do pen sa men to, a
criaç ão, a ex press ão e a in for maç ão sob qual quer for ma, pro ces so ou vei -
cu laç ão, não so fre rá qual quer res triç ão, ob ser va do o dis pos to nes ta
Cons ti tuiç ão, ve da da qual quer for ma de cen su ra de na tu re za po lí ti ca,
ideo ló gi ca e ar tís ti ca. Mas é ve da do o ano ni ma to e as se gu ra do o di rei to
de res pos ta, pro por cio nal ao agra vo, além da in de ni zaç ão por dano ma te -
rial, mo ral ou à ima gem. Por ou tro lado, essa li ber da de com preen de tam -
bém o di rei to de ter o pen sa men to em segredo, ou seja, o direito de não
manifestá-lo e o direito de ficar calado (artigo 5o.).

A li ber da de de in for maç ão com preen de a li ber da de de in for mar e a li -
ber da de de ser in for ma do. O aces so de to dos à in for maç ão res guar da do o 
si gi lo da fon te, quan do ne ces sá rio ao exer cí cio pro fis sio nal, é as se gu ra do 
no ar ti go 5o., XIV. A Cons ti tuiç ão dá es pe cial des ta que à li ber da de de
in for maç ão jor na lís ti ca não se re su me mais na sim ples li ber da de de im -
pren sa, pois esta está li ga da à pu bli caç ão de veícu lo im pres so de co mu -
ni caç ão. A in for maç ão jor na lís ti ca al can ça qual quer for ma di fus ão de
no tí cias, co men tá rios e opi ni ões por qual quer veícu lo de co mu ni caç ão
so cial, a qual é vei cu la do por meio de impressos de comunicação e de
difusão sonora, de sons e de imagens (artigos 220, § 6, 221 e 222).

A li ber da de re li gio sa com preen de três for mas de ex press ão (três li -
ber da des): a) a li ber da de de cren ça; b) a li ber da de de cul to; c) e a li ber -
da de de or ga ni zaç ão re li gio sa, to das ga ran ti das pela Cons ti tuiç ão. A pri -
mei ra no ar ti go 5o.,VI, que de cla ra in vio lá vel a li ber da de cren ça; e aí
mes mo se as se gu ra o liv re exer cí cio dos cul tos re li gio sos e a pro teç ão,
na for ma da lei, aos lo cais de cul to e a suas li tur gias; a ter cei ra diz res -
pei to à pos si bi li da de de es ta be le ci men to e or ga ni zaç ão das igre jas e suas
re laç ões com o Esta do, vi go ran do, a este pro pó si to, o sis te ma de se pa ra-
ção com pos si bi li da de de co la bo raç ão en tre Igre ja e Esta do, de acor do
com o ar ti go 19, I, é ve da da à Uni ão, aos Esta dos, ao Di rei to Fe de ral e
aos Mu ni cí pios es ta be le cer cul tos re li gio sos ou igre jas, sub ven cio ná-los, 
em ba ra çar-lhes o exer cí cio ou man ter com eles ou seus re pre sen tan tes
re laç ões de de pendência ou alian ça, res sal va da, na for ma da lei, a co la -
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bo raç ão de in te res se pú bli co. Asse gu ra-se, ain da, nos ter mos da lei (ar ti -
go 5o., VII), a pres taç ão de as sistência re li gio sa nas en ti da des ci vis e
mi li ta res de in ter naç ão co le ti va (For ças Arma das, pe ni ten ciá rias, ca sas
de de tenç ão, ca sas de in ter naç ão de me no res etc.) e o en si no re li gio so, de 
ma trí cu la fa cul ta ti va, deve cons ti tuir dis ci pli na dos ho rá rios nor mais das
es co las pú bli cas de en si no fun da men tal (ar ti go 210, § 1). E o casamento
religioso terá efeito civil, nos termos da lei (artigo 226, § 2).

A li ber da de da ex press ão da ati vi da de in te lec tual, ar tís ti ca, cien tí fi ca 
e de co mu ni caç ão (des ta já tra ta mos) é as se gu ra da no ar ti go 5o., IX, da
Cons ti tuiç ão. As ma ni fes taç ões in te lec tuais, ar tís ti cas e cien tí fi cas são
for mas de di fus ão e ma ni fes taç ão do pen sa men to, to ma do esse ter mo em
sen ti do abran gen te dos sen ti men tos e dos con he ci men tos in te lec tuais,
con cep tuais e in tui ti vo. Cer tas ma ni fes taç ões ar tís ti cas, con tu do, fi cam
su jei tas a uma re gu la men taç ão especial, consoante prevê o artigo 220, §
3, que declara competir à lei federal:

I - re gu lar as di vers ões e es pe tácu los pú bli cos, ca ben do ao Po der Pú bli co in -
for mar so bre a na tu re za de les, as fai xas etá rias a que não se re co men dam, lo -
cais e ho rá rios nos quais sua apre sen taç ão se mostre inadequada;

II - es ta be le cer os meios le gais que ga ran tam à pes soa  e à fa mí lia a pos si bi -
li da de de se de fen de rem de pro gra mas ou pro gra maç ões de rá dio e te le vis ão
que con tra riem o dis pos to no ar ti go221, bem como da pro pa gan da de pro du -
tos, prá ti cas e ser vi ços que pos sam ser nocivos à saúde e ao meio ambiente.

Cum pre, fi nal men te, lem brar aqui a pro teç ão es pe cial que a Cons ti -
tuiç ão ofe re ce aos pro du to res de obras in te lec tuais, ar tís ti cas e cien tí fi -
cas. A pri mei ra é tra di cio nal: a ga ran tia do di rei to ex clu si vo de uti li zaç -
ão, pu bli caç ão ou re pro duç ão de suas obras, trans mis sí veis aos her dei ros
pelo tem po que a lei fi xar (ar ti go 5o., XXVII: é o di rei to au to ral). Ou tras 
duas são ino vaç ões, as se gu ra das nos ter mos da lei: a) pro teç ão às par ti ci -
paç ões in di vi duais em obras co le ti vas e à re pro duç ão da ima gem e voz
hu ma nas, in clu si ve nas ati vi da des des por ti vas; b) aos cria do res, aos in -
tér pre tes e ás res pec ti vas re pre sen taç ões sin di cais e as so cia ti vas, o di rei -
to de fis ca li zaç ão do apro vei ta men to econô mi co das obras que cria rem
ou de que participarem (artigo 5o., XXVIII).

A li ber da de ex press ão cul tu ral sem cen su ra, sem li mi tes: uma vivên-
cia ple na dos va lo res dos es pí ri to hu ma no em sua pro jeç ão cria ti va, em
sua pro duç ão de ob je tos que re ve lem o sen ti do des sas pro jeç ões da vida
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hu ma na, é ga ran ti da nos ar ti gos 215 e 216. E a li ber da de de trans miss ão
e de re cepç ão do con he ci men to é uma das for mas de co mu ni caç ão e de
ma ni fes taç ão do pen sa men to, tan to que to dos po dem co mu ni car e ma ni -
fes tar seu pen sa men to e seu con he ci men to pela im pren sa, pela rá dio di -
fus ão, pe los liv ros e con ferê ncias. Mas a Cons ti tuiç ão a des ta cou, em re -
laç ão ao exer cí cio do ma gis té rio, quan do põe como um dos prin cí pios do 
en si no a li ber da de de apren der, en si nar, pes qui sar e di vul gar o pen sa -
men to, a arte e o sa ber, den tro de uma vis ão plu ra lis ta de idéias, de con -
cepç ões pe da gó gi cas e de ins ti tuiç ões pú bli cas e pri va das do en si no
(artigo 206, II e III).

Li ber da de de ação pro fis sio nal. É as se gu ra da no ar ti go 5o., XIII, se -
gun do o qual é liv re o exer cí cio de qual quer tra bal ho, ofí cio ou pro fis-
são, aten di das as qua li fi caç ões pro fis sio nais que a lei es ta be le cer. Sig ni -
fi ca que toda pes soa é liv re para es col her seu tra bal ho, seu ofí cio ou pro -
fiss ão, bem como de exercê-lo sem in ter ferê ncia do po der pú bli co. Algu -
mas pro fiss ões (mé di co, ad vo ga do, den tis ta etc.) são re gu la das em lei
que es ta be le ce re qui si tos e qua li fi caç ões para seu exer cí cio, de sor te que
a li ber da de de seu exer cí cio fica con di cio na da ao preen chi men tos des sas
exigê ncias. Uma for ma es pe cial des sa li ber da de é a aces si bi li da de à
funç ão pú bli ca (ar ti go 37, I), con fe ri da a bra si lei ros (na tos ou na tu ra li za -
dos; al guns ca sos, só a na tos, ar ti go 12, § 3), que tam bém de pen de do
preen chi men to de re qui si tos pre vis tos em lei, com preen di do o con cur so
pú bli co, mas tam bém a es tran gei ros, na for ma da lei. Para os bra si lei ros,
o di rei to de co rre di re ta men te da Cons ti tuiç ão, mas fica su jei to a res tri-
ções (atendimento a requisitos previstos em lei). Para estrangeiro, o di -
rei to é constitucionalmente previsto, mas sua efetividade depende da
forma que a lei estabelecer.

Li ber da de de reu ni ão. Está pre vis ta no ar ti go 5o., XVI, nos ter mos se -
guin tes: “to dos po dem reu nir-se pa ci fi ca men te, sem ar mar, em lo cais
aber tos ao pú bli co, in de pen den te men te de au to ri zaç ão, des de que não
frus trem ou tra reu ni ão an te rior men te con vo ca da para o mes mo lo cal,
sen do ape nas exi gi do pré vio avi so a au to ri da de com pe tente”. Aí a li ber -
da de de reu ni ão está ple na e efi caz men te as se gu ra da, não mais se exi ge
lei que de ter mi ne os ca sos em que será ne ces sá ria a co mu ni caç ão pré via
à au to ri da de, bem como a de sig naç ão, por esta, do lo cal da reu ni ão. Nem 
se au to ri za mais a au to ri da de a in ter vir para man ter a or dem, o que era
uti li za do para di fi cul tar o exer cí cio da li ber da de de reu ni ão e até para o
exer cí cio do ar bí trio de au to ri da de. Ago ra ape nas cabe um avi so, mero
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avi so, à au to ri da de que terá o de ver de ofí cio de ga ran tir a rea li zaç ão da
reu ni ão. Não tem a au to ri da de que de sig nar lo cal, nem se quer acon sel har 
ou tro lo cal, sal vo se com pro va da men te já es ti ver cien te, por avi so in so -
fis má vel, de que ou tra reu ni ão já fora con vo ca da para o mes mo lu gar.
Sem ar mas  sig ni fi ca sem ar mas bran cas ou de fogo que de no tem, a um
sim ples re lan ce de olho, ati tu des be li co sas ou se di cio sas. Lo cais aber tos
ao pú bli co, ape nas por que as reu ni ões pri va das são am pla men te liv res,
am pa ra das por ou tros di rei tos in di vi duais.

Li ber da de de as so ciaç ão - É re con he ci da e ga ran ti da nos in ci sos XVII
a XXI do ar ti go 5o., onde se es ta tui que “é ple na a li ber da de de as so cia-
ção para fins pa cí fi cos, ve da da a de ca rá ter pa ra mi liar”, que “a criaç ão
de as so ciaç ões e, na for ma da lei, a de coo pe ra ti vas in de pen de de au to ri -
zaç ão, ve da da a in ter ferê ncia es ta tal em seu fun cio na men to”, que “as as -
so ciaç ões só po der ão ser com pul so ria men te dis sol vi das ou ter suas ati vi -
da des sus pen sas por de cis ão ju di cial, exi gin do-se, no pri mei ro caso, o
trânsi to em jul ga do”, que “nin guém po de rá ser com pe li do a as so ciar-se
ou a per ma ne cer as so cia do”, e que “as en ti da des as so cia ti vas, quando
expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus
filiados em juízo e fora deles

A li ber da de de as so ciaç ão, de acor do com o dis po si ti vo cons ti tu cio nal 
em exa me, con tém qua tro di rei tos: o de criar as so ciaç ão, que não de pen -
de de au to ri zaç ão; o de ade rir a qual quer as so ciaç ão, pois nin guém po -
de rá ser obri ga do a as so ciar-se; o de des li gar-se da as so ciaç ão, por que
nin guém po de rá ser com pe li do a per ma ne cer as so cia do; e o de dis sol ver
es pon ta nea men te a as so ciaç ão, já que não se pode com pe lir a as so ciaç ão 
de exis tir.

Duas ga ran tias co le ti vas (co rre la tas ao di rei to co le ti vo de as so ciar-se) 
são es ta tuí das em fa vor da li ber da de de as so ciar-se: a) veda-se a in ter -
ferê ncia es ta tal no fun cio na men to das as so ciaç ões e de coo pe ra ti va; b) as 
as so ciaç ões só po der ão ser com pul so ria men te dis sol vi das ou ter suas ati -
vi da des sus pen sas por de cis ão ju di cial, exigindo-se, no primeiro caso,
trânsito em julgado.

Há duas res triç ões ex pres sas à li ber da de de as so ciar-se: veda-se as so -
ciaç ão que não seja para fins lí ci tos ou de ca rá ter pa ra mi li tar. E é aí que
se en con tra a sin di ca bi li da de que au to ri za a dis so luç ão por via ju di cial.
No mais têm as as so ciaç ões o di rei to de exis tir, per ma ne cer, de sen vol -
ver-se e ex pan dir-se liv re men te.
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Di rei to de re pre sen taç ão co le ti va - A Cons ti tuiç ão prevê que en ti da -
des as so cia ti vas, quan do ex pres sa men te au to ri za das (cer ta men te em
seus es ta tu tos ou por de li be raç ão da as sem bléia ge ral), têm le gi ti mi da de
para re pre sen tar seus fi lia dos em juí zo ou fora dele (ar ti go 5o., XXI), le -
gi ti mi da de essa tam bém re con he ci da aos sin di ca dos (ar ti go 8o., III).

F. Di rei to de pro prie da de

A pro prie da de em ge ral. A Cons ti tuiç ão ga ran te o di rei to de pro prie -
da de. mas pa ra le la men te es ta be le ce que a pro prie da de aten de rá sua fun-
ção so cial (ar ti go 5o., XXII e XXIII, e ar ti go 170, II e III), de onde se
con clui que o di rei to de pro prie da de ga ran ti do é tão-só o da pro prie da de
que aten da sua funç ão so cial, tan to é as sim que a pró pria Cons ti tuiç ão au -
to ri za a de sa pro priaç ão-sanç ão, me dian te pa ga men to da in de ni zaç ão em tí -
tu lo da dí vi da pú bli ca, de pro prie da de ur ba na ou ru ral quan do não cum -
pram sua funç ão so cial (ar ti go 182, § 4, e ar ti go 184). Ou tras  nor mas que
in ter fe rem com a pro prie da de est ão nos ar ti go 5o., in ci sos XXIV a
XXX, e ar ti gos 170, II e III, 176-178, 182-186, 191 e 222).

Proprie da des es pe ciais. Além do dis pos to no ar ti go 5o., XXII, que
ga ran te a pro prie da de como ins ti tuiç ão, exis tem ou tras que as se gu ram
ti pos es pe ciais de pro prie da de, como a pro prie da de de re cur sos mi ne -
rais (ar ti go 176), a pro prie da de de em bar caç ões na cio nais (ar ti go 178, 
§ 2), a pro prie da de ur ba na e a pro prie da de ru ral   (ar ti gos 182, § 4, e
184) e a pro prie da de de em pre sa jor na lís ti ca e de ra dio di fus ão so no ra
e de sons e ima gens (ar ti go 222). Aqui vou exa mi nar, mais de ti da men te,
ape nas as pro prie da des es pe ciais re fe ri das en tre os in ci sos do ar ti go 5o.:
a pro prie da de au to ral, a pro prie da de de in ven tos e de mar cas e a pro -
prie da de-bem de família.

A pro prie da de au to ral de co rre do dis pos to no ar ti go 5o., XXVII, se -
gun do o qual aos au to res o di rei to ex clu si vo de uti li zar, pu bli car e re -
pro du zir suas obras, sem es pe ci fi car a que obras se re fe re, como fa ziam
as Cons ti tuiç ões an te rio res, mas, com preen di do em co nex ão com o dis -
pos to no in ci so IX do mes mo ar ti go, con clui-se que são obras li te rá rias,
ar tís ti cas, cien tí fi cas e de co mu ni caç ão. Enfim, aí se as se gu ram os di rei -
tos do au tor de obra in te lec tual, re con he cen do-lhe, vi ta li cia men te, o cha -
ma do di rei to de pro prie da de in te lec tual, que com preen de di rei tos
morais e pa tri mo niais. A se gun da nor ma de cla ra que esse di rei to é trans -
mis sí vel aos her dei ros pelo tempo que a lei fi xar.
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A pro prie da de de in ven tos e de mar cas cons ta do ar ti go 5o., XXIX,
se gun do o qual a lei as se gu ra rá aos au to res de in ven tos in dus triais pri vi -
lé gio tem po rá rio para sua uti li zaç ão, bem como pro teç ão às criaç ões in -
dus triais, à pro prie da de das mar cas, aos no mes de em pre sas e a ou tros
sig nos dis tin ti vos, ten do em vis ta o in te res se so cial e o de sen vol vi men to
tec no ló gi co e econô mi co do país. Tra ta-se de pro prie da de que, por sua
na tu re za em pre sa rial, de ve ria ter sido pre vis ta en tre as nor mas da or dem
econô mi ca, pois não é tí pi co di rei to in di vi dual, a não ser tal vez o di rei to
do in ven tor. Veja-se que o di rei to aí reconhecido depende de lei. Sua
garantia, portanto, é relativa. A lei é que o estabelecerá.

A pro prie da de como bem de fa mí lia fora pre vis ta  no ar ti go 70 do Có -
di go Ci vil, mas não pe gou.  Ago ra, o ar ti go 5o., XXVI aga sal hou um
tipo bem se mel han te ao bem de fa mí lia,  quan do es ta be le ce que a pe que -
na pro prie da de ru ral, as sim de fi ni da em lei, des de que tra bal ha da pela
fa mí lia, não será ob je to de pen ho ra para pa ga men to de dé bi tos de co -
rren tes de sua ati vi da de pro du ti va, dis pon do a lei so bre os meios de fi -
nan ciar o seu de sen vol vi men to. Aí tam bém o in te res se é de pro te ger um
pa trimô nio ne ces sá rio à ma nu tenç ão e so bre vivê ncia da fa mí lia.

Di rei to de he ran ça. O ar ti go 5o., XXX, ga ran te o di rei to de he ran ça
em ge ral, o que se ria des ne ces sá rio pre ver como di rei to in di vi dual autô -
no mo, por que ela é uma das fa cul da des do di rei to de pro prie da de, sen do
este ga ran ti do, au to ma ti ca men te ela tam bém o será, mas há um as pec to
que sem pre foi tra diç ão sua con sig naç ão em nor ma cons ti tu cio nal: a su -
cess ão de bens es tran gei ros si tua do no país que será re gu la do por lei
bra si lei ra em be ne fí cio do cônju ge ou dos fil hos bra si lei ros, sem pre que
não lhe seja mais fa vo rá vel a lei pes soa do “de cu jus”.

Funç ão so cial da pro prie da de. A Cons ti tuiç ão in sis te em ca rac te ri zar
a pro prie da de como funç ão so cial. Dis se que ela a aten de rá no ar ti go 5o., 
XXIII. No ar ti go170, III, a funç ão so cial da pro prie da de é co lo ca da
como um dos prin cí pios da or dem econô mi ca, que tem por fim as se gu -
rar a to dos existência dig na, con for me os di ta mes da jus ti ça so cial.
Nos ar ti gos 182 de fi ne a funç ão so cial da pro prie da de ur ba na, en -
quan to no ar ti go186 o faz em re laç ão à pro prie da de rural, de tal sor te
que tal prin cí pio apa re ce ago ra, no ní vel cons ti tu cio nal, como ele men to
con for ma dor do di rei to de pro prie da de. Cons ti tui o re gi me ju rí di co da
pro prie da de, não se suas li mi taç ões, que se fun da men tam nou tros pres su -
pos tos. Impli ca a trans for maç ão da pro prie da de ca pi ta lis ta, como ele -
men to qua li fi can te na pre de ter mi naç ão dos mo dos de aqui siç ão, gozo e
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uti li zaç ão dos bens. Inter fe re com a es tru tu ra in ter na do con cei to de pro -
prie da de, não sim ples men te com a ati vi da de do pro prie tá rio ou com o
exer cí cio des se di rei to.

G. Di rei to à se gu ran ça

Con cei to. A ca be ça do ar ti go 5o. in clui o di rei to à se gu ran ça como
uma ca te go ria dos di rei tos in di vi duais as se gu ra dos pela Cons ti tuiç ão ao
lado dos di rei tos à vida, à li ber da de, à igual da de e à pro prie da de. Não
exis te pro pria men te um di rei to à se gu ran ça. Exis tem, na ver da de, um
con jun to de re gras cons ti tu cio nais que in di cam meios, ins tru men tos e
pro ce di men tos des ti na dos a as se gu rar o res pei to e a efe ti vi da de do gozo
dos di rei tos in di vi duais. São di rei tos ins tru men tais, por que cons ti tuem
ins tru men tos para fa zer va ler ou tros di rei tos da pes soa. Por isso se dá a
eles o nome ge né ri co de ga ran tias, e, como são ga ran tias dos di rei tos in -
di vi duais, fala-se em ga ran tias in di vi duais, que po de mos agru par nas
catego rias: a) ga ran tia da le ga li da de; b) ga ran tia da pro teç ão judiciá ria;
c) ga ran tia dos di rei tos sub je ti vos; d) ga ran tias pe nais; e) re mé dios cons -
ti tu cio nais, dos quais tra ta re mos se pa ra da men te em seguida.

Ga ran tia da le ga li da de. O prin cí pio da le ga li da de está pre vis to no ar -
ti go 5o., II, se gun do o qual nin guém será obri ga do a fa zer ou dei xar de
fa zer al gu ma coi sa sen ão em vir tu de de lei. Sig ni fi ca, em sín te se, que o
po der pú bli co não pode exi gir qual quer ação, nem im por qual quer abs -
tenç ão, nem proi bir nada aos ad mi nis tra dos, sen ão em vir tu de de lei. Sig -
ni fi ca isso que toda ati vi da de es ta tal fica su jei ta à lei, en ten di da como
ex press ão da von ta de ge ral, que só se ma te ria li za num re gi me de di vis ão
de po de res em que ela seja o ato for mal men te cria do pe los órg ãos de re -
pre sen taç ão po pu lar, de acor do com o pro ces so le gis la ti vo es ta be le ci do
na Cons ti tuiç ão.

Quer di zer: só a lei obri ga. Não qual quer lei, mas a lei le gí ti ma, a lei
fei ta de acor do com a Cons ti tuiç ão. Se não for as sim, pode ela ser im -
pug na da pe ran te o Po der Ju di ciá rio, sob o ar gu men to de que é lei in cons -
ti tu cio nal.

A pa lav ra lei, para a rea li zaç ão ple na do prin cí pio da le ga li da de, se
apli ca, em ri gor téc ni co, à lei for mal, isto é, ao ato le gis la ti vo ema na do
dos órg ãos de re pre sen taç ão po pu lar e ela bo ra do de con for mi da de com o 
pro ces so le gis la ti vo pre vis to na Cons ti tuiç ão (ar ti gos 59-69). Há, po rém,
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ca sos em que a re ferê ncia à lei na Cons ti tuiç ão, quer para sa tis fa zer
tão-só às exigê ncias do prin cí pio da le ga li da de, quer para aten der hi pó te -
ses de re ser va (in fra), não ex clui a pos si bi li da de de que a ma té ria seja re -
gu la da por um “ato equi pa ra do”, e ato equi pa ra do à lei for mal, no sis te -
ma cons ti tu cio nal bra si lei ro atual, será ape nas a lei de le ga da (ar ti go 68)
e as me di das pro vi só rias, con ver ti das em lei (ar ti go 62), as quais, con tu -
do, só po dem sub sti tuir a lei for mal em re laç ão àque las ma té rias es tri ta -
men te in di ca das nos dispositivos referidos.

Além da re gra ge ral con ti da no ar ti go 5o., II, a Cons ti tuiç ão re fe re-se
a al guns ca sos de le ga li da de es pe cí fi ca, como no mes mo ar ti go 5o.,
XXXIX, so bre pré via de fi niç ão le gal do cri me e da pena (prin cí pio nu -
llum cri men nu lla poe na sine lege), o ar ti go 37 so bre a obe diên cia da ad -
mi nis traç ão pú bli ca ao prin cí pio da le ga li da de e  o artigo 150, I, sobre a
legalidade tributária.

Ga ran tia da pro teç ão ju di ciá ria - Essa ga ran tia fun da men ta-se no
prin cí pio da se pa raç ão de po de res, re con he ci do como ga ran tia das ga ran -
tias. Co rre la cio nam, aí, vá rias ga ran tias: as da in de pendência e im par cia -
li da de do juiz, a do juiz na tu ral ou cons ti tu cio nal, a do di rei to de ação e
de de fe sa, tudo consoante dispõe o artigo 5o., XXXV, LIV e LV.

O ar ti go 5o., XXXV, da Cons ti tuiç ão de cla ra: “a lei não ex clui rá da
apre ciaç ão do Po der Ju di ciá rio les ão ou amea ça a di rei to”. A pri mei ra
ga ran tia que o tex to re ve la é a de que cabe ao Po der Ju di ciá rio o mo no -
pó lio da ju ris diç ão. A se gun da ga ran tia con sis te no di rei to de in vo car a
ati vi da de ju ris di cio nal sem pre que se ten ha como le sa do ou sim ples men -
te amea ça do um di rei to, in di vi dual ou não. Asse gu ra aí o di rei to de ação
e o di rei to de de fe sa. Invo car a ju ris diç ão para a tu te la de di rei to é tam -
bém di rei to da que le con tra quem se age, con tra quem se prop õe a ação.
Ga ran te-se a ple ni tu de da de fe sa, ago ra mais in ci si va men te as se gu ra da
no inciso. LV do mes mo ar ti go: aos li ti gan tes, em pro ces so ju di cial e
ad mi nis tra ti vo, e aos acu sa dos em ge ral são as se gu ra dos o con tra di tó -
rio e am pla de fe sa, com os meios e re cur sos a ela ine ren tes. A  apre -
ciaç ão da les ão ou amea ça a di rei to re ve la o nú cleo ju rí di co da nor ma do 
ar ti go 5o., XXXV. Sig ni fi ca que o Po der Ju di ciá rio apre cia emi tin do juí -
zo de va lor. Apre ciar sig ni fi ca de fi nir o va lor de algo. Quan do isso é fei -
to pelo Po der Ju di ciá rio, o que se tem é um jul ga men to, pelo qual ele de -
ci de o sen ti do do ob je to sob apre ciaç ão. Logo, a  apre ciaç ão aqui se
traduz numa decisão que há de definir se houve ou mão lesão ou ameaça
a direito no caso invocado.
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O prin cí pio do de vi do pro ces so le gal en tra ago ra no di rei to cons ti tu -
cio nal po si ti vo com um enun cia do que vem da mag na car ta in gle sa: nin -
guém será pri va do da li ber da de ou de seus bens sem o de vi do pro ces so
le gal (ar ti go 5o., LIV). Com bi na do com o di rei to de aces so à Jus ti ça (ar -
ti go 5o., XXXV), o con tra di tó rio e a ple ni tu de da de fe sa (ar ti go 5o.,
LV), e a ga ran tia de que nin guém pode ser pro ces sa do nem sen ten cia do
sen ão pela au to ri da de com pe ten te (juiz na tu ral, ar ti go 5o., LIII), fe cha-se 
o ci clo das ga ran tias pro ces suais.

Ga ran tia dos di rei tos sub je ti vos. Essa ga ran tia re la cio na-se com a su -
cess ão de leis no tem po e à ne ces si da de de as se gu rar o va lor da se gu ran -
ça ju rí di ca, que con sis te no con jun to de con diç ões que dão ao in di ví duos 
a cer te za de que os atos e ne gó cios rea li za dos sob o im pé rio de uma lei
de vem per du rar ain da quan do essa lei for re vo ga da e sub sti tuí da por ou -
tra. Quer di zer que o di rei to ad qui ri do ou a coi sa jul ga da ou um ato ju rí -
di co per fei to e aca ba do com base numa lei não pode ser al te ra do por lei
pos te rior, por que tais si tuaç ões ju rí di cas já se in cor po ra ram de fi ni ti va -
men te no pa trimô nio de seu ti tu lar. É isso que o ar ti go 5o., XXXVI, ga -
ran te quan do de cla ra: a lei não pre ju di ca rá  o di rei to ad qui ri do, o ato
ju rí di co per fei to e a coi sa jul ga.

Ga ran tias pe nais -  Cons tam do ar ti go 5o., XXXVII a XLVII, mais a
hi pó te se do inc. LXXV, sem fa lar no ha beas cor pus, in cluí do en tre os
re mé dios cons ti tu cio nais (in fra). Essas ga ran tias pe nais ou cri mi nais pro -
te gem o in di ví duo con tra atuaç ões ar bi trá rias, e po dem ser agru pa das nas 
ca te go rias se guin tes:

a. Ga ran tias ju ris di cio nais pe nais

1) Ga ran tia da ine xistência de juí zo ou tri bu nal de ex ceç ão  (in ci so
XXXVII), acol hen do-se aí o prin cí pio do juiz na tu ral, pré-cons ti tuí do,
pelo qual é ve da da a cons ti tuiç ão de juiz ad hoc para o jul ga men to de de -
ter mi na da cau sa; ad mi te-se, con tu do, o foro pri vi le gia do, mas ape nas os
in di ca dos na pró pria Cons ti tuiç ão, como o pri vi lé gio de pre fei to de ser
jul ga do pe ran te o Tri bu nal de Jus ti ça (ar ti go 29, VIII), o de de pu ta dos
fe de rais, de se na do res e pre si den te da Re pú bli ca de se rem pro ces sa dos e
jul ga dos pelo Su pre mo Tri bu nal Fe de ral.

2) Ga ran tia de jul ga men to pelo tri bu nal do júri nos cri mes do lo sos
con tra a vida e ain da as sim com as ga ran tias sub si diá rias da ple ni tu de
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de de fe sa, do si gi lo das vo taç ões dos ju ra dos e da so be ra nia dos ve re dic -
tos (in ci so XXXVIII), va len do di zer: ou tro tri bu nal não pode re for mar o
mé ri to da de cis ão do júri; pode anu lar o pro ces so por vício de forma, não 
mudar o mérito do jul ga men to.

3) Ga ran tia do juiz com pe ten te (in ci sos LIII e LXI), se gun do a qual
nin guém será pro ces sa do nem sen ten cia do sen ão pela au to ri da de com pe -
ten te e nem pre so sen ão por or dem es cri ta e fun da men ta da de au to ri da de
ju di ciá ria com pe ten te, sal vo fla gran te de li to e nos ca sos de trans gress ão
mi li tar ou crime propriamente militar definidos em lei.

b. Ga ran tias cri mi nais pre ven ti vas

1) Ante rio ri da de da lei pe nal (in ci so XXXIX), de acor do com a qual
não há cri me sem lei an te rior que o de fi na (re gra do nu llum cri men sine
lege), nem pena sem pré via co mi naç ão le gal (re gra da nu lla poe na
sine lege), pros cre ven do as sim or de na men tos ex post fac to.

2) Ga ran tia da irre troa ti vi da de da lei pe nal, sal vo quan do be ne fi ciar
o réu (in ci so XL).

3) Ga ran tia de le ga li da de e da co mu ni ca bi li da de da pris ão, por isso
que “a pris ão ile gal será ime dia ta men te re la xa da pela au to ri da de com pe -
ten te” (in ci so LXIII), e para maior efi cá cia des ta ga ran tia, con fe re-se ao
“pre so o di rei to à iden ti fi caç ão dos res pon sá veis por sua pris ão ou por
seu interrogatório” (inciso LXIV).

c. Ga ran tias re la ti vas à apli caç ão da pena

1) Indi vi dua li zaç ão da pena (in ci so XLVI), ou seja, a apli caç ão da
pena deve ajus tar-se à si tuaç ão de cada im pu ta do.

2) Per sona li zaç ão da pena (in ci so XLV), vale di zer: a pena não pas sa rá
da pes soa do de lin qüen te, no sen ti do de que não atin gi rá a nin guém de sua
fa mí lia nem a ter cei ro, ga ran tia, pois, de que nin guém pode so frer sanç ão por
fato al heio, sal vo a pos si bi li da de de ex tens ão aos su ces so res e con tra eles exe -
cu ta das, nos ter mos da lei, a obri gaç ão de re pa rar o dano e a de cre taç ão de
per di men to de bens, até o li mi te do va lor do pa trimô nio trans fe rido.

c) Proi biç ão de pris ão ci vil por dí vi da, sal vo a do res pon sá vel pelo
ina dim ple men to vo lun tá rio e ines cu sá vel de obri gaç ão ali men tí cia e a do 
de po si tá rio infiel (inciso LXVII).
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d) Proi biç ão de ex tra diç ão a bra si lei ro, sal vo o na tu ra li za do, em caso 
de cri me co mum, pra ti ca do an tes da na tu ra li zaç ão, ou de com pro va do
en vol vi men to em trá fi co ilí ci to de en tor pe cen tes e dro gas afins, na forma 
da lei (inciso LI).

e) Proi biç ão de ex tra diç ão de es tran gei ro por cri me po lí ti co ou de
opi ni ão (in ci so LII).

f) Proi biç ão de de ter mi na das penas (in ci so XLVI): de mor te (sal vo
em caso de gue rra de cla ra da), de ca rá ter per pé tuo, de tra bal hos for ça dos, 
de banimento e cruéis.

d. Ga ran tias pro ces suais pe nais

De cer to modo as an te rio res tam bém o são; mais es pe ci fi ca men te, po -
rém, po dem ser ci ta das as seguintes:

1) Instruç ão pe nal con tra di tó ria (in ci so LV) que tem como con teú do
es sen cial a ga ran tia da ple ni tu de ou am pla de fe sa, com os meios e re cur -
sos a ela ine ren tes (incs. XXXV, “a”, e LV).

2) Ga ran tia do de vi do pro ces so le gal (in ci so LIV), se gun do o qual
nin guém será pri va do da li ber da de ou de seus bens sem o de vi do pro ces -
so le gal, mas que, em ver da de, tem sen ti do mui to mais abran gen te, pois
sig ni fi ca tam bém que al guém só pode ser jul ga do e con de na do por juiz
com pe ten te pre via men te es ta be le ci do na or dem ju di ciá ria e por cri me
que pre via men te tam bém seja de fi ni do como tal em lei, sen do as sim ga -
ran tia co ne xa com a do juiz com pe ten te e à da an te rio ri da de da lei pe nal.

3) Ga ran tia da ação pri va da (in ci so LIX), que ga ran te ao in te res sa do
pro mo ver a ação pri va da nos cri mes de ação pú bli ca, se esta não for in -
ten ta da no pra zo le gal; aqui, em cer to sen ti do, tem-se uma for ma de con -
tro le do Mi nis té rio Pú bli co, que, em dei xan do de cum prir sua atri buiç ão,
fica su jei to à sub sti tuiç ão pelo interessado (vítima ou seu re pre sen tan te).

e. Ga ran tias da pre sunç ão de inocê ncia

Se gun do as quais nin guém será con si de ra do cul pa do até o trânsi to em
jul ga do da sen ten ça pe nal con de na tó ria (in ci so XVII) e o ci vil men te
iden ti fi ca do não será  sub me ti do a iden ti fi caç ão cri mi nal, sal vo nas hi pó -
te ses pre vis tas em lei (in ci so LVIII), na ver da de o tex to ini cial di zia “sal -
vo nas hi pó te ses ex cep cio nais pre vis tas em lei”, mas uma pro pos ta de
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redação do pri mei ro para o se gun do tur no eli mi nou o vo cá bu lo, im por tan -
te, “ex cep cio nais”; a ga ran tia de inocê ncia e de que nin guém deve sofrer
sanç ão sem cul pa é que fun da men ta a pres criç ão do in ci so LXXV, se -
gun do o qual “o Esta do in de ni za rá o con de na do por erro ju di ciá rio, as -
sim como o que fi car pre so além do tem po fi xa do na sen ten ça”;

f. Ga ran tias da in co lu mi da de fí si ca e moral

1) Ve daç ão de tra ta men to de su ma no e de gra dan te (inciso III).
2) Ve daç ão e pu niç ão da tor tu ra: nin guém será sub me ti do à tor tu ra

(in ci so III) e prá ti ca des ta será con si de ra da pela lei cri me ina fian çá vel e
in sus ce tí vel de gra ça ou anistia (inciso XLIII).

g. Ga ran tias pe nais da não dis cri mi naç ão (in ci sos XLI e XLII)

Va len do di zer: “a lei pu ni rá qual quer dis cri mi naç ão aten ta tó ria dos di -
rei tos e li ber da des fun da men tais” e “a prá ti ca do ra cis mo cons ti tui cri me
ina fian çá vel e im pres cri tí vel, su jei to à pena de reclusão, nos termos da
lei”.

h. Ga ran tia pe nal da or dem cons ti tu cio nal de mo crá ti ca

É o que cons ta do in ci so XLIV do ar ti go 5o.: “cons ti tui cri me ina fian -
çá vel e im pres cri tí vel a ação de gru pos ar ma dos, ci vis ou mi li ta res, con -
tra a or dem cons ti tu cio nal e o Esta do De mo crá ti co”.

2. Di rei tos so ciais

A.  Con cei to e clas si fi caç ão dos di rei tos so ciais

Os di rei tos so ciais, como di mens ão dos di rei tos fun da men tais do ho -
mem, são pres taç ões po si ti vas es ta tais, enun cia das em nor mas cons ti -
tucio nais, que pos si bi li tam mel ho res con diç ões de vida aos mais
fracos, di rei tos que ten dem a rea li zar a igua li zaç ão de si tuaç ões so ciais
de si guais. O ar ti go 6o. diz que são di rei tos so ciais: a edu caç ão, a saú de,
o tra bal ho, a mo ra dia o la zer, a se gu ran ça, a pre vidê ncia so cial, a
proteç ão à ma ter ni da de e à infância e a as sistência aos de sam pa ra dos,
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cujo con teú do a Cons ti tuiç ão des cre ve no Tí tu lo da Ordem So cial en tre
os ar ti gos 193 a 230. Já o ar ti gos 7o. a 11 cui dam do di rei tos dos tra bal -
ha do res ur ba nos e ru rais. À vis ta des ses dis po si ti vos e sem  preo cu paç ão
de fa zer clas si fi caç ão rí gi da, agru pá-los-emos nas qua tro clas ses se guin -
tes: a) di rei tos so ciais re la ti vos ao tra bal ha dor; b) di rei tos so ciais re la -
ti vos à se gu ri da de, com preen den do os di rei tos à saú de, à pre vidê ncia e
as sistência so cial; c) di rei tos so ciais re la ti vos à edu caç ão e à cul tu ra; d)
di rei tos so ciais re la ti vos à fa mí lia, crian ça, ado les cen te e ido so; e) di rei -
tos so ciais re la ti vos ao meio am bien te. Co me ce mos, pois, pe los di rei tos
dos tra bal ha do res. A apre ciaç ão dos de mais será fei ta quan do for mos es -
tu dar os te mas da or dem so cial (ar ti gos 193 e se guin tes).

B. Di rei tos so ciais dos tra bal ha do res

Os di rei tos so ciais re la ti vos aos tra bal ha do res, que são de duas or -
dens: a) di rei tos dos tra bal ha do res em suas re laç ões in di vi duais de
tra bal ho ou sim ples men te di rei tos in di vi duais dos tra bal ha do res (ar ti go 
7o.); b) di rei tos co le ti vos dos tra bal ha do res (ar ti gos 9o. a 11).

O ar ti go 7o. ga ran te aos  tra bal ha do res ur ba nos e ru rais os di rei tos
enu me ra dos nos seus trin ta e qua tro in ci sos, além de ou tros não enu me -
ra dos que vi sem a mel ho ria de sua con diç ão so cial, e que po dem ser
agru pa dos do modo que se segue.

Di rei tos re la ti vos à re laç ão de em pre go. A ga ran tia do em pre go, que
sig ni fi ca o di rei to de o tra bal ha dor con ser var sua re laç ão de em pre go
con tra des pe di da ar bi trá ria ou sem jus ta cau sa, nos ter mos de lei com ple -
men tar, que pre ve rá in de ni zaç ão com pen sa tó ria, den tre ou tros di rei tos. A 
Cons ti tuiç ão não con fe riu uma ga ran tia ab so lu ta do em pre go. Ape nas
pro te ge a re laç ão de em pre go con tra des pe di da ar bi trá ria ou sem jus ta
cau sa e as sim mes mo nos ter mos de lei com ple men tar. A in tenç ão do
cons ti tuin te foi no sen ti do de que a lei com ple men tar é que de ci di rá so -
bre todo o con teú do do dis po si ti vo e, em tal hi pó te se, sua apli ca bi li da de
efe ti va fica de pen den do da ela bo raç ão des sa lei, que de fi ni rá o que seja
des pe di da ar bi trá ria ou sem jus ta cau sa, bem como a com pen saç ão in de -
ni za tó ria, in de pen den te do fun do de ga ran tia, e tam bém ou tros di rei tos
dos tra bal ha do res não pre vis tos já no tex to constitucional.

Ga ran tia de tem po de ser vi ço. Re la cio na da com a ga ran tia de em pre -
go, é a ga ran tia de tem po de ser vi ço, pre vis ta ago ra, não como al ter na ti -
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va à es ta bi li da de, mas como um di rei to autô no mo. Seus ob je ti vos e na tu -
re za não po dem ser mais a de pro te ger o em pre ga do des pe di do dos
ma le fí cios do de sem pre go, fa ci li tan do ao em pre ga dor a pos si bi li da de de 
des pe di-lo, como a dou tri na di zia an tes. Terá da qui por dian te na tu re za
de pa trimô nio in di vi dual do tra bal ha dor. Ser vi rá para su prir des pe sas ex -
traor di ná rias que o sim ples sa lá rio não se revele suficiente: aquisição de
casa própria, despesas com doenças graves, casamento etc.

Ao lado dis so, fica se gu ro-de sem pre go, no caso de de sem pre go in vo -
lun tá rio, que será fi nan cia do pelo Pro gra ma de Inte graç ão So cial e Pro -
gra ma de For maç ão do Pa trimô nio do Ser vi dor Pú bli co-PIS/PASEP, as -
sim como por uma con tri buiç ão adi cio nal da em pre sa cujo ín di ce de
ro ta ti vi da de da for ça de tra bal ho su pe rar o ín di ce mé dio da ro ta ti vi da de
do se tor, na for ma es ta be le ci da por lei , con for me dis pos to no ar ti go 239
re gu la do pela Lei 7.998, de 11 de ja nei ro de 1990 (re gu la o pro gra ma do
Se gu ro Desemprego, o Abono Salarial e institui o Fundo de amparo ao
Trabalhador-FAT).

Ain da co rre la cio na do ao tema da ga ran tia de em pre go é o avi so pré vio
pro por cio nal ao tem po de ser vi ço, sen do no mí ni mo de trin ta dias, nos
ter mos da lei (ar ti go 7o., XXI); ele ob je ti va pos si bi li tar ao tra bal ha dor
con diç ões de ob tenç ão de ou tro em pre go an tes do desligamento
definitivo da empresa.

Di rei tos re la ti vos às con diç ões de tra bal ho. As con diç ões dig nas de
tra bal ho cons ti tuem ob je ti vo dos di rei tos dos tra bal ha do res. Por meio de -
las é que eles al can çam a mel ho ria de sua con diç ão so cial (ar ti go 7o., ca -
put), con fi gu ran do, tudo, o con teú do das re laç ões de tra bal ho, que são
de dois ti pos: in di vi duais ou co le ti vas. Até ago ra, a re laç ão de tra bal ho,
en tre nós, tem-se fun da do qua se só no cha ma do con tra to in di vi dual de
tra bal ho, que põe em con fron to duas partes desiguais: o patrão forte e o
trabalhador necessitado.

A Cons ti tuiç ão es ta be le ce as con diç ões das re laç ões de tra bal ho, vi -
san do pro te ger o tra bal ha dor, quan to a va lo res mí ni mos e cer tas con di-
ções de sa lá rio (ar ti go 7o., IV a X) e, es pe cial men te, para as se gu rar a
iso no mia ma te rial, proi bin do: a) di fe ren ça de sa lá rios, de exer cí cio de
funç ões e de cri té rios de ad miss ão por mo ti vos de sexo, ida de, cor ou es -
ta do ci vil; b) dis cri mi naç ão no to can te a sa lá rio e cri té rio de ad miss ão do 
tra bal ha dor por ta dor de de fi ciên cia; c) dis tinç ão en tre tra bal ho ma nual,
téc ni co e in te lec tual ou en tre os pro fiss sio nais res pec ti vos, e ga ran tin do a 
igual da de de di rei tos en tre o tra bal ha dor com víncu lo em pre ga tí cio per -
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ma nen te e o tra bal ha dor avul so (ar ti go 7o., XXX-XXXII e XXXIV), as -
sim para  ga ran tir equi lí brio en tre tra bal ho e des can so, quan do es ta be le ce 
(ar ti go 7o., XIII-XV e XVII-XIX): a) du raç ão do tra bal ho nor mal não
su pe rior a oito ho ras diá rias e qua ren ta e qua tro se ma nais, fa cul ta da a
com pen saç ão de ho rá rios e a re duç ão da jor na da, me dian te acor do ou
con venç ão co le ti va de tra bal ho; b) jor na da de seis ho ras para o tra bal ho
rea li za do em tur nos inin te rrup tos de re ve za men to, sal vo ne go ciaç ão co -
le ti va, vale di zer se a em pre sa é da que las que se man tém em fun cio na -
men to to dos os dias vin te e qua tro ho ras por dia, inin te rrup ta men te, tem
que ter tur nos de re ve za men to de seus tra bal ha do res; em tal caso, a jor -
na da será de seis ho ras, e não oito; terá que ter qua tro tur mas de re ve za -
men to, não ape nas três; c) re pou so se ma nal, fé rias, li cen ças etc., como
ve re mos adian te.

Di rei tos re la ti vos ao sa lá rio. O sis te ma de sa lá rio cons ti tui fun da men -
tal exigê ncia para o es ta be le ci men to de con diç ões dig nas de tra bal ho.
Quan to a isso, há dois as pec tos bá si cos: o da fi xaç ão e o da pro teç ão do
sa lá rio do tra bal ha dor.

Quan to à fi xaç ão, a Cons ti tuiç ão vi gen te, ao con trá rio das an te rio res,
ofe re ce vá rias re gras e con diç ões, tais como: a) sa lá rio mí ni mo, fi xa do
em lei, na cio nal men te uni fi ca do, ca paz de aten der a suas ne ces si da des
vi tais bá si cas e às de sua fa mí lia com mo ra dia, ali men taç ão, edu caç ão,
saú de, la zer, ves tuá rio, hi gie ne, trans por te e pre vidê ncia so cial, com rea -
jus tes pe rió di cos que lhe pre ser vem o po der aqui si ti vo, sen do ve da da sua 
vin cu laç ão para qual quer fim; b) piso sa la rial pro por cio nal à ex tens ão e
à com ple xi da de do tra bal ho; c) sa lá rio, nun ca in fe rior ao mí ni mo, para
os que per ce bem re mu ne raç ão va riá vel, caso dos gar çons, ofi ciais de
bar bei ros, p. ex., que têm sua re mu ne raç ão com pos ta de sa lá rio, paga
pelo em pre ga dor, e gor je tas; aque le não po de rá mais ser in fe rior ao sa lá -
rio mí ni mo; d) dé ci mo ter cei ro sa lá rio com base na re mu ne raç ão in te -
gral ou no va lor da apo sen ta do ria, pago por oca si ão das fes tas na ta li nas,
para que o tra bal ha dor ten ha re cur sos para fes te jar o Na tal e Ano Bom;
e) de ter mi naç ão de que  a re mu ne raç ão do tra bal ho no tur no seja su pe -
rior à do diur no; f) de ter mi naç ão de que a re mu ne raç ão do ser vi ço
extraor di ná rio seja su pe rior, no mí ni mo, em cin qüen ta por cen to à do
tra bal ho nor mal; g) sa lá rio fa mí lia para os de pen den tes do tra bal ha dor;
h) res pei to ao prin cí pio da iso no mia sa la rial, já men cio na do; i) pode-se
in cluir aqui tam bém o adi cio nal de re mu ne raç ão para as ati vi da des pe -
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no sas, in sa lu bres ou pe ri go sas, na for ma da lei (ar ti go 7o., IV, V, VII,
VIII, IX, XII, XXIII  e XXX a XXXIV).

Quan to à pro teç ão do sa lá rio, cons ta ago ra ex pli ci ta men te da Cons ti -
tuiç ão. Em cer to sen ti do, aliás, o pró prio sa lá rio mí ni mo e o piso sa la rial
cons ti tuem for mas de pro teç ão sa la rial. Mas dois pre cei tos são es pe cí fi -
cos nes se sen ti do: o do ar ti go 7o., VI, se gun do o qual o sa lá rio é irre du -
tí vel, mas a nor ma cons ti tu cio nal não quis ser rí gi da, per mi tiu que pos sa
ser re du zi do por cláu su la de con venç ão ou acor do co le ti vo; o do in ci so
X do mes mo ar ti go, que prevê a pro teç ão do sa lá rio na for ma da lei,
cons ti tuin do cri me sua re tenç ão do lo sa; a lei é que in di ca a for ma des sa
pro teç ão, e já o faz de vá rios mo dos: “con tra o em pre ga dor, con tra os
cre do res do em pre ga dor, con tra o em pre ga do e con tra os cre do res do
em pre ga do”, por isso é que, além de irre du tí veis, os sa lá rios são im pen -
ho rá veis, irre nun ciá veis e cons ti tuem cré di tos pri vi le gia dos na falê ncia e
na con cor da ta do em pre ga dor. A se gun da par te do dis po si ti vo já de fi ne
como cri me re tenç ão do lo sa do sa lá rio, o que, nos termos da legislação
penal vigente, caracteriza apropriação indébita.

Di rei tos re la ti vos ao re pou so. O re pou so do tra bal ha dor é ou tro ele -
men to que se in clui en tre as con diç ões dig nas de tra bal ho. Fora de su ma -
no o sis te ma de sub me ter os tra bal ha do res a tra bal ho con tí nuo em to dos
os dias da se ma na e do ano, sem pre vis ão de re pou so se ma nal re mu ne ra -
do, sem fé rias e ou tras for mas de des can so. Aten ta a isso é que a Cons ti -
tuiç ão as se gu ra: a) re pou so se ma nal re mu ne ra do, pre fe ren cial men te aos
do min gos; b) gozo de fé rias anuais, re mu ne ra das com, pelo me nos, um
ter ço a mais do que o sa lá rio nor mal, que de vem ser pa gos an tes de seu
iní cio, pois visa, com o ter ço a mais, pos si bi li tar ao tra bal ha dor efe ti vo
gozo do pe río do de des can so; não se es pe ci fi ca, no ní vel cons ti tu cio -
nal, quan tos dias, mas a lei re con he ce o di rei to a trinta dias, por prin cí -
pio; c) li cen ça à ges tan te, sem pre juí zo do em pre go e do sa lá rio, com
du raç ão de cen to e vin te dias; d) li cen ça-pa ter ni da de, nos ter mos fi xa dos 
em lei, mas até que esta ven ha a dis ci pli nar a ma té ria, a li cen ça será de
cin co dias (ar ti go 10, § 1, do ADCT); essa li cen ça vin cu la-se ao par to da
mul her do be ne fi cia do, por isso deve ser ou tor ga da a par tir do dia do
even to (ar ti go 7o.,  XV e XVII a XIX).

Fi nal men te, cum pre lem brar o di rei to à ina ti vi da de re mu ne ra da, con -
subs tan cia do na apo sen ta do ria, in di ca da no ar ti go 7o., XXIV, mas dis ci -
pli na da no ar ti go 202, como uma das pres taç ões da  pre vidê ncia so cial,
re fe ri da en tre os de mais di rei tos so ciais no ar ti go 6o.
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Pro teç ão dos tra bal ha do res. A Cons ti tuiç ão am pliou as hi pó te ses de
pro teç ão dos tra bal ha do res. A pri mei ra que apa re ce, na or dem  do ar ti go 
7o., é a do inc. XX:  pro teç ão do mer ca do de tra bal ho da mul her, me -
dian te in cen ti vos es pe cí fi cos, nos ter mos da lei, isso tem por fim dar à
mul her con diç ões de com pe ti ti vi da de no mer ca do de tra bal ho, sem dis -
cri mi naç ões; a se gun da já cons ta va de nor mas cons ti tu cio nais an te rio res, 
é a do in ci so XXII: for ma de se gu ran ça do tra bal ho, me dian te a re duç ão 
dos ris cos ine ren tes ao tra bal ho, por meio de nor mas de saú de, hi gie ne
e se gu ran ça; a ter cei ra é a im por tan te ino vaç ão do in ci so XXVII, que
prevê a pro teç ão em face da au to maç ão, na for ma da lei, em bo ra de pen -
den do de lei, es sas nor mas criam con diç ões de de fe sa do tra bal ha dor
dian te do gran de avan ço da tec no lo gia, que o amea ça, pela sub sti tuiç ão
da mão de obra hu ma na pela de robôs, com van ta gens para em pre sá rios e 
des van ta gens para a clas se tra bal ha do ra; o tex to pos si bi li ta rá a re par tiç ão 
das van ta gens en tre aque les e es tes; a quar ta é a  do in ci so XXVIII que
es ta be le ce o se gu ro con tra aci den tes de tra bal ho, a car go do
empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado,
quando incorrer em dolo ou culpa.

Di rei tos re la ti vos aos de pen den tes do tra bal ha dor. Entre os di rei tos
dos tra bal ha do res, há uns que são des ti na dos a seus de pen den tes, como:
a) o sa lá rio-fa mí lia que a Cons ti tuiç ão prevê para o de pen den te do tra -
bal ha dor de bai xa ren da nos ter mos da lei (EC-20/1998) (ar ti go 7o.,
XII); b) a as sistência gra tui ta aos fil hos e de pen den tes do tra bal ha dor
des de o nas ci men to até seis anos de ida de em cre ches e pré-es co las (ar -
ti go 7o., XXV). São di rei tos que tal vez de ves sem es tar pre vis tos en tre os 
de mais di rei tos so ciais, como a obri gaç ão de o em pre ga dor ofe re cer en si -
no fun da men tal a seus em pre ga dos e dependentes, ou pagar, para tanto, o 
salário-educação (artigo 212, § 5).

Par ti ci paç ão n os lu cros e co-gest ão. O ar ti go 7o., XI, man te ve o di -
rei to de par ti ci paç ão nos lu cros das em pre sas, que vem da Cons ti tuiç ão
de 1946,mas não foi apli ca do, por fal ta de lei que o re gu la men tas se. O
enun cia do da nor ma ago ra é um pou co di fe ren te, mas, quan to à efi cá cia
e apli ca bi li da de, con ti nua a de pen der de lei. Diz que é di rei to dos tra bal -
ha do res a par ti ci paç ão nos lu cros, ou re sul ta dos, des vin cu la da da re mu -
ne raç ão, e, ex cep cio nal men te, a par ti ci paç ão na gest ão da em pre sa,
con for me de fi ni do em lei. O tex to re con he ce, as sim, que os tra bal ha do res 
são ele men tos ex te rio res à em pre sa, como mera for ça de tra bal ho ad qui -
ri da por sa lá rio, sen do de es pe rar que, com a nova Cons ti tuiç ão, ven ha a
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ser condizente com a valorização social do trabalho como condição de
dignidade da pessoa humana (artigos 1o. e 170).

A nor ma su ge re duas for mas de par ti ci paç ão: a) par ti ci paç ão nos lu -
cros ou nos re sul ta dos; b) par ti ci paç ão na gest ão. Ambas co rre la cio -
nam-se com o fim da or dem econô mi ca de as se gu rar a to dos existência
dig na, con for me os di ta mes da jus ti ça so cial. Tra ta-se de pro mes sa cons -
ti tu cio nal e, por tan to, de nor ma de efi cá cia li mi ta da e apli ca bi li da de di fe -
ri da, que exis te des de 1946, de pen den te de lei para efe ti var-se.

Sem pre se ale gam di fi cul da des na es tru tu raç ão da par ti ci paç ão nos lu -
cros das em pre sas. Para tan to, con tu do, bas ta que a lei de ter mi ne a se pa -
raç ão da par te dos lu cros para a for maç ão de uma re ser va de par ti ci pa-
ção em cada em pre sa, que se ria re par ti da, em cada exer cí cio, al guns dias 
após o ba lan ço, en tre os tra bal ha do res na pro porç ão dos res pec ti vos sa lá -
rios. Essa re ser va, como tan tas ou tras da em pre sa, se ria de du zi da dos lu -
cros para efei tos do im pos to so bre a ren da. O tra bal ha dor que qui ses se
po de ria re ce ber sua par te em aç ões da em pre sa. É cla ro que a fis ca li za-
ção do pro ce di men to, além de fei ta pe los agen tes do im pos to so bre a ren -
da, te ria que ca ber à co le ti vi da de de tra bal ho (con jun to dos tra bal ha do -
res sub or di na dos da em pre sa), por meio do re pre sen tan te elei to por ela,
nos ter mos ago ra pre vis tos no ar ti go 11. Não foi, po rém, esse o ca min ho
se gui do pelo le gis la dor, que re gu lou a ma té ria por Me di da Pro vi só ria su -
ces si va men te ree di ta da e sem pre com re daç ão di fe ren te até a Me di da
Pro vi só ria 1.982-77, de 2000, que, fi nal men te, foi con ver ti da em lei – a
Lei 10.101, de 19 de de zem bro de 2000, que disp õe so bre a par ti ci pa-
ção dos tra bal ha do res nos lu cros ou re sul ta dos da em pre sa, fun da da,
po rém, em ne go ciaç ão en tre em pre sa e empre ga dos, por um dos se guin -
tes pro ce di men tos, es col hi dos pe las partes de co mum acor do, con for me
se lê no seu ar ti go 2o.: a) co miss ão es col hi da pe las par tes, in te gra da,
tam bém, por um re pre sen tan te in di ca do pelo sin dicato da res pec ti va ca -
te go ria; b) con venç ão ou acor do co le ti vo, de ven do cons tar dos ins tru -
men tos da ne go ciaç ão re gras cla ras e ob je ti vas quan to à fi xaç ão dos di -
rei tos sub stan tivos da par ti ci paç ão e das re gras ad je ti vas, in clu si ve
me ca nis mos de afe riç ão das in for maç ões per ti nen tes ao cum pri men to
do acor da do, pe rio di ci da de da dis tri buiç ão, pe río do de vigê ncia e pra -
zos para re vis ão do acor do, po den do ser con si de ra dos, entre ou tros, os
se guin tes cri té rios: 1) ín di ce de pro du ti vi da de, qua li da de ou lu cra ti vi da -
de da em pre sa: 2) pro gra mas de me tas, re sul ta dos e pra zos, pac tua dos
pre via men te. Não se equi pa ra a em pre sas as pes soas fí si cas nem as en ti -
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da des sem fins lu cra ti vos nas con diç ões es ta be le ci das no § 3 do ar ti go
2o. da lei. De cla ra-se que a par ti ci paç ão não sub sti tui nem com ple men ta a 
re mu ne raç ão de vi da ao tra bal ha dor. A ver da de, no en tan to, é que  essa é
uma tí pi ca le gis laç ão sim bó li ca, ou seja, des ti na da não tan to a ins tru men -
tar nor ma ti va men te a ma té ria, mas a dar sa tis faç ão po lí ti ca aos des ti na tá -
rios da nor ma cons ti tu cio nal.46 Em suma, uma le gis laç ão para en gam be lar.

O tex to cons ti tu cio nal fala em par ti ci paç ão nos lu cros, ou re sul ta dos.
São di fe ren tes? Cer ta men te, são di fe ren tes. Re sul ta dos con sis tem na
equaç ão po si ti va ou ne ga ti va en tre to dos os gan hos e per das (ope ra cio -
nais e não-ope ra cio nais) da em pre sa no exer cí cio. Os re sul ta dos po dem
ser, por tan to, po si ti vos ou ne ga ti vos. Ne les en tram, p. ex., a co rreç ão
mo ne tá ria, a rea va liaç ão de bens. Lu cro bru to é a di fe ren ça en tre a re cei -
ta lí qui da e cus tos da pro duç ão dos bens e ser vi ços da em pre sa. Lu cro lí -
qui do é receita líquida mais ganhos líquidos eventuais menos provisões,
doações, fundos, etc.

A par ti ci paç ão na gest ão das em pre sas é ad mi ti da ape nas ex cep cio -
nal men te. Não se sabe bem por que o ex cep cio nal men te, nem qual o seu
al can ce. Excep cio nal men te em funç ão de quê? Nes ses ter mos, essa par ti -
ci paç ão não che ga a ser se quer uma pos si bi li da de de co-gest ão,47 que im -
por ta rá real po der de co-de cis ão, sem que ne ces sa ria men te os tra bal ha -
do res, por seus re pre sen tan tes, ten ham que in te grar a di re to ria da
em pre sa. Não raro se prop õe a im ple men taç ão do tex to cons ti tu cio nal
me dian te a eleiç ão, em as sem bléia dos acio nis tas, de um ou dois tra bal -
ha do res da em pre sa para in te grar sua di re to ria. Aí, não oco rre a par ti ci -
paç ão de tra bal ha do res na gest ão da em pre sa, pois o elei to é re pre sen tan -
te dos acio nis tas. Ou tra for ma, às ve zes, su ge ri da é a da es col ha de um
ou dois mem bros da di re to ria, den tre os tra bal ha do res da em pre sa, por
eleiç ão des tes. Isso tam bém não é sa tis fa tó rio. Na Fran ça, p. ex., a lei
prevê a pre sen ça de qua tro re pre sen tan tes do pes soal no Con sel ho de
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Admi nis traç ão das sociedades anônimas, mas sem poder de decisão; por
isso, anotam Lyon-Caen e Ribettes-Tillhet, não se pode falar aí de
participação na gestão.

Par ti ci paç ão na gest ão da em pre sa só oco rre rá quan do a co le ti vi da de
tra bal ha do ra da em pre sa, por si ou por uma co miss ão, um con sel ho, um
de le ga do ou um re pre sen tan te, fa zen do par te ou não dos órg ãos di re ti vos 
dela, dis pon ha de al gum po der de co-de cis ão ou pelo me nos de con tro le.
Para que não se de for me a re laç ão co le ti va do tra bal ho, com a frag men -
taç ão da or ga ni zaç ão dos tra bal ha do res, cum pre não es que cer de que o
sin di ca to não pode ser des po ja do do mo no pó lio de re pre sen taç ão das ca -
te go rias pro fis sio nais no pla no des tas como no da em pre sa. Vale di zer,
os con sel hos ou co miss ões de fá bri cas ou de em pre sa, que a Cons ti tuiç ão 
não pre viu (mas não proí be), não hão de sub sti tuir os sin di ca tos; hão que 
agir nos qua dros des tes, pelo que a par ti ci paç ão na gest ão e nos lucros da 
empresa precisa estar acoplada às convenções coletivas de trabalho, ao
fortalecimento da estrutura sindical.

C. Di rei tos co le ti vos dos tra bal ha do res

Os di rei tos co le ti vos dos tra bal ha do res são a con venç ão e acor dos
co le ti vos de tra bal ho, a li ber da de de as so ciaç ão pro fis sio nal ou sin di cal, 
di rei to de gre ve, di rei to de sub sti tuiç ão pro ces sual, di rei to de par ti ci -
paç ão la bo ral e di rei to de re pre sen taç ão na em pre sa.

Con venç ões e acor dos co le ti vos de tra bal ho. A Cons ti tuiç ão de 1988
pres ti gia as re laç ões co le ti vas de tra bal ho. Re con he ce, como um di rei to
dos tra bal ha do res, as con venç ões e acor dos co le ti vos de tra bal ho. Ao
fir mar a au to no mia sin di cal (ar ti go 8o.) e as se gu rar o di rei to de gre ve,
em ter mos am plos (ar ti go 9o.), cria as ba ses para o de sen vol vi men to das
con venç ões e acor dos co le ti vos de tra bal ho.  Mui tos dos di rei tos re con -
he ci dos aos tra bal ha do res po dem ser al te ra dos por via de con venç ões ou
acor do co le ti vo, as sim: a irre du ti bi li da de de sa lá rio, com pen saç ão de ho -
rá rio e re duç ão da jornada de trabalho, jornada em turnos ininterruptos
de revezamento (artigo 7o., VI, XIII e XIV).

Asso ciaç ão e sin di ca to. O ar ti go 8o. men cio na dois ti pos de as so cia-
ção: a pro fis sio nal e a sin di cal. A di fe ren ça está em que a sin di cal é uma 
as so ciaç ão pro fis sio nal com pre rro ga ti vas es pe ciais, tais como: a) de fen -
der os di rei tos e in te res ses co le ti vos ou in di vi duais da ca te go ria, até em
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quest ões ju di ciais e ad mi nis tra ti vas; b) par ti ci par de ne go ciaç ões co le ti -
vas de tra bal ho e ce le brar con venç ões e acor dos co le ti vos; c) ele ger ou
de sig nar re pre sen tan tes da res pec ti va ca te go ria; d) im por con tri buiç ões a
to dos aque les que par ti ci pam das ca te go rias econô mi cas ou pro fis sio nais
re pre sen ta das. Já a as so ciaç ão pro fis sio nal não sin di cal se li mi ta aos fins 
de es tu do, de fe sa e coor de naç ão dos in te res ses econô mi cos e pro fis sio -
nais de seus as so cia dos.

D. Se gu ri da de so cial

Con si de raç ões ge rais. Em pu bli caç ão an te rior à Cons ti tuiç ão, plei tea -
mos a adoç ão do sis te ma de se gu ri da de so cial, como meio de su pe rar as
de fi ciên cias da pre vidê ncia so cial, que se ca rac te ri za como es pé cie de se -
gu ro so cial, por que des ti na tá rio de suas pres taç ões é o se gu ra do, aque le
que paga uma con tri buiç ão para fa zer jus a ele, e seus de pen den tes.
Dissemos, então, que a seguridade social constitui

...ins tru men to mais efi cien te da li be raç ão das ne ces si da des so ciais, para ga -
ran tir o bem-es tar ma te rial, mo ral e es pi ri tual de to dos os in di ví duos da po -
pu laç ão, de ven do re pou sar nos se guin tes prin cí pios bá si cos, enun cia dos por
José Ma nuel Alman sa Pas tor: a) uni ver sa li da de sub je ti va (não só para tra bal -
ha do res e seus de pen den tes, mas para to dos in dis tin ta men te); b) uni ver sa li -
da de ob je ti va (não só re pa ra do ra, mas pre ven ti va do sur gi men to da ne ces si -
da de; pro te to ra em qual quer cir cunstância); c) igual da de pro te to ra (pres taç ão 
idê nti ca em funç ão das mes mas ne ces si da des; não dis tin ta como na pre vidên- 
cia em funç ão da quan ti da de da con tri buiç ão); d) uni da de de gest ão (só é ad -
mi nis tra da e ou tor ga da pelo Esta do); e) so li da rie da de fi nan cei ra (os meios
fi nan cei ros pro ce dem de con tri buiç ões ge rais, não de con tri buiç ões es pe cí fi -
cas dos se gu ra dos).48

A Cons ti tuiç ão acol heu uma con cepç ão de se gu ri da de so cial, cu jos
ob je ti vos e prin cí pios se apro xi mam bas tan te da que les fun da men tos, ao
de fi ni-la como “um con jun to in te gra do de aç ões de ini cia ti va dos Po de -
res Pú bli cos e da so cie da de, des ti na das a as se gu rar os di rei tos re la ti vos 
à saú de, à pre vidê ncia e à as sistência so cial” (ar ti go 194), ao es ta be le -
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cer seus ob je ti vos (ar ti go 194, pa rá gra fo úni co) e o sis te ma de seu fi nan -
cia men to (ar ti go 195).49 Essa con cepç ão iman ta os pre cei tos so bre os di -
rei tos re la ti vos à se gu ri da de, que hão de ser interpretados segundo os
valores que informam seus objetivos e princípios.

Di rei to à saú de. É es pan to so como um bem ex traor di na ria men te re le -
van te à vida hu ma na só ago ra é ele va do à con diç ão de di rei to fun da men -
tal do ho mem.  E há de in for mar-se pelo prin cí pio de que o di rei to igual
à vida de to dos os se res hu ma nos sig ni fi ca tam bém que, nos ca sos de
doen ça, cada um tem o di rei to a um tra ta men to con dig no de acor do com
o es ta do atual da ciên cia mé di ca, in de pen den te men te de sua si tuaç ão
econô mi ca, sob pena de não ter muito valor sua consignação em normas
constitucionais.

O tema não era de todo es tran ho ao nos so di rei to cons ti tu cio nal an te -
rior, que dava com petê ncia à Uni ão para le gis lar so bre de fe sa e pro teç ão 
da saú de, mas isso tin ha sen ti do de or ga ni zaç ão ad mi nis tra ti va de com -
ba te às en de mias e epi de mias. Ago ra é di fe ren te, trata-se de um direito
do homem.

Cre mos que foi a Cons ti tuiç ão ita lia na a pri mei ra a re con he cer a saú de 
como fun da men tal di rei to do in di ví duo e in te res se da co le ti vi da de (ar ti -
go 32). De pois, a Cons ti tuiç ão por tu gue sa lhe deu uma for mu laç ão uni -
ver sal mais pre ci sa (ar ti go 64), mel hor do que a es pan ho la (ar ti go 43) e a 
da Gua te ma la (ar ti gos 93-100). O im por tan te é que es sas qua tro cons ti -
tuiç ões o re la cio nam com a seguridade social.

A evo luç ão con du ziu à con cepç ão da  nos sa Cons ti tuiç ão de 1988 que 
de cla ra ser a saú de di rei to de to dos e de ver do Esta do, ga ran ti do me -
dian te po lí ti cas so ciais e econô mi cas que vi sem à re duç ão do ris co de
doen ça e de ou tros agra vos e ao aces so uni ver sal e igua li tá rio às aç ões
e ser vi ços para sua pro moç ão e re cu pe raç ão, ser vi ços e aç ões que são
de re levâ ncia pú bli ca (ar ti gos 196 e 197). A Cons ti tuiç ão o sub me te ao
con cei to de se gu ri da de so cial, cu jas ações e meios se destinam, também,
a assegurá-lo e torná-lo eficaz.

Como oco rre com os di rei tos so ciais em ge ral, o di rei to à saú de com -
por ta duas ver ten tes, con for me ano tam Go mes Ca no til ho e Vi tal Mo rei -
ra: “uma, de na tu re za ne ga ti va, que con sis te no di rei to a exi gir do Esta do 
(ou de ter cei ros) que se abs ten ham de qual quer acto que pre ju di que a
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49 A Lei 8.212, de 24 de jun ho de 1991, dispôs so bre a or ga ni zaç ão da Se gu ri da de So -
cial, ins ti tuiu o Pla no de Cus teio e deu ou tras pro vidê ncias. Foi ela re gu la men ta da pelo
De cre to 356, de 7 de de zem bro de 1991.



saú de; ou tra, de na tu re za po si ti va, que sig ni fi ca o di rei to às me di das e
pres taç ões es ta duais vi san do a pre venç ão das doen ças e o tra ta men to de -
las”.50  Como se viu do enun cia do do ar ti go 196 e se con fir ma rá com a
lei tu ra dos ar ti gos 198 a 200, tra ta-se de um di rei to po si ti vo “que exi ge
pres taç ões de Esta do e que imp õe aos en tes pú bli cos a rea li zaç ão de de -
ter mi na das ta re fas..., de cujo cum pri men to de pen de a pró pria rea li zaç ão
do di rei to”,51 e do qual de co rre um es pe cial di rei to sub je ti vo de con teú do 
du plo: por um lado, pelo não cum pri men to das ta re fas es ta tais para sua
sa tis faç ão, dá ca bi men to à ação de in cons ti tu cio na li da de por omiss ão
(ar ti gos 102, I, a, e 103, § 2) e, por ou tro lado, o seu não aten di men to, in
con cre to, por fal ta de re gu la men taç ão,52 pode abrir pres su pos tos para a
im pe traç ão do man da do de in junç ão (ar ti go 5o., LXXI), ape sar de o STF 
con ti nuar a en ten der que o man da do de in junç ão não tem a função de
regulação concreta do direito reclamado (infra).

Di rei to à pre vidê ncia so cial. Pre vidê ncia so cial é um con jun to de di rei tos
re la ti vos à se gu ri da de so cial. Como ma ni fes taç ão des ta, a pre vidê ncia ten de a
ul tra pas sar a mera con cepç ão de ins ti tuiç ão do Esta do pro vidê ncia (wel fa re
sta te), sem, no en tan to, as su mir ca rac te rís ti cas so cia li zan tes, até por que es tas
de pen dem mais do re gi me econô mi co do que do so cial.

A Cons ti tuiç ão deu con tor nos mais pre ci sos aos di rei tos de pre vidên-
cia so cial (ar ti gos 201 e 202), mas seus prin cí pios e ob je ti vos con ti nuam
mais ou me nos idê nti cos ao re gi me ge ral de pre vidê ncia so cial con so li -
da do na le gis laç ão an te rior,53 ou seja: fun da-se no prin cí pio do se gu ro so -
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50 Cf. Cons ti tuiç ão da Re pú bli ca por tu gue sa ano ta da, 3a. ed., p. 342. Re cor de o lei -
tor que “pres taç ões es ta duais”, nos au to res, sig ni fi ca, na ter mi no lo gia bra si lei ra, “pres -
taç ões es ta tais”, ou seja, do po der pú bli co, para não se con fun dir com pres taç ões a se rem
cum pri das pe los Esta dos fe de ra dos.

51 Idem.
52 Cf. Lei 8.080, de 19 de se tem bro de 1990, que disp õe so bre as con diç ões para a pro -

moç ão, pro teç ão e re cu pe raç ão da saú de, a or ga ni zac ão e o fun cio na men to dos ser vi ços
co rres pon den tes, e re gu la, em todo o te rri tó rio na cio nal, as aç ões e ser vi ços de saú de, exe -
cu ta dos iso la da ou con jun ta men te, em ca rá ter per ma nen te ou even tual, por pes soas na tu -
rais ou ju rí di cas de di rei to pú bli co ou pri va do, e rea fir ma que a saú de é um di rei to fun da -
men tal do ser hu ma no, de ven do o Esta do pro ver as con diç ões in dis pen sá veis ao seu ple no
exer cí cio. Cf. tam bém a Lei 8.142, de 28 de de zem bro de 1990, que disp õe so bre a par ti ci -
paç ão da co mu ni da de na gest ão do Sis te ma Úni co de Saú de-SUS. Cf. ain da Car val ho, 
Gui do Ivan de e San tos, Le nir, Sis te ma úni co de saú de, co men tá rio à Lei Orgâni ca da
Saú de (Leis 8.080/90 e 8.142/90), São Pau lo, Edi to ra Hu ci tec, 1992.

53 Le gis laç ão essa con so li da da, ent ão, no De cre to 89.312/84. Hoje vi go ram, com o
mes mo sen ti do, a Lei.213, de 24 de jun ho de 1991, que disp õe so bre o Pla no de Be ne fí cios 



cial, de sor te que os be ne fí cios e ser vi ços se des ti nam a co brir even tos de 
doen ça, in va li dez, mor te, vel hi ce e re clus ão, ape nas do se gu ra do e seus
de pen den tes. Isto quer di zer que a base da co ber tu ra as sen ta no fa tor
con tri buiç ão e em fa vor do con tri buin te e dos seus.

O re gi me de pre vidê ncia so cial, con subs tan cia do na Cons ti tuiç ão, en -
glo ba pres taç ões  de dois ti pos: a) os be ne fí cios, que são pres taç ões pe -
cu niá rias, con sis ten tes: 1) na apo sen ta do ria, por in va li dez (não in cluí da
no § 7o. do ar ti go 201, mas su ge ri da no in ci so I  do mes mo ar ti go), por
vel hi ce, por tem po de con tri buiç ão, es pe cial e pro por cio nal (ar ti go 201,
§§ 7 e 8); 2) nos au xí lios por doen ça, ma ter ni da de, re clus ão e fu ne ral
(ar ti go 201, I a III); 3) no se gu ro-de sem pre go  (ar ti gos 7o., II, 201, III,
239); 4) na pens ão por mor te do se gu ra do (ar ti go 201, V); b) os ser vi ços, 
que são pres taç ões as sis ten ciais: mé di ca, farmacêutica, odontológica,
hospitalar, social e de reeducação ou readaptação profissional.

Di rei to à as sistência so cial. O di rei to à as sistência so cial cons ti tui a
face uni ver sa li zan te da se gu ri da de so cial, por que “será pres ta da a quem
dela ne ces si tar, in de pen den te men te de con tri buiç ão” (ar ti go 203). Nela é 
que, tam bém, as sen ta ou tra ca rac te rís ti ca da se gu ri da de so cial: a so li da -
rie da de fi nan cei ra, já que os re cur sos pro ce dem do or ça men to ge ral da
se gu ri da de so cial e não de con tri buiç ões es pe cí fi cas de even tuais des ti -
na tá rios (ar ti go 204), até por que es tes são im per so na li zá veis a prio ri,
por quan to se cons ti tuem da que les que não  disp õem de meios de so bre -
vivê ncia: os des va li dos em ge ral. É aí que se si tua “a pro teç ão à ma ter ni -
da de e à infância, a as sistência aos de sam pa ra dos” que o ar ti go 6o. des ta -
cou como um tipo de di rei to so cial, sem guar dar ade qua da har mo nia com 
os ar ti gos 194 e 203, que re ve lam como di rei to so cial re la ti vo à se gu ri -
da de o in tei ro ins ti tu to da as sistência so cial, que com preen de vá rios ob -
je tos e não só aque le men cio na do no ar ti go 6o.54

CONSTITUCIONES IBEROAMERICANAS78

da Pre vidê ncia So cial, e seu Re gu la men to bai xa do pelo De cre to 357, de 7.12.91. A Lei
7.998, de 11 de ja nei ro de 1990, re gu la o Pro gra ma do Se gu ro-De sem pre go, o Abo no Sa -
la rial, ins ti tui o Fun do de Ampa ro ao Tra bal ha dor-FAT.

54 Cf. Lei 8.742, de 7 de de zem bro de 1993, que disp õe so bre a or ga ni zaç ão da
Assistência So cial, con si de ra da di rei to do ci dad ão e de ver do Esta do, é ela con si de ra da
por essa lei como Po lí ti ca de Se gu ri da de So cial não con tri bu ti va, que provê os mí ni mos
so ciais, rea li za da atra vés de um con jun to in te gra do de aç ões de ini cia ti va pú bli ca e da so -
cie da de, para ga ran tir o aten di men to às ne ces si da des bá si cas. Cf. tam bém a Lei 7.843, de
24 de ou tu bro de 1989, que disp õe so bre o apoio às pes soas por ta do ras de de fi ciên cia e
sua in te graç ão so cial.



E. Di rei to dos con su mi do res

A Cons ti tuiç ão es ta be le ce que o Esta do pro ve rá, na for ma da lei, a
de fe sa do con su mi dor (ar ti go 5o., XXXII), que esta cons ti tui um prin cí -
pio da or dem econô mi ca (ar ti go 170, V) e de ter mi nou que o Con gres so
Na cio nal, den tro de cen to e vin te dias da pro mul gaç ão da Cons ti tuiç ão,
ela bo ras se o có di go de de fe sa do con su mi dor (ar ti go 48 do ADCT), de -
ter mi naç ão que foi cum pri da com a pro mul gaç ão da Lei 8.078, de 11 de
se tem bro de 1990, que ins ti tuiu o Có di go de Pro teç ão e De fe sa do Con -
su mi dor.

Como se vê, o di rei to dos con su mi do res não está arro la do pela Cons ti -
tuiç ão como for ma de di rei to so cial. Está in se ri do en tre os di rei tos in di -
vi duais e co le ti vos, mas tam bém é pre vis to en tre os prin cí pios da or dem
econô mi ca. Tem, con tu do, im portância fun da men tal sua in serç ão en tre
os di rei tos fun da men tais. Com isso, ele vam-se os con su mi do res à ca te -
go ria de ti tu la res de di rei tos cons ti tu cio nais fun da men tais, o que, com bi -
na do com o dis pos to no ar ti go 170, V, tem o re le van te efei to de le gi ti mar 
to das as medidas de intervenção estatal necessárias a assegurar a
proteção prevista.

F. Di rei tos so ciais da infância e dos ido sos

Pro teç ão à ma ter ni da de e à infância. Está pre vis ta no ar ti go 6o. como 
es pé cie de di rei to so cial, mas seu con teú do há de ser bus ca do em mais de 
um dos ca pí tu los da or dem so cial, onde apa re ce como as pec tos do di rei to 
de pre vidê ncia so cial (ar ti go 201, III: “pro teç ão à ma ter ni da de, es pe cial -
men te à ges tan te”), do di rei to de as sistência so cial (ar ti go 203, I: “pro -
teç ão à fa mí lia, à ma ter ni da de, à infância, à ado lescência e à vel hi ce”; II: 
“am pa ro às crian ças e ado les cen tes ca ren tes”) e no ca pí tu lo da fa mí lia,
da crian ça, do ado les cen te e do ido so (ar ti go 227), sen do de ter cui da do
para não con fun dir o di rei to in di vi dual da crian ça (di rei to à vida, à dig ni -
da de, à li ber da de) com o seu di rei to so cial que, aliás, sal vo o prin cí pio da 
prio ri da de, coin ci de, em boa par te, com o de to das as pes soas (di rei to à
saú de, à ali men taç ão, à edu caç ão, ao la zer), com o di rei to ci vil (con di-
ções ju rí di cas dos fil hos em re laç ão aos pais) e com o di rei to tu te lar do
me nor (ar ti go 227, § 3, IV a VII e § 4). Alguns di rei tos so ciais, re con he -
ci dos no ar ti go 227, são per ti nen tes só à crian ça e ao ado les cen te, como
o di rei to à pro fis sio na li zaç ão, à con vivê ncia fa mi liar e co mu ni tá ria e a
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re gras es pe ciais dos di rei tos pre vi den ciá rios e tra bal his tas (ar ti go 227, §
3s, I a III).55

Di rei tos dos ido sos. Não foi in cluí do no ar ti go 6o. como es pé cie de di -
rei to so cial, mas, por cer to, tem essa na tu re za. Uma di mens ão in te gra o
di rei to pre vi den ciá rio (ar ti go 201, I) e se rea li za ba si ca men te pela
aposen ta do ria e o di rei to as sis ten ciá rio (ar ti go 203, I), como for ma pro te -
ti va da vel hi ce, in cluin do a ga ran tia de pa ga men to de um sa lá rio mí ni mo
men sal, quan do ele não pos suir meios de pro ver à pró pria sub sistência,
con for me dis pu ser a lei.  Mas o am pa ro à vel hi ce vai um pou co mais lon -
ge, daí o tex to do ar ti go 230, se gun do o qual a fa mí lia, a so cie da de e o
Esta do têm o de ver de am pa rar as pes soas ido sas, as se gu ran do sua par ti -
ci paç ão na co mu ni da de, de fen den do sua dig ni da de e bem-es tar e ga ran -
tin do-lhes o di rei to à vida, bem como a gra tui da de dos trans por tes co le ti -
vos ur ba nos e tan to quan to pos sí vel a con vivê ncia em seu lar.56

3. Di rei tos cul tu rais

A. Sig ni fi caç ão cons ti tu cio nal

A Cons ti tuiç ão de 1988 deu re le van te im portância à cul tu ra, to ma do
esse ter mo em sen ti do abran gen te da for maç ão edu ca cio nal do povo, ex -
press ão cria do ra da pes soa e das pro jeç ões do es pí ri to hu ma no  ma te ria li -
za das em su por tes ex pres si vos, por ta do res de re ferê ncias à iden ti da de, à
ação, à me mó ria dos di fe ren tes gru pos for ma do res da so cie da de bra si lei -
ra, que se ex pri mem por vá rios de seus ar ti gos (5o., IX, 23, III a V, 24,
VII a IX, 30, IX, e 205 a 217), for man do aqui lo que se de no mi na or dem
cons ti tu cio nal da cul tu ra, ou cons ti tuiç ão cul tu ral,57 cons ti tuí da pelo
con jun to de nor mas que con tém re ferê ncias cul tu rais e dis po siç ões con -
subs tan cia do ras dos di rei tos so ciais re la ti vos à edu caç ão e à cultura.
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55 Cf. Lei 8.069, de 13 de jul ho de 1990, que disp õe so bre o Esta tu to da Crian ça e do
Ado les cen te. Cf. tam bém Cury et al.,  (coords.), Esta tu to da crian ça e do ado les cen te co -
men ta do, São Pau lo, Mal hei ros, 1992.

56 Cf. Lei 8.842, de 4 de ja nei ro de 1994, que disp õe so bre a po lí ti ca na cio nal do ido so 
e cria o Con sel ho Na cio nal do Ido so.

57 Ca no til ho, Go mes e Mo rei ra, Vi tal, Cons ti tuiç ão da Re pú bli cas por tu gue sa ano ta -
da, p. 361. Cons ti tuiç ão cul tu ral ape nas no sen ti do de fun da men tos cons ti tu cio nais da
cul tu ra.



B. Obje ti vos e prin cí pios in for ma do res da edu caç ão

O ar ti go 205  prevê três ob je ti vos bá si cos da edu caç ão: a) ple no de -
sen vol vi men to da pes soa; b) pre pa ro da pes soa para o exer cí cio da ci -
da da nia; c) qua li fi caç ão da pes soa para o tra bal ho.  Inte gram-se, nes tes  
ob je ti vos, va lo res an tro po ló gi co-cul tu rais, políticos e profissionais.

A con se cuç ão prá ti ca des ses ob je ti vos só se rea li za rá num sis te ma
edu ca cio nal de mo crá ti co, em que a or ga ni zaç ão  da edu caç ão for mal (via 
es co la) con cre ti ze o di rei to ao en si no, in for ma do por al guns prin cí pios
com eles coe ren tes, que, real men te, fo ram acol hi dos pela Cons ti tuiç ão,
tais são: uni ver sa li da de (en si no para to dos), igual da de, li ber da de, plu ra -
lis mo, gra tui da de do en si no pú bli co, va lo ri zaç ão dos res pec ti vos pro fis -
sio nais, gest ão de mo crá ti ca da es co la e padr ão de qua li da de, princípios
esses que foram acolhidos no artigo 206 da Constituição.

C. Di rei to à edu caç ão

O ar ti go 205 con tém uma de cla raç ão fun da men tal que, com bi na da
com o ar ti go 6o., ele va a edu caç ão ao ní vel dos di rei tos fun da men tais do
ho mem. Aí se afir ma que a edu caç ão é di rei to de to dos, com o que esse
di rei to é in for ma do pelo prin cí pio da uni ver sa li da de. Real ça-lhe o va lor

ju rí di co, por um lado, a cláu su la ¾a edu caç ão é de ver do Esta do e da

fa mí lia¾, cons tan te do mes mo ar ti go, que com ple ta a si tuaç ão ju rí di ca
sub je ti va, ao ex pli ci tar o ti tu lar do de ver, da obri gaç ão, con tra pos to
àque le di rei to. Vale di zer: to dos têm o direito à educação e o Estado tem
o dever de prestá-la, assim como a família.

A nor ma, as sim ex pli ci ta da —“A edu caç ão, di rei to de to dos e de ver

do Esta do e da fa mí lia...” (ar ti gos 205 e 227)¾, sig ni fi ca, em pri mei ro
lu gar,  que o Esta do tem que apa rel har-se para for ne cer, a to dos, os ser -
vi ços edu ca cio nais, isto é, ofe re cer en si no, de acor do com os prin cí pios
es ta tuí dos na Cons ti tuiç ão (ar ti go 206); que ele tem que am pliar cada vez 
mais as pos si bi li da des de que to dos ven ham a exer cer igual men te esse
di rei to; e, em se gun do lu gar, que to das as nor mas da Cons ti tuiç ão, so bre
edu caç ão e en si no, hão que ser in ter pre ta das em funç ão da que la de cla -
raç ão e no sen ti do de sua ple na e efe ti va rea li zaç ão. A Cons ti tuiç ão mes -
ma já con si de rou que o aces so ao en si no fun da men tal, obri ga tó rio e gra -
tui to, é di rei to pú bli co sub je ti vo; equi va le re con he cer que é di rei to

BRASIL 81



ple na men te efi caz e de apli ca bi li da de ime dia ta, isto é, di rei to exigível
judicialmente, se não for prestado espontaneamente.

As nor mas têm, ain da, o sig ni fi ca do ju rí di co de ele var a edu caç ão à
ca te go ria de ser vi ço pú bli co es sen cial que ao po der pú bli co im pen de
pos si bi li tar a to dos. Daí a pre ferê ncia cons ti tu cio nal pelo en si no pú bli co, 
pelo que a ini cia ti va pri va da, nes se cam po, em bo ra liv re, é, no en tan to,
me ra men te se cun dá ria e con di cio na da (ar ti gos 209 e 213).

D. Di rei to à cul tu ra

Intro duç ão.58 Até mui to re cen te men te, a cul tu ra (for mal, ar tís ti ca) era
tra ta da como um or na men to, ob je to de pro teç ão de me ce nas que se com -
pra ziam em ver gi ra rem em tor no de si os as tros que res plan de ciam ao
to que da ins pi raç ão ro ma nes ca, poé ti ca, mu si cal ou das ar tes plás ti cas.
Esses pro te to res pres ta ram, as sim mes mo, enor me ser vi ço ao de sen vol vi -
men to da cul tu ra for mal. Daí sur gi ram as aca de mias, os prêmios, os tea -
tros, as es co las. Mas as re laç ões cul tu rais se da vam no meio pri va do, re -
gi das pelo di rei to ci vil, nor mal men te, por via de re gras con tra tuais.

A so cie da de se trans for ma e, as sim, o mun do da cul tu ra. Esta pas sa a
ser en ca ra da como algo es sen cial e não ape nas como um la zer de po ten -
ta dos, ha ven do até fi ló so fos que “es ti mam que a cul tu ra é a cha ve de
aber tu ra do mun do de amanhã, o meio de ul tra pas sar as di fi cul da des
de nos so tem po, a sig ni fi caç ão pro fun da da cri se de nos so tem po”.59 Daí
que a cul tu ra se trans for mou numa ati vi da de re gu lar do ho mem, um pro -
du to e um ob je to de con su mo des te, sus ci tan do re laç ões ju rí di cas, que se
tra du zem em di rei tos e obri gaç ões, como, p. ex., os di rei tos de au tor so -
bre suas obras.

Essa vis ão da cul tu ra impôs a ne ces si da de da in ter ferê ncia ofi cial,
quer pela re gu la men taç ão das re laç ões de cul tu ra, quer pela criaç ão de
opor tu ni da des cul tu rais, quer mes mo como pro du tor de cul tu ra, com a
cons truç ão de es pa ços cul tu rais, as sim os tea tros pú bli cos, a ofer ta de en -
si no ofi cial das ar tes, como os con ser va tó rios mu si cais, as es co las de
balé, fa cul da des de co mu ni caç ão e ar tes, ma nu tenç ão de mu seus, dis ci -
pli na da pro teç ão do pa trimô nio cul tu ral, en fim, pela pres taç ão de ser vi -
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da cul tu ra, São Pau lo, Mal hei ros Edi to res, 2001.

59 Cf. Pon tier, Jean-Ma rie e ou tros, Droit de la cul tu re, p. 1 (pre fá cio).



ços pú bli cos cul tu rais. A esse pro pó si to é que Jean-Ma rie Pon tier,
Jean-Clau de e Jac ques Bour don dis se ram o se guin te: “Mais lar ga men te,
as exigê ncias dos ci dad ãos em ma té ria de cul tu ra, como o sen ti men to
dos di ri gen tes da ne ces si da de de ofe re cer aos ci dad ãos ser vi ços nes se
do mí nio, est ão na ori gem de um novo di rei to.  Esse di rei to pôde pri mei ro 
ser qua li fi ca do de di rei to à cul tu ra... an tes de tor nar-se, pelo fato do de -
sen vol vi men to das leis, dos re gu la men tos, da ju ris prudê ncia, um ver da -
dei ro di rei to da cul tu ra”.60

Di rei tos cul tu rais.  Não fo ram arro la dos no ar ti go 6o. como es pé cies
de di rei to so cial, mas, se a edu caç ão o foi, aí tam bém es tar ão aque les, até 
por que est ão ex pli ci ta men te re fe ri dos no ar ti go 215, con soan te o qual o
Esta do ga ran ti rá a to dos o ple no exer cí cio dos di rei tos cul tu rais e aces -
so às fon tes da cul tu ra na cio nal, e apoia rá e in cen ti va rá a va lo ri zaç ão e 
a di fus ão das ma ni fes taç ões cul tu rais. Por aí tam bém se vê que se tra ta
de di rei tos in for ma dos pelo prin cí pio da uni ver sa li da de, isto é, di rei tos
ga ran ti dos a todos.

Sig ni fi ca do e con teú do da ex press ão “di rei tos cul tu rais”. Assim se de -
li neia a du pla di mens ão da ex press ão “di rei tos cul tu rais” que cons ta do
ar ti go 215 da Cons ti tuiç ão. De um lado, o di rei to cul tu ral, como nor ma
agen di (as sim, p. ex. “O Esta do ga ran ti rá a to dos o ple no exer cí cio dos
di rei tos cul tu rais”, é uma nor ma) e o di rei to cul tu ral, como fa cul tas
agen di (as sim, p. ex. da nor ma que ga ran te a to dos o ple no exer cí cio dos
di rei tos de co rre a fa cul da de de agir com base nela). O con jun to de nor -
mas ju rí di cas que dis ci pli nam as re laç ões de cul tu ra for ma a or dem ju rí -
di ca da cul tu ra. Esse con jun to de to das as nor mas ju rí di cas, cons ti tu cio -
nais ou or di ná rias, é que cons ti tuem o di rei to ob je ti vo da cul tu ra, e,
quan do se fala em di rei to da cul tu ra está-se re fe rin do ao di rei to ob je ti vo
da cul tu ra, ao con jun to de nor mas so bre cul tu ra. Pois bem, es sas nor mas
ge ram si tuaç ões ju rí di cas em fa vor dos in te res sa dos, que lhes dão a fa -
cul da de de agir, para au fe rir van ta gens ou bens ju rí di cos que sua si tua-
ção con cre ta pro duz, ao sub su mir-se numa de ter mi na da nor ma. Assim,
se o Esta do ga ran te o ple no exer cí cio dos di rei tos cul tu rais, isso sig ni fi ca 
que o in te res sa da em cer ta si tuaç ão, tem o di rei to (fa cul da de sub je ti va)
de rei vin di car esse exer cí cio e o Esta do o de ver de pos si bi li tar a rea li za-
ção do di rei to em cau sa. Ga ran tir o aces so à cul tu ra na cio nal (ar ti go
215): nor ma ju rí di ca, nor ma agen di,  sig ni fi ca con fe rir aos in te res sa dos a 
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pos si bi li da de efe ti va des se aces so: fa cul tas agen di. Quan do se fala em
di rei to à cul tu ra está-se re fe rin do a essa pos si bi li da de de agir con fe ri da
pela nor ma ju rí di ca de cul tu ra. Ao di rei to à cul tu ra co rres pon de a obri -
gaç ão correspectiva do Estado.

Di rei to à cul tu ra.  É um di rei to cons ti tu cio nal fun da men tal61 que exi -
ge uma ação po si ti va do Esta do, cuja rea li zaç ão efe ti va pos tu la  uma po -
lí ti ca cul tu ral ofi cial.62 Mas isso sus ci ta tam bém di ver sos pro ble mas re la -
ti va men te aos li mi tes da atuaç ão es ta tal nes se cam po.

A Cons ti tuiç ão não dei xa mui tas dú vi das so bre o tema, já que ga ran te
a li ber da de de criaç ão, de ex press ão e de aces so às fon tes da cul tu ra. Isso 
sig ni fi ca que não pode ha ver cul tu ra im pos ta, que o pa pel do po der pú -
bli co deve ser o de fa vo re cer a liv re pro cu ra das ma ni fes taç ões cul tu rais,
criar con diç ões de aces so po pu lar à cul tu ra, pro ver meio para que a di -
fus ão cul tu ral se fun da men te nos cri té rios de igual da de. É o que, aliás, se 
tem na com bi naç ão dos ar ti gos 5o., IX, e 215, en quan to o pri mei ro de -
cla ra que é liv re a ex press ão da ati vi da de in te lec tual, ar tís ti ca, cien tí fi ca 
e de co mu ni caç ão, in de pen den te men te de cen su ra ou li cen ça —o que
au to ri za a pes soa atuar con for me dite suas in cli naç ões e in te res ses cul -
tu rais— ao mes mo tem po em que o se gun do de cla ra que o Esta do ga -
ran ti rá a to dos o ple no exer cí cio dos di rei tos cul tu rais e aces so às fon tes 
da cul tu ra na cio nal, e apoia rá e incentivará  a valorização e a difusão
das manifestações culturais.

Os au to res ci ta dos ques tio nam esse as pec to do di rei to à cul tu ra. “Se
ent ão o que é exi gi do dos po de res pú bli cos não é uma cul tu ra de ter mi na -
da a pro por aos ci dad ãos mas os meios de atin gir a cul tu ra, o pro ble ma
de ve ria trans for mar-se na quest ão de ”como fa vo re cer o aces so à cul tu -
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ra?”. Res pon dem que, na rea li da de, o pro ble ma é bem mais com ple xo,
pois, a quest ão do “como” é efe ti va men te fun da men tal, e os go ver nan tes
tro pe çam na de fi niç ão dos meios para tor nar efe ti vo o aces so à cul tu ra.
Lem bram que a de mo cra ti zaç ão cul tu ral é uma das fa ce tas da res pos ta
que os po de res pú bli cos ten tam dar a essa quest ão, mas, con tra ar gu men -
tam: a di fi cul da de de de ter mi nar os meios se nu tre de uma di fi cul da de
mais fun da men tal, e ine vi tá vel: a que cul tu ra se tra ta de fa ci li tar o aces -
so?63 Essa quest ão, no en tan to, não se põe em face da nos sa Cons ti tuiç ão, 
que deu a ela res pos ta ex pres sa no tex to su pra men cio na do. Ali, de fato,
está que o Esta do ga ran ti rá o aces so às fon tes da cul tu ra na cio nal, o que
en vol ve to das as ma ni fes taç ões cul tu rais do povo bra si lei ro em ge ral
como as ma ni fes taç ões cul tu rais par ti cu la res: po pu la res, in dí ge nas,
afro-bra si lei ras e de ou tros gru pos par ti ci pan tes do pro ces so ci vi li za tó rio 
na cio nal (ar ti go 215, §1). A ação cul tu ral do Esta do há de ser ação afir -
ma ti va que bus que rea li zar a igua li zaç ão dos so cial men te de si guais para
que to dos, igual men te, au fe riam os be ne fí cios da cul tu ra. Em suma se
tra ta da de mo cra ti zaç ão da cul tu ra que re pre sen te a for mu laç ão po lí ti ca e 
so cio ló gi ca de uma con cepç ão esté ti ca que seja o se gui men to ló gi co e na -
tu ral da de mo cra cia so cial que ins cre va o di rei to à cul tu ra no rol dos bens 
au fe rí veis por to dos igual men te; de mo cra ti zaç ão, en fim, que seja o ins -
tru men to e o re sul ta do da ex tens ão dos meios de di fus ão ar tís ti ca e a 
pro moç ão de la zer da mas sa da po pu laç ão a fim de que pos sa efe ti va -
men te ter o aces so à cul tu ra.64

Ou tra quest ão re le van te diz res pei to à efi cá cia do di rei to à cul tu ra.
Ain da são aque les au to res que re cor dam: “A úni ca con clus ão que se
imp õe é que se a con sa graç ão do di rei to à cul tu ra é cla ra, evi den te, já é
bem me nos o fazê-lo rea li zar-se”. Acres cen ta ram, em face da Cons ti tui-
ção fran ce sa, que so bre o pla no es tri ta men te ju rí di co é im pos sí vel a um
ci dad ão fa zer va ler esse di rei to à cul tu ra in vo can do as dis po siç ões cons -
ti tu cio nais.65 É pre ci so ter em men te que os au to res es ta vam dis cu tin do
nor mas que de co rrem do preâm bu lo da Cons ti tuiç ão fran ce sa, si tuaç ão
essa que ge rou gran des con tro vér sias so bre o sen ti do ju rí di co-cons ti tu -
cio nal de tais nor mas, e, en quan to a dou tri na e mes mo a ju ris prudê ncia
acei ta ram que eram nor mas cons ti tu cio nais, con cluí ram que, na ausê ncia
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de dis po siç ões le gis la ti vas atuan do tais dis po siç ões, sua in vo caç ão era
ino pe ran te, o que é um modo con tra di tó rio de re con he cer nor mas cons ti -
tu cio nais. São tais, mas não va lem como tais, se o le gis la dor não in ter fe -
rir...(!)

Não se nega que tais nor mas ten ham me nor efi cá cia que ou tras. São
nor mas de efi cá cia li mi ta da que pos tu lam uma pro vidê ncia ul te rior para
pro du zi rem to dos os seus efei tos. Mas não são des ti tuí das de efi cá cia,
por que não são sim ples di rei tos de le gis laç ão mas di rei tos cons ti tu cio -
nais atuais e fun da men tais, por que de vem ser com preen di dos den tro do
com ple xo mar co dos di rei tos hu ma nos tam bém re con he ci dos pela De cla -
raç ão Uni ver sal dos Di rei tos do Ho mem,66 e aos quais a pró pria Cons ti -
tuiç ão ofe re ce al gu mas con diç ões de apli ca bi li da de imediata.

Con teú do do di rei to à cul tu ra. A dis cuss ão su pra pren deu-se a um
sen ti do da ex press ão como re fe rin do-se ape nas à cul tu ra em sen ti do es -
tri to. Mas esta, como te mos lem bra do, pode ser to ma da em sen ti do
abran gen te da for maç ão edu ca cio nal do povo, ex press ões cria do ras da
pes soa e das pro jeç ões do es pí ri to hu ma no ma te ria li za das em su por tes
ex pres si vos, for man do aqui lo que se de no mi na or dem ou or de naç ão
cons ti tu cio nal da cul tu ra, ou cons ti tuiç ão cul tu ral, cons ti tuí da pelo con -
jun to de nor mas que con tém re ferê ncias cul tu rais e dis po siç ões con subs -
tan cia do ras dos di rei tos so ciais re la ti vos à edu caç ão e à cul tu ra.67 Nes se
caso, a dis cuss ão pode im pli car ou tras con si de raç ões que o tra ta men to
ju rí di co da cul tu ra em sen ti do es tri to não com por ta. Bas ta ape nas lem -
brar que, em ma té ria de edu caç ão, a in ter ferê ncia do Esta do é mais acen -
tua da até por que está pre vis to que é seu de ver pres tar edu caç ão. Por isso, 
até imp õe con du tas nes sa ma té ria, sen do su fi cien te re cor dar o en si no
fun da men tal obrigatório.

Di rei to da cul tu ra. O es ta be le ci men to de uma po lí ti ca cul tu ral é o
meio que os po de res pú bli cos uti li zam para pro pi ciar o gozo dos di rei tos
cul tu rais, es pe cial men te o aces so à cul tu ra e a or ga ni zaç ão do pa trimô nio 
cul tu ral, ins ti tuin do órg ãos des ti na dos a ad mi nis trar a cul tu ra, tais como
o Mi nis té rio da Cul tu ra, Se cre ta rias Esta duais de Cul tu ra e Se cre ta rias
Mu ni ci pais de Cul tu ra, cujo con jun to for ma um sis te ma ad mi nis tra ti vo
da cul tu ra, dan do ori gem ao con cei to de ins ti tuiç ões cul tu rais. Uma po lí -
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ti ca pú bli ca da cul tu ra exi ge a criaç ão de nor mas ju rí di cas que dis ci pli -
nem as re laç ões ju rí di cas cul tu rais. Seu de sen vol vi men to é que dá ori -
gem a um sis te ma nor ma ti vo da cul tu ra, que cons ti tui o di rei to da
cul tu ra, um ramo do di rei to em for maç ão. Alain Riou o de fi ne as sim: “o
di rei to da cul tu ra é cons ti tuí do do con jun to das re gras que se apli cam ás
ati vi da des cul tu rais pú bli cas e pri va das as sim como às re laç ões des tes
en tre si, da ju ris prudê ncia que elas sus ci tam e dos co men tá rios da dou tri -
na so bre esse as sun to”.68 Não é cer ta men te uma de fi niç ão ele gan te.
Entram nela cir cunstâncias que não são da essência do de fi ni do. Se gun -
do esse au tor, o di rei to da cul tu ra com preen de qua tro gran des do mí nios:
o di rei to pa tri mo nial da cul tu ra, o di rei to da criaç ão e da for maç ão cul tu -
rais, o me ce na to cul tu ral, a pro prie da de li te rá ria e ar tís ti ca.69  Já Pon tier,
Ric ci e Bour don en ten dem que o di rei to da cul tu ra se tra duz pela
existência de um ser vi ço pú bli co da cul tu ra, por uma po lí cia da cul tu ra e
pelo de sen vol vi men to de um con ten cio so da cul tu ra.70

Di rei tos cul tu rais re con he ci dos. Em suma, quais são es ses di rei tos
cul tu rais re con he ci dos na Cons ti tuiç ão? São: a) li ber da de de ex press ão
da ati vi da de in te lec tual, ar tís ti ca, cien tí fi ca; b) di rei to de criaç ão cul tu ral, 
com preen di das as criaç ões ar tís ti cas, cien tí fi cas e tec no ló gi cas; c) di rei to 
de aces so às fon tes da cul tu ra na cio nal; d) di rei to de di fus ão das ma ni -
fes taç ões cul tu rais; e) di rei to de pro teç ão ás ma ni fes taç ões das cul tu ras
po pu la res, in dí ge nas e afro-bra si lei ras e de ou tros gru pos par ti ci pan tes
do pro ces so ci vi li za tó rio na cio nal; f) di rei to-de ver es ta tal de for maç ão do 
pa trimô nio cul tu ral bra si lei ro e de pro teç ão dos bens de cul tu ra, que, as -
sim, fi cam su jei tos a um re gi me ju rí di co es pe cial, como for ma de pro -
prie da de de in te res se pú bli co. Tais direitos decorrem das normas dos
artigos 5o., IX, 215 e 216.

E. Di rei tos so ciais re la ti vos à mo ra dia71

Fun da men to cons ti tu cio nal. O di rei to à mo ra dia já era re con he ci do
como uma ex press ão dos di rei tos so ciais por for ça mes mo do dis pos to no 

BRASIL 87

68 Cf. Le droit de la cul tu re et le droit à la cul tu re, 2a. ed., Pa ris, ESF Édi teur, 1996,
p. 37.

69 Cf. op. cit., nota  , p. 37.
70 Cf. op. cit., nota  , p. 90.
71 Cf. meu Cur so de di rei to cons ti tu cio nal po si ti vo, 19a. ed., São Pau lo, Mal hei ros

Edi to res, 2001, pp. 317 e ss.



ar ti go 23, IX, se gun do o qual é da com petê ncia co mum da Uni ão, es ta -
dos, Dis tri to Fe de ral e mu ni cí pio “pro mo ver pro gra mas de cons truç ão de 
mo ra dias e a mel ho ria das con diç ões ha bi ta cio nais e de sa nea men to”. Aí
já se tra du zia um po der-de ver do Po der Pú bli co que im pli ca va a con tra -
par ti da do di rei to co rres pon den te a tan tos quan tos ne ces si tem de uma ha -
bi taç ão. Essa con tra par ti da é o di rei to à mo ra dia que ago ra a EC-26, de
14.2.2000, ex pli ci tou no ar ti go 6o.

Sig ni fi caç ão e Con teú do. O di rei to à mo ra dia sig ni fi ca ocu par um lu -
gar como re sidê ncia; ocu par uma casa, apar ta men to etc., para nela ha bi -
tar. No “mo rar” en con tra mos a idéia bá si ca da ha bi tua li da de no per ma -
ne cer ocu pan do uma edi fi caç ão, o que so bres sai com sua co rre laç ão com 
o re si dir e o ha bi tar, com a mes ma co no taç ão de per ma ne cer ocu pan do
um lu gar per ma nen te men te. O di rei to à mo ra dia não é ne ces sa ria men te
di rei to à casa pró pria. Quer-se que se ga ran ta a to dos um teto onde se
abri gue com a fa mí lia de modo per ma nen te, se gun do a pró pria eti mo lo -
gia do ver bo mo rar, do la tim “mo ra ri”, que sig ni fi ca va de mo rar, fi car.
Mas é evi den te que a ob tenç ão da casa pró pria pode ser um com ple men -
to in dis pen sá vel para a efe ti vaç ão do di rei to à moradia.

O con teú do do di rei to à mo ra dia en vol ve não só a fa cul da de de ocu par 
uma ha bi taç ão. Exi ge-se que seja uma ha bi taç ão de di mens ões ade qua -
das, em con diç ões de hi gien te e con for to e que pre ser ve a in ti mi da de
pes soal e a pri va ci da de fa mi liar, como se prevê na Cons ti tuiç ão por tu -
gue sa (ar ti go 65). Em suma, que seja uma ha bi taç ão dig na e ade qua da,
como quer a Cons ti tuiç ão es pan ho la (ar ti go 47). Nem se pen se que es ta -
mos aqui rei vin di can do a apli caç ão des sas cons ti tuiç ões ao nos so sis te -
ma. Não é isso. È que a com preens ão do di rei to á mo ra dia, como di rei to
so cial, ago ra in se ri do ex pres sa men te em nos sa Cons ti tuiç ão, en con tra
nor mas e prin cí pios que exi ge que ele ten ha aque las di mens ões. Se ela
prevê, como um prin cí pio fun da men tal, a dig ni da de da pes soa hu ma na
(ar ti go 1o., III), as sim como o di rei to à in ti mi da de e à pri va ci da de (ar ti go 
5o., X), e que o a casa é um asi lo in vio lá vel (ar ti go 5o., XI), ent ão tudo
isso envolve necessariamente o direito à moradia. Não fosse assim seria
um direito empobrecido.

Con diç ão de efi cá cia. Esse é da que les di rei tos que têm duas fa ces:
uma ne ga ti va e ou tra po si ti va. A pri mei ra sig ni fi ca que a ci da da nia não
pode ser pri va do de uma mo ra dia nem im pe di do de con se guir uma, no
que im por ta na abs tenç ão do Esta do e de ter cei ros. A se gun da que é a
nota prin ci pal do di rei to à mo ra dia como dos de mais di rei tos so ciais con -
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sis te no di rei to de ob ter uma mo ra dia dig na e ade qua da, re ve lan do-se
como um di rei to po si ti vo de ca rá ter pres ta cio nal, por que le gi ti ma a pre -
tens ão do seu ti tu lar à rea li zaç ão do di rei to por via de ação po si ti va do
Esta do. É nes sa ação po si ti va que se en con tra a con diç ão de efi cá cia
do di rei to à mo ra dia. E ela está pre vis ta em vá rios dis po si ti vos de nos sa
Cons ti tuiç ão, en tre os quais se des ta ca o ar ti go 3o. que de fi ne como ob -
je ti vos fun da men tais da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil cons truir uma
so cie da de jus ta e so li dá ria, erra di car a mar gi na li zaç ão, e não há mar gi na -
li zaç ão maior do que não se ter um teto para si e para a fa mí lia, e pro mo -
ver o bem de to dos, que pres sup õe, no mí ni mo, ter onde mo rar dig na -
men te. Além des sas nor mas e prin cí pios ge rais, há ain da o dis pos to no
ar ti go 23, X, que dá com petê ncia co mum a to das as en ti da des pú bli cas
da Fe de raç ão para com ba ter as cau sas da po bre za e os fa to res da mar gi -
na li zaç ão, pro mo ven do a in te graç ão so cial dos se to res des fa vo re ci dos, o
que im por ta só por si criar con diç ões de ha bi ta bi li da de ade qua da para to -
dos. Mas há ain da nor ma es pe cí fi ca de ter mi nan do ação po si ti va no sen ti -
do da efe ti va rea li zaç ão do di rei to à mo ra dia, quan do, no mes mo, ar ti go
23, IX, se es ta be le ce a com petê ncia co mum para “pro mo ver pro gra mas
de cons truç ão de mo ra dias e a mel ho ria das con diç ões ha bi ta cio nais e de
sa nea men to”.

F. Di rei to do meio am bien te

O ca pí tu lo do meio am bien te é um dos mais im por tan tes e avan ça dos
da Cons ti tuiç ão de 1988, onde se de fi ne o meio am bien te eco lo gi ca men -
te equi li bra do como di rei to de to dos e lhe dá a na tu re za de bem de uso
co mum do povo e es sen cial à sa dia qua li da de de vida, im pon do-se ao po -
der pú bli co e à co le ti vi da de o de ver de de fendê-lo e pre ser vá-lo para as
presentes e futuras gerações.

O ar ti go 225, § 1, arro la as me di das e pro vidê ncias que in cum bem ao
po der pú bli co to mar para as se gu rar a efe ti vi da de do di rei to re con he ci do
no ca put, que nos li mi ta re mos a enun ciar, quais se jam: a) pre ser var e
res tau rar os pro ces sos eco ló gi cos es sen ciais e pro ver o ma ne jo eco ló gi co 
das es pé cies e ecos sis te mas; b) pre ser var a di ver si da de e a in te gri da de do 
pa trimô nio ge né ti co do país e fis ca li zar as en ti da des de di ca das à pes qui -
sa e ma ni pu laç ão de ma te rial ge né ti co; c) de fi nir, em to das as uni da des
da Fe de raç ão, es pa ços te rri to riais e seus com po nen tes a se rem es pe cial -
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men te pro te gi dos, sen do a al te raç ão e a su press ão per mi ti das so men te
atra vés de lei, ve da da qual quer uti li zaç ão que com pro me ta a in te gri da de
dos atri bu tos que jus ti fi quem sua pro teç ão; d) exi gir, na for ma da lei,
para ins ta laç ão de obra ou ati vi da de po ten cial men te cau sa do ra de sig ni fi -
ca ti va de gra daç ão do meio am bien te, es tu do pré vio de im pac to am bien -
tal, a que se dará pu bli ci da de; e) con tro lar a pro duç ão, a co mer cia li zaç ão 
e o em pre go de téc ni cas, mé to dos e sub stâncias que com por tem ris co
para a vida, a qua li da de de vida e o meio am bien te; f) pro mo ver a edu -
caç ão am bien tal em to dos os ní veis de en si no e a cons cien ti zaç ão pú bli ca 
para a pre ser vaç ão do meio am bien te; g) proteger a fauna e a flora,
vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função
ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a
crueldade.

Além des ses meios de atuaç ão do po der pú bli co, a Cons ti tuiç ão imp õe 
con du tas pre ser va cio nis tas a quan tos pos sam di re ta ou in di re ta men te ge -
rar da nos ao meio am bien te. Assim, aque le que ex plo rar re cur sos mi ne -
rais fica obri ga do a re cu pe rar o meio am bien te de gra da do, de acor do
com so luç ão téc ni ca exi gi da pelo órg ão pú bli co com pe ten te, na for ma da 
lei, e as usi nas que ope rem com rea tor nu clear de ver ão ter sua lo ca li za-
ção de fi ni da em lei fe de ral, sem o que não po der ão ser ins ta la das. Dá ela
ênfa se à atuaç ão pre ven ti va, mas não des cui da das me di das re pres si vas,
ao exi gir a re cu pe raç ão do meio am bien te de gra da do por ati vi da des re -
gu la res, e es pe cial men te ao su jei tar as con du tas e ati vi da des le si vas ao
meio am bien te a sanç ões pe nais e ad mi nis tra ti vas, sem pre juí zo da obri -
gaç ão de re pa rar os da nos cau sa dos. Cabe in vo car, aqui, a tal pro pó si to,
o dis pos to no ar ti go 173, § 5, que prevê a pos si bi li da de de res pon sa bi li -
zaç ão das pes soas ju rí di cas, in de pen den te da res pon sa bi li da de de seus
di ri gen tes, sujeitando-as às punições compatíveis com sua natureza, nos
atos praticados contra a ordem econômica, que tem como um de seus
princípios a defesa do meio ambiente.

O ar ti go 225, § 4, de cla ra pa trimô nio na cio nal a Flo res ta Amazô ni ca
bra si lei ra, a Mata Atlânti ca, a Se rra do Mar, o Pan ta nal Mato-Gros sen se
e a Zona Cos tei ra, não para tor ná-las es ta ti ca men te pre ser va das; ao con -
trá rio, sua uti li zaç ão econô mi ca, in clu si ve quan to ao uso dos re cur sos
na tu rais, é ad mis sí vel, na for ma da lei, den tro de con diç ões que
assegurem a preservação do meio ambiente.

A Cons ti tuiç ão, com isso, se gue, e até ul tra pas sa, as Cons ti tuiç ões
mais re cen tes (Por tu gal, ar ti go 66, Espan ha, ar ti go 45) na pro teç ão do
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meio am biente. Toma cons ciên cia de que a “qua li da de do meio am bien -
te se trans for ma ra num bem, num pa trimô nio, num va lor mes mo, cuja
pre ser vaç ão, re cu pe raç ão e re vi ta li zaç ão se tor na ra num im pe ra ti vo do 
Po der Pú bli co, para as se gu rar a saúde, o bem-es tar do ho mem e as con -
diç ões de seu de sen vol vi men to. Em ver da de, para as se gu rar o di rei to
fun da men tal à vida”.72 As nor mas cons ti tu cio nais as su mi ram a cons ciên -
cia de que o di rei to à vida, como ma triz de to dos os de mais di rei tos fun -
da men tais do ho mem, é que há de orien tar to das as for mas de atuaç ão no 
cam po da tu te la do meio am bien te. Com preen deu que ele é um va lor pre -
pon de ran te, que há de es tar aci ma de quais quer con si de raç ões como as
de de sen vol vi men to, como as de res pei to ao di rei to de pro prie da de,
como as da ini cia ti va pri va da. Tam bém es tes são ga ran ti dos no tex to
cons ti tu cio nal, mas, a toda evidê ncia, não po dem pri mar so bre o di rei to
fun da men tal à vida, que está em jogo quan do se dis cu te a tu te la da qua li -
da de do meio am bien te, que é ins tru men tal no sen ti do de que, atra vés
des sa tu te la, o que se pro te ge é um va lor maior: a qua li da de da vida hu -
ma na.73

G. Di rei to ao la zer

O ar ti go 6o. men cio na o la zer en tre os di rei tos so ciais. La zer e re -
creaç ão são funç ões ur ba nís ti cas, daí por que são ma ni fes taç ões do di rei -
to ur ba nís ti co. Sua na tu re za so cial de co rre do fato de que cons ti tuem
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di rei to à vida, me re ces se na nova Car ta Mag na tra ta men to ade qua do e su ge ri mos um dis -
po si ti vo que sin te ti za va o es sen cial do ca pí tu lo em es tu do, nos ter mos se guin tes: “Arti go - 
(di rei to à qua li da de do meio am bien te) 1. To dos têm di rei to a um meio am bien te sa dio e
eco lo gi ca men te equi li bra do, bem como o de ver de de fendê-lo. 2. Incum be aos po de res
pú bli cos ve lar pela apli caç ão efi caz des se di rei to e pelo ra cio nal apro vei ta men to dos re -
cur sos na tu rais, sal va guar dan do sua ca pa ci da de de re no vaç ão e es ta bi li da de eco ló gi ca,
com o fim de pro te ger e mel ho rar a qua li da de da vida e de fen der e res tau rar o meio am -
bien te, apoian do-se na in dis pen sá vel so li da rie da de co le ti va. 3. Fica re con he ci da a le gi ti -
maç ão pro ces sual a qual quer bra si lei ro e a ins ti tuiç ões bra si lei ras de fins am bien tais e
eco ló gi cos para a de fe sa do meio am bien te no in te res se da qua li da de de vida. 4. A mes ma
le gi ti maç ão cabe ao Mi nis té rio Pú bli co fe de ral e es ta dual. 5. A lei fi xa rá sanç ões pe nais,
ad mi nis tra ti vas e ci vis para quem vio lar o dis pos to nas alí neas 1 e 2 des te ar ti go”.

73 Re pro du zi mos aqui con si de raç ões que cons tam do nos so ar ti go ci ta do, Re vis ta dos
Advo ga dos, 18, p. 50.



pres taç ões es ta tais que in ter fe rem com as con diç ões de tra bal ho e com a
qua li da de de vida, don de sua re laç ão com o di rei to ao meio am bien te sa -
dio e equi li bra do. “La zer é en tre ga à ocio si da de re pou san te. Re creaç ão é 
en tre ga ao di ver ti men to, ao es por te, ao brin que do. Ambos se des ti nam a
re fa zer as for ças de pois da la bu ta diá ria e se ma nal. Ambos re que rem lu -
ga res apro pria dos, tran qüi los num, re ple to de fol gue dos e ale grias em
ou tro”.74

A Cons ti tuiç ão men cio na o la zer ape nas no ar ti go 6o. e faz li gei ra re -
ferê ncia no ar ti go 227, e nada mais diz so bre esse di rei to so cial. Como
vis to, ele está mui to as so cia do aos di rei tos dos tra bal ha do res re la ti vos ao 
re pou so. Nes se sen ti do, ele fora de fi ni do no Ante pro je to da Co miss ão
Afon so Ari nos, ar ti go 24: “To dos têm di rei to ao la zer e à uti li zaç ão cria -
do ra do tem po li be ra do ao tra bal ho e ao des can so”. É um di rei to so cial
que vai depender de melhor definição na legislação ordinária.

H. Des por to

É de ver do Esta do fo men tar prá ti cas des por ti vas for mais e não-for -
mais, como di rei to de cada um, ob ser va das as di re tri zes do ar ti go 217. A
Cons ti tuiç ão va lo ri zou a jus ti ça des por ti va, quan do es ta be le ceu que o
Po der Ju di ciá rio só ad mi ti rá aç ões re la ti vas à dis ci pli na e às com pe tiç ões 
des por ti vas após es go ta rem-se as instâncias da que la. Mas impôs a ela um 
pra zo má xi mo para pro fe rir a de cis ão fi nal, que é de ses sen ta dias, após o 
qual, evidentemente, o Poder Judiciário poderá conhecer da controvérsia.

I. Ciên cia e tec no lo gia

É in cumbência do Esta do pro mo ver e in cen ti var o de sen vol vi men to
cien tí fi co, a pes qui sa e a ca pa ci taç ão tec no ló gi ca. A Cons ti tuiç ão dis tin -
gue a pes qui sa em pes qui sa cien tí fi ca bá si ca, que re ce be rá tra ta men to
prio ri tá rio do Esta do, ten do em vis ta o bem pú bli co e o pro gres so da
ciên cia, e pes qui sa tec no ló gi ca que de ve rá vol tar-se pre pon de ran te men te 
para a so luç ão dos pro ble mas bra si lei ros e para o de sen vol vi men to do
sis te ma pro du ti vo na cio nal e re gio nal; para tanto o Estado apoiará e
estimulará a formação de recursos humanos nessas áreas do saber.
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A re gra do ar ti go 219 de ve ria fi gu rar en tre os dis po si ti vos da or dem
econô mi ca, onde mel hor se en qua dra ria. Reza o dis po si ti vo que o mer ca -
do in ter no in te gra o pa trimô nio na cio nal e será in cen ti va do de modo a
via bi li zar o de sen vol vi men to cul tu ral e só cio-econô mi co, o bem-es tar da
po pu laç ão e a au to no mia tec no lo gia do país, nos ter mos da lei fe de ral. É
uma re gra da or dem econô mi ca mais do que e ciên cia e tec no lo gia, na
qual a in ter venç ão no do mí nio econô mi co en con tra im por tan te fun da -
mento para o con tro le do mer ca do interno.

J. Infor maç ão

A Cons ti tuiç ão dis tin gue en tre li ber da de de in for maç ão (que já es tu -
da mos) e di rei to à in for maç ão. No ca pí tu lo da co mu ni caç ão (ar ti gos
220-224), preor de na a li ber da de de in for mar com ple ta da com a li ber da de 
de ma ni fes taç ão do pen sa men to (ar ti go 5o., IV). No ar ti go 5o., XIV e
XXXIII, te mos a di mens ão co le ti va do di rei to à in for maç ão; o pri mei ro 
de cla ra  as se gu ra do a to dos o aces so à in for maç ão, daí por que a li ber da -
de de in for maç ão dei xa ra de ser mera funç ão in di vi dual para tor nar-se
funç ão so cial. O in ci so XXXIII tra ta de di rei to à in for maç ão mais es pe -
cí fi co, quan do es ta tui que to dos têm di rei to a re ce ber dos órg ãos pú bli -
cos in for maç ões de in te res se par ti cu lar, co le ti vo ou ge ral, que ser ão
pres ta das no pra zo da lei, sob pena de res pon sa bi li da de, res sal va das
aque las cujo si gi lo seja im pres cin dí vel à se gu ran ça da so cie da de e do
Esta do. Aí, como se vê do enun cia do, al ma ga mam-se in te res ses par ti cu -
lares, co le ti vos e ge rais, don de se tem que não se tra ta de mero di rei to
individual.

K. Co mu ni caç ão so cial

Já es tu da mos a li ber da de de ma ni fes taç ão do pen sa men to, da criaç ão,
da ex press ão e da in for maç ão, de ma nei ra a abran ger as quest ões fun da -
men tais do ca pí tu lo da co mu ni caç ão so cial. O úni co as pec to que fi cou
para con si de rar foi o ar ti go 222, que es ta tui que a pro prie da de de em pre -
sa jor na lís ti ca e de ra dio di fus ão so no ra e de sons e ima gens é pri va ti va
de bra si lei ros na tos ou na tu ra li za dos há mais de dez anos, aos quais ca -
be rá a res pon sa bi li da de por sua ad mi nis traç ão e orien taç ão in te lec tual,
sen do ve da da a par ti ci paç ão de pes soas ju rí di cas no seu ca pi tal so cial,
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ex ce to a de par ti do po lí ti co e de so cie da de cujo ca pi tal per ten ça ex clu si -
va e no mi nal men te a brasileiros (natos ou naturalizados), assim mesmo
sem direito a voto e não excedente de trinta por cento.

L. Di rei tos in dí ge nas75

A Cons ti tuiç ão de 1988 re ve la um gran de es for ço da Cons ti tuin te no
sen ti do de preor de nar um sis te ma de nor mas que pu des se efe ti va men te
pro te ger os di rei tos e in te res ses dos ín dios. E o con se guiu num li mi te
bem ra zoá vel.

É ine gá vel, con tu do, que ela deu um lar go pas so à fren te na quest ão
in dí ge na, com vá rios dis po si ti vos re fe ren tes aos ín dios,76 nos quais disp -
õe so bre a pro prie da de das te rras ocu pa das pe los ín dios, a com petê ncia
da Uni ão para le gis lar so bre po pu laç ões in dí ge nas, au to ri zaç ão con gres -
sual para mi ne raç ão em te rras in dí ge nas, re laç ões das co mu ni da des in dí -
ge nas com suas te rras, pre ser vaç ão de suas lín guas, usos, cos tu mes e tra -
diç ões. Os ar ti gos 231 e 232 é que es ta be le cem as ba ses dos di rei tos dos
índios.

Orga ni zaç ão so cial dos ín dios: co mu ni da de, et nia e naç ão. O ar ti go
231 re con he ce a or ga ni zaç ão so cial, cos tu mes, lín guas, cren ças e tra diç -
ões dos ín dios, com o que re con he ce a existência de mi no rias na cio nais e 
ins ti tui nor mas de pro teç ão de sua sin gu la ri da de ét ni ca, es pe cial men te de 
suas lín guas, cos tu mes e usos. A pro pó si to, a Cons ti tuiç ão fala em po pu -
laç ões in dí ge nas (ar ti go 22, XIV) e co mu ni da des in dí ge nas ou dos ín -
dios (ar ti go 232), cer ta men te como co mu ni da des cul tu rais, que se re ve -
lam na iden ti da de ét ni ca, não pro pria men te como co mu ni da de de ori gem
que se vin cu la ao con cei to de raça na tu ral, fun da do no fa tor bio ló gi co,
hoje su pe ra do, dada a “im pos si bi li da de prá ti ca de achar um cri té rio que
de fi na a pu re za da raça”.77
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A Cons ti tuiç ão re cu sou o em pre go da ex press ão naç ões in dí ge nas, ba -
sea da na fal sa pre mis sa e no pre con cei to de que naç ão sin gu la ri za o ele -
men to hu ma no do Esta do ou se con fun de com o próprio Esta do, idéia há
mui to su pe ra da, quer por que se ve ri fi cou que exis tem es ta dos mul ti na cio -
nais ou mul tiét ni cos, que dá na mes ma, quer por que exis te Esta do sem
naç ão (o Va ti ca no) e até por que pode exis tir naç ão sem Esta do como os
ju deus até à fun daç ão do Esta do de Israel, e, ao contrá rio, a naç ão pode
es tar di vi di da em vá rios Esta dos.78 É ver da de que hoje tudo isso é mui to
dis cu tí vel. Assim, p. ex., como nota Zip pe lius, “os suí ços alem ães e os
pró prios alem ães não se con si de ram uma naç ão, ape sar de uma ori gem,
uma lín gua e uma cul tu ra co muns”.79 Por quê? Por que, para além des ses
fa to res, há ou tro mais for te que é o sen ti men to de per tinê ncia na cio nal
que so li di fi ca uma co mu ni da de de des ti no po lí ti co.80 Por isso, é que os
suí ços de ori gem alemã, como os de ori gem ita lia na e fran ce sa, são de
na cio na li da de suí ça pelo sen ti men to de per tinê ncia à co mu ni da de na cio -
nal da Suí ça, sem pre juí zo do sen ti men to de per tinê ncia a uma es pe cí fi ca 
co mu ni da de cul tu ral (alemã, ita lia na e fran ce sa). Por tudo isso, tam bém é 
que fi cou in tei ra men te su pe ra do o in co rre to con cei to de Esta do como
naç ão po li ti ca men te or ga ni za da.

Se to mar mos o con cei to de naç ão de Man ci ni, que se as se mel ha a to -
dos os de mais, por cer to que po de rá ser apli ca do às co mu ni da des in dí ge -
nas, em face do ar ti go 231 da Cons ti tuiç ão. Naç ão, para ele, “é a reu ni ão
em so cie da de de ho mens [«se res hu ma nos», quer ele di zer], na qual a
uni da de de te rri tó rio, de ori gem, de cos tu mes, de lín gua e a co munh ão de 
vida cria ram a cons ciên cia so cial”.81 Por ou tro lado, se se re con he ce que
a lín gua co mum é um fa tor par ti cu lar men te sig ni fi ca ti vo para a cons ti -
tuiç ão da naç ão,82 então se pode fa lar em naç ões in dí ge nas, na me di da
em que a co mu ni da de lin güís ti ca as iden ti fi ca. Mas, nes se sen ti do, o con -
cei to de naç ão se con fun de com o con cei to de et nia, como esta vem sen -
do de fi ni da atual men te, ou seja: “et nia é uma en ti da de ca rac te ri za da por
uma mes ma lín gua, uma mes ma tra diç ão cul tu ral e his tó ri ca, ocu pan do
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79 Zip pe lius, Rein hold, nota 77, p. 80.
80 Idem.
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um dado te rri tó rio, ten do uma mes ma re li gi ão e, so bre tu do, a cons ciên cia 
de per ten cer a essa co mu ni da de”.83 É cla ro que um novo con cei to de naç -
ão co me ça a sur gir, di fe ren te do con cei to de et nia, e, como tal, não te ria
apli caç ão às co mu ni da des in dí ge nas, por que se con fun de com o con tro le
do apa rel ho do Esta do. Tam bém não se lhes apli ca rá o ter mo naç ão no
sen ti do co rren te, em bo ra tec ni ca men te in co rre to, de povo de um país ou
Esta do, ou no de “co mu ni da de de ci dad ãos de um Esta do sob o mes mo
re gi me”, por que, nes se sen ti do, se re fe re a todo o povo bra si lei ro, ín dios
in cluí dos. O cer to é que o ter mo con fun de mais do que es cla re ce.

Enfim, o sen ti men to de per tinê ncia a uma co mu ni da de in dí ge na é que
iden ti fi ca o ín dio. A di zer, é ín dio quem se sen te ín dio. Essa auto-iden ti -
fi caç ão, que se fun da no sen ti men to de per tinê ncia a uma co mu ni da de
in dí ge na, e a ma nu tenç ão des sa iden ti da de ét ni ca, fun da da na con ti nui -
da de his tó ri ca do pas sa do pré-co lom bia no que re pro duz a mes ma cul tu -
ra, cons ti tuem o cri té rio fun da men tal para a iden ti fi caç ão do ín dio bra si -
lei ro. Essa per manê ncia em si mes ma, em bo ra in te ra gin do um gru po com 
ou tros, é que lhe dá a con ti nui da de ét ni ca iden ti fi ca do ra. Ora, a Cons ti -
tuiç ão as su me essa con cepç ão, p. ex., quan do no ar ti go 231, § 1, ao ter as
te rras ocu pa das pe los ín dios como “ne ces sá rias a sua re pro duç ão fí si ca e
cul tu ral, se gun do seus usos, cos tu mes e tra diç ões”. A iden ti da de ét ni ca
per du ra nes sa re pro duç ão cul tu ral, que não é es tá ti ca; não se pode ter cul -
tu ra es tá ti ca. Os ín dios, como qual quer co mu ni da de ét ni ca, não pa ram no
tem po. A evo luç ão pode ser mais rá pi da ou mais len ta, mas sem pre ha ve rá 
mu dan ças e, as sim, a cul tu ra in dígena, como qual quer ou tra, é cons tan te -
men te re pro du zi da, não igual a si mes ma. Nen hu ma cul tu ra é iso la da.
Está sem pre em con ta to com ou tras for mas cul tu rais. A re pro duç ão cul -
tu ral não des trói a iden ti da de cul tu ral da co mu ni da de, iden ti da de que se
man tém em res pos ta a ou tros gru pos com quais dita co mu ni da de in te ra -
ge. Even tuais trans for maç ões de co rren tes do vi ver e do con vi ver das co -
mu ni da des não des ca rac te ri zam a iden ti da de cul tu ral. Tam pou co a des -
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ca rac te ri za a adoç ão de ins tru men tos no vos ou de no vos uten sí lios,
por que são mu dan ças den tro da mes ma iden ti da de ét ni ca.84

Di rei tos so bre as te rras in dí ge nas. A quest ão da te rra se trans for ma ra
no pon to cen tral dos di rei tos cons ti tu cio nais dos ín dios, pois, para eles,
ela tem um va lor de so bre vivê ncia fí si ca e cul tu ral. Não se am pa ra rá seus 
di rei tos se não se lhes as se gu rar a pos se per ma nen te e a ri que za das te -
rras por eles tra di cio nal men te ocu pa das, pois, a dispu ta des sas te rras e de 
sua ri que za, como lem bra Ma nue la Car nei ro da Cun ha, cons ti tui o nú -
cleo da quest ão in dí ge na hoje no Bra sil.85 Por isso mes mo, esse foi um
dos te mas mais di fí ceis e con tro ver ti dos na ela bo raç ão da Cons ti tuiç ão
de 1988, que bus cou cer car de to das as ga ran tias esse di rei to fun da men -
tal dos ín dios. Da Cons ti tuiç ão se ex trai que, so bre as te rras tra di cio nal -
men te ocu pa das pe los ín dios, in ci dem os di rei tos de pro prie da de e os di -
rei tos de usu fru to, sujeitos a delimitações e vínculos que decorrem de
suas normas.

De cla ra-se, em pri mei ro lu gar, que es sas te rras são bens da Uni ão
(ar ti go 20, XI). A ou tor ga cons ti tu cio nal des sas te rras ao do mí nio da
Uni ão visa pre ci sa men te pre ser vá-las e man ter o víncu lo que se acha em -
bu ti do na nor ma, quan do fala que são bens da Uni ão as te rras tra di cio -
nal men te ocu pa das pe los ín dios, ou seja, cria-se aí uma pro prie da de vin -
cu la da ou pro prie da de re ser va da com o fim de ga ran tir os di rei tos dos
ín dios so bre ela. Por isso, são te rras ina lie ná veis e indisponíveis e, os
direitos sobre elas, imprescritíveis.

São te rras da Uni ão vin cu la das ao cum pri men to dos di rei tos in dí ge nas 
so bre elas, re con he ci dos pela Cons ti tuiç ão como di rei tos ori gi ná rios (ar -
ti go 231), que, as sim, con sa gra uma re laç ão ju rí di ca fun da da no ins ti tu to
do in di ge na to, como fon te pri má ria e cong êni ta da pos se te rri to rial, con -
subs tan cia da no ar ti go 231, § 2, quan do es ta tui que as te rras tra di cio nal -
men te ocu pa das pe los ín dios des ti nam-se a sua pos se per ma nen te, ca -
ben do-lhes o usu fru to ex clu si vo das ri que zas do solo, dos rios e dos
la gos ne las exis ten tes. Dis to tam bém é que de ri va o prin cí pio da irre mo -
vi bi li da de dos ín dios de suas te rras, pre vis to no § 5o. do ar ti go 231, só
ad mi ti da a re moç ão ad re fe ren do do Con gres so Na cio nal e ape nas em
caso de ca tás tro fe ou epi de mia que pon ha em ris co sua po pu laç ão, ou no
in te res se da so be ra nia do país, após de li be raç ão do Con gres so Na cio nal,
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ga ran ti do, em qual quer hi pó te se, o re tor no ime dia to logo que ces se o ris -
co. Dali igualmente provêm as limitações a respeito de mineração nessas
terras e a invalidade de atos contrários à efetividade dos direitos
indígenas sobre elas.

Te rras tra di cio nal men te ocu pa das pe los ín dios. São bens da Uni ão as
te rras tra di cio nal men te ocu pa das pe los ín dios (ar ti go 20, XI). São re -
con he ci dos aos ín dios os di rei tos ori gi ná rios so bre as te rras que tra di -
cio nal men te ocu pam (ar ti go 231). As te rras tra di cio nal men te ocu pa das
pe los ín dios des ti nam-se à sua pos se per ma nen te... (ar ti go 231, § 1). Essa 
rei te raç ão cons ti tu cio nal re quer con cei tuaç ão que defina as terras
tradicionalmente ocupadas pelos índios.

A base do con cei to acha-se no ar ti go 231, § 1, fun da do em qua tro
con diç ões, to das ne ces sá rias e nen hu ma su fi cien te so zin ha, a sa ber: a)
se rem por eles ha bi ta das em ca rá ter per ma nen te; b) se rem por eles uti li -
za das para suas ati vi da des pro du ti vas; c) se rem im pres cin dí veis à pre -
ser vaç ão dos re cur sos am bien tais ne ces sá rios a seu bem-es tar; d) se rem
ne ces sá rias a sua re pro duç ão fí si ca e cul tu ral, tudo se gun do seus usos,
cos tu mes e tra diç ões, de sor te que não se vai ten tar de fi nir o que é ha bi -
taç ão per ma nen te, modo de uti li zaç ão, ati vi da de pro du ti va, ou qual quer
das con diç ões ou ter mos que as comp õem, se gun do a vis ão ci vi li za da, a
vis ão do modo de pro duç ão ca pi ta lis ta ou socialista, a visão do bem-estar 
do nosso gosto, mas segundo o modo de ser deles, da cultura deles.

Te rras tra di cio nal men te ocu pa das não re ve la aí uma re laç ão tem po -
ral. Se re co rrer mos ao Alva rá de 1o. de abril de 1680 que re con he cia aos
ín dios as te rras onde est ão tal qual as te rras que ocu pa vam no sert ão, ve -
re mos que a ex press ão ocu pa das tra di cio nal men te não sig ni fi ca ocu paç -
ão ime mo rial. Não quer di zer, pois, te rras ime mo rial men te ocu pa das, ou
seja: te rras que eles es ta riam ocu pan do des de épo cas re mo tas que já se
per de ram na me mó ria e, as sim, so men te es tas se riam as te rras de les. Não 
se tra ta, ab so lu ta men te, de pos se ou pres criç ão ime mo rial, como se a
ocu paç ão in dí ge na nes ta se le gi ti mas se, e dela se ori gi nas sem seus di rei -
tos so bre as te rras, como uma for ma de usu ca pi ão ime mo rial, do qual
ema na riam os di rei tos dos ín dios so bre as te rras por eles ocu pa das,
porque isso, além do mais, é incompatível com o reconhecimento
constitucional dos direitos originários sobre elas.

Nem tra di cio nal men te nem pos se per ma nen te são em pre ga dos em
funç ão de usu ca pi ão ime mo rial em fa vor dos ín dios, como even tual tí tu -
lo sub stan ti vo que pre va le ça so bre tí tu los an te rio res. Pri mei ro, por que
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não há tí tu los an te rio res a seus di rei tos ori gi ná rios. Se gun do, por que
usu ca pi ão é modo de aqui siç ão da pro prie da de e esta não se impu ta aos
ín dios, mas à Uni ão a ou tro tí tu lo. Ter cei ro, por que os di rei tos dos ín dios 
so bre suas te rras as sen tam em ou tra fon te: o in di ge na to (in fra).

O tra di cio nal men te re fe re-se, não a uma cir cunstância tem po ral, mas
ao modo tra di cio nal de os ín dios ocu pa rem e uti li za rem as te rras e ao
modo tra di cio nal de pro duç ão, en fim, ao modo tra di cio nal de como eles
se re la cio nam com a te rra, já que há co mu ni da des mais es tá veis, ou tras
me nos es tá veis, e as que têm es pa ços mais am plos pelo qual se des lo cam 
etc. Daí di zer-se que tudo se rea li ze segundo seus usos, costumes e
tradições.

O in di ge na to. Os dis po si ti vos cons ti tu cio nais so bre a re laç ão dos ín dios 
com suas te rras e no re con he ci men to de seus di rei tos ori gi ná rios so bre elas 
nada mais fi ze ram do que con sa grar e con so li dar o in di ge na to, vel ha e tra -
di cio nal ins ti tuiç ão ju rí di ca luso-bra si lei ra que dei ta suas raí zes já nos pri -
mei ros tem pos da Colô nia, quan do o Alva rá de 1o. de abril de 1680, con -
fir ma do pela Lei de 6 de jun ho de 1755, fir ma ra o prin cípio de que, nas
te rras ou tor ga das a par ti cu la res, se ria sem pre re ser va do o di rei to dos ín -
dios, pri mários e na tu rais sen ho res de las. Vin do a Lei 601/1850, os gri -
lei ros de sem pre, ocu pan do te rras in dí ge nas, pre ten diam des tes a exi bi-
ção de re gis tro de suas pos ses. João Men des Jú nior, num tex to que bem
re fle te o sen ti men to de autê nti co ju ris ta que era, re ba teu a pre tens ão nos
ter mos se guin tes:

Des de que os ín dios já es ta vam al dea dos com cul tu ra e mo ra da ha bi tual, es -
sas te rras por eles ocu pa das, se já não fos sem de les, tam bém não po de riam
ser de pos te rio res pos sei ros, vis to que es ta riam de vo lu tas; em qual quer hi pó -
te se, suas te rras lhe per ten ciam em vir tu de do di rei to à re ser va, fun da do no
Alva rá de 1o. de abril de 1680, que não foi re vo ga do, di rei to esse que ja mais
po de rá ser con fun di do com uma pos se su jei ta à le gi ti maç ão e re gis tro.86

É que, con for me ele mos tra, o in di ge na to não se con fun de com a ocu -
paç ão, com a mera pos se. O in di ge na to é a fon te pri má ria e cong êni ta da 
pos se te rri to rial; é um di rei to cong êni to, en quan to a ocu paç ão é tí tu lo
ad qui ri do. O in di ge na to é le gí ti mo por si, 
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...não é um fato de pen den te de le gi ti maç ão, ao pas so que a ocu paç ão, como
fato pos te rior, de pen de de re qui si tos que a le gi ti mem.

O in di ge na to, pri ma ria men te es ta be le ci do, tem a se dum po si tio, que cons -
ti tui o fun da men to da pos se, se gun do o con he ci do tex to do ju ris con sul to Pau -
lo (Dig. ti tul. de acq vel. amittr. pos sess., L.1), a que se re fe rem Sa vigny, Mo -
li tor, Mainz e ou tros ro ma nis tas; mas o in di ge na to, além des se ius
pos ses sio nis, tem o ius pos si den di, que já lhe é re con he ci do e pre li mi nar men -
te le gi ti ma do, des de o Alva rá de 1o. de abril de 1680, como di rei to cong êni to.

Só a pos se por ocu paç ão está su jei ta a le gi ti maç ão, por que,

...como tí tu lo de aqui siç ão, só pode ter por ob je to as coi sas que nun ca ti ve -
ram dono, ou que fo ram aban do na das por seu an ti go dono. A ocu paç ão é
uma ap prehen sio rei nu llis ou rei de re lictæ...; ora, as te rras de ín dios, con ge -
ni ta men te apro pria das, não po dem ser con si de ra das nem como res nu llius,
nem como res de re lictæ; por ou tra, não se con ce be que os ín dios ti ves sem
ad qui ri do, por sim ples ocu paç ão, aqui lo que lhe é cong êni to e pri má rio...,

De sor te que, em face do di rei to cons ti tu cio nal in di ge nis ta, re la ti va men -
te aos ín dios com ha bi taç ão per ma nen te, não há uma sim ples pos se, mas
um re con hecido di rei to ori gi ná rio e pre li mi nar men te re ser va do a eles.87

4. Di rei tos po lí ti cos

A. Di rei tos po lí ti cos e ci da da nia

O re gi me re pre sen ta ti vo de sen vol veu téc ni cas des ti na das a efe ti var a
de sig naç ão dos re pre sen tan tes do povo nos órg ãos go ver na men tais. A
prin cí pio, es sas téc ni cas apli ca vam-se em pi ri ca men te nas épo cas em que
o povo de ve ria pro ce der à es col ha dos seus re pre sen tan tes. Aos pou cos,
po rém, cer tos mo dos de pro ce der fo ram trans for man do-se em re gras, que 
o di rei to po si ti vo san cio na ra como nor mas de agir. Assim, o di rei to de -
mo crá ti co de par ti ci paç ão do povo no go ver no, por seus re pre sen tan tes,
aca ba ra exi gin do a for maç ão de um con jun to de nor mas le gais per ma -
nen tes, que re ce be ra a de no mi naç ão de di rei tos po lí ti cos. A Cons ti tuiç ão 
traz um ca pí tu lo so bre es ses di rei tos, no sen ti do in di ca do aci ma, como
con jun to de nor mas que re gu lam a atuaç ão da so be ra nia po pu lar (ar ti -
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gos 14 a 16). Tais nor mas cons ti tuem o des do bra men to do prin cí pio de -gos 14 a 16). Tais nor mas cons ti tuem o des do bra men to do prin cí pio de -
mo crá ti co ins cri to no ar ti go 1o., pa rá gra fo úni co, quan do diz que o po der 
ema na do povo, que o exer ce por meio de re pre sen tan tes elei tos ou di re -
ta men te. Des se modo é que se cons trói a cidadania no seu sentido
político.

Pi men ta Bue no, de acor do com o ar ti go 90 da Cons ti tuiç ão do Impé -
rio, fa la va em ci dad ão ati vo para di fe ren çar do ci dad ão, em ge ral, que,
ent ão, se con fun dia com o na cio nal (ar ti gos 6o. e 7o.). Ci dad ão ati vo era
o ti tu lar dos di rei tos po lí ti cos, que a re fe ri da Cons ti tuiç ão tam bém con -
ce bia em sen ti do es tri to (ar ti go 91). As Cons ti tuiç ões sub se qüen tes mis -
tu ra ram ain da mais os con cei tos.88 A de 1937 co me çou a dis tinç ão que as 
de 1967/1969 com ple ta ram, abrin do ca pí tu los se pa ra dos para a na cio na -
li da de (ar ti gos 140 e 141) e para os di rei tos po lí ti cos (ar ti gos 142 a 148), 
dei xan do de fora os par ti dos po lí ti cos (ar ti go 149).

Hoje, é des ne ces sá ria a ter mi no lo gia em pre ga da por Pi men ta Bue no,
para dis tin guir o na cio nal do ci dad ão, pois não mais se con fun dem na -
cio na li da de e ci da da nia. Aque la é víncu lo ao te rri tó rio es ta tal por nas ci -
men to ou na tu ra li zaç ão; esta é um sta tus li ga do ao re gi me po lí ti co.89 Ci -
da da nia, como fun da men to do Esta do De mo crá ti co de Di rei to (ar ti go
1o., II), é mais do que o sim ples exer cí cio dos di rei tos po lí ti cos elei to -
rais, por que “con sis te na cons ciên cia de per tinê ncia à so cie da de es ta tal
como ti tu lar dos di rei tos fun da men tais, da dig ni da de como pes soa hu ma -
na, da in te graç ão par ti ci pa ti va no pro ces so do po der, com a igual cons -
ciên cia de que essa si tuaç ão sub je ti va en vol ve tam bém de ve res de res -
pei to à dig ni da de do ou tro e de con tri buir para o aper fei çoa men to de
to dos”.90 Cida da nia po lí ti ca, sim, cons ti tui víncu lo de na tu re za elei to ral,
por que qua li fi ca os par ti ci pan tes da vida do Esta do, é atri bu to das pes -
soas in te gra das na so cie da de es ta tal, atri bu to po lí ti co de co rren te do di rei -
to de par ti ci par no go ver no e di rei to de ser ou vi do pela re pre sen taç ão po -
lí ti ca. Assim, ci dad ão, no di rei to bra si lei ro, é o in di ví duo que seja ti tu lar 
dos di rei tos po lí ti cos de vo tar e ser vo ta do e suas con se qüên cias. Na cio -
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na li da de é con cei to mais am plo do que ci da da nia, e é pres su pos to des ta,
uma vez que só o ti tu lar da na cio na li da de bra si lei ra pode ser ci dad ão.

B. Insti tuiç ões

As ins ti tuiç ões fun da men tais dos di rei tos po lí ti cos po si ti vos são as
que con fi gu ram o di rei to elei to ral, tais como o di rei to de su frá gio, com
seus dois as pec tos: ati vo (di rei to de vo tar) e pas si vo (di rei to de ser vo ta -
do); os sis te mas e pro ce di men tos elei to rais.

As pa lav ras su frá gio e voto são em pre ga das co mu men te como sinô ni -
mas. A Cons ti tuiç ão, no en tan to, dá-lhes sen ti dos di fe ren tes, es pe cial -
men te no seu ar ti go 14, por onde se vê que o  su frá gio é  uni ver sal e  o
voto é di re to, se cre to e tem va lor igual.

C. Ca pa ci da de elei to ral

Elei to res são to dos os bra si lei ros (na tos e na tu ra li za dos, de qual quer
sexo) que, à data da eleiç ão, con tem  de zes seis anos de ida de, alis ta dos
na for ma da lei (ar ti go 14, § 1). Pelo ex pos to, po de mos con cluir que as
con diç ões re que ri das no ar ti go 14 cons ti tu cio nal, para que al guém se tor -
ne elei tor, são: a) na cio na li da de bra si lei ra; b) ida de mí ni ma de de zes -
seis anos; c) alis ta men to na for ma da lei. Cum pre no tar que a alis ta bi li -
da de, em bo ra obri ga tó ria para os maio res de de zoi to anos, é, so bre tu do,
um di rei to sub je ti vo de quan tos, sen do bra si lei ros, ten ham atin gi do a ida -
de de de zes seis anos. Estes, como os anal fa be tos e os maio res de se ten ta
anos de ida de, não est ão obri ga dos a se alis ta rem elei to res, mas não po -
der ão ser im pe di dos de fazê-lo, se preen che rem as de mais con diç ões de
alis ta bi li da de. É que esta cons ti tui um prin cí pio dos di rei tos po lí ti cos,
que de co rre do ar ti go14, § 1.  A ina lis ta bi li da de, como res triç ão ao di rei -
to de alis tar, é ex ceç ão que so men te se dará no caso es tri ta men te pre vis to 
na Cons ti tuiç ão: ape nas os cons cri tos, enquanto prestem serviço militar
obrigatório.

Em suma, a ca pa ci da de elei to ral ati va de pen de do preen chi men to das
con diç ões in di ca das aci ma: na cio na li da de bra si lei ra, ida de mí ni ma de
de zes seis anos, pos se de tí tu lo elei to ral e não ser cons cri to em ser vi ço
mi li tar obri ga tó rio.
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D. Obri ga to rie da de do voto

A Cons ti tuiç ão de cla ra, con tu do, que o alis ta men to e o voto são obri -
ga tó rios para os maio res de de zoi to anos (ar ti go14, § 1o. I). Por isso, a
le gis laç ão elei to ral imp õe sanç ões ao elei tor que dei xe de vo tar sem jus -
ti fi caç ão pe ran te a Jus ti ça Elei to ral, in co rren do em mul ta e fi can do pri -
va do de vá rios di rei tos de pen den tes do gozo dos di rei tos po lí ti cos.

E. Con diç ões de ele gi bi li da de

A Cons ti tuiç ão arro la no ar ti go 14, § 3, as con diç ões de ele gi bi li da de, na
for ma da lei, isso por que al gu mas das con diç ões in di ca das de pen dem da
for ma es ta be le ci da em lei, tais são as hi pó te ses in di ca das nos ns. II a V in -
fra. As con diç ões pre vis tas são as se guin tes:

a) na cio na li da de bra si lei ra, sen do que, só para pre si den te e vice-pre si -
den te da Re pú bli ca, se exi ge a con diç ão de bra si lei ro nato; b) ple no exer -
cí cio dos di rei tos po lí ti cos; c) alis ta men to elei to ral (que já cons ta do an te -
rior); d) do mi cí lio elei to ral na cir cuns criç ão; e) fi liaç ão par ti dá ria; f)  ida de 
míni ma de: 1) 35 anos para pre si den te, vice-pre si den te da Re pú bli ca e
Se na dor Fe de ral; 2) 30 anos para go ver na dor e vice-go ver na dor de Esta -
do e do Dis tri to Fe de ral; 3) 21 anos para de pu ta do fe de ral, de pu ta do es -
ta dual ou dis tri tal (De pu ta do do Dis tri to Fe de ral), pre fei to, vice-pre fei to
e juiz de paz; 4) 18 anos para Ve rea dor; VI - não in co rrer numa ine le gi -
bi li da de es pe cí fi ca, que não está arro la da no ar ti go14, § 3, mas deve ser
lem bra da aqui, por que as ine le gi bi li da des cons tam dos §§ 4 a 7 e 9 do
mes mo ar ti go, além de ou tras que po dem ser pre vis tas em lei com ple -
men tar.

F. Sis te ma elei to ral

O di rei to cons ti tu cio nal bra si lei ro vi gen te con sa gra o sis te ma ma jo ri -
tá rio: a) por maio ria ab so lu ta (com dois tur nos, se pre ci so, em ter mos
que ve re mos), para a eleiç ão de pre si den te e vice-pre si den te da Re pú bli -
ca (ar ti go 77), de go ver na dor e vice-go ver na dor de Esta do (ar ti go 28) e
de pre fei to e vice-pre fei to mu ni ci pal (ar ti go 29, II); b) por maio ria re la -
ti va, para a eleiç ão de se na do res fe de rais; e  o sis te ma pro por cio nal (ar ti -
go 45), para eleiç ão de de pu ta dos fe de rais e es ta duais e ve rea do res mu ni -
ci pais.
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Pelo sis te ma pro por cio nal, pre ten de-se que a re pre sen taç ão, em de ter -
mi na do te rri tó rio (cir cuns criç ão), se dis tri bua em pro porç ão às co rren tes
ideo ló gi cas ou de in te res se in te gra das nos par ti dos po lí ti cos con co rren -
tes.  Cum pre no tar que o sis te ma sus ci ta os pro ble mas de sa ber quem é
con si de ra do elei to e qual o nú me ro de elei tos por par ti do. Para so lu cio -
nar es ses dois pro ble mas fun da men tais, é ne ces sá rio de ter mi nar: a) o nú -
me ro de vo tos vá li dos; b) o quo cien te elei to ral; c) o quo cien te par ti dá rio; 
d) a téc ni ca de dis tri buiç ão dos res tos ou so bras; e) a de sig naç ão dos
eleitos.

Vo tos vá li dos. Para a de ter mi naç ão do quo cien te elei to ral, con tam-se,
como vá li dos, os vo tos da dos à le gen da par ti dá ria (vo taç ão ape nas no
nome do par ti do), os vo tos de to dos os can di da tos e os vo tos em bran co
(os vo tos nulos não entram na contagem).

Quo cien te elei to ral. De ter mi na-se o quo cien te elei to ral, di vi din do-se
o nú me ro de vo tos vá li dos pelo nú me ro de lu ga res a preen cher na Câma -
ra dos De pu ta dos, ou na Assem bléia Le gis la ti va es ta dual, ou na Câma ra
Mu ni ci pal, con for me o caso, des pre za da a fraç ão igual ou in fe rior a
meio, arre don dan do-se, para 1, a fração superior a meio.

Quo cien te par ti dá rio. Obtém-se o quo cien te par ti dá rio de cada par ti do 
(que é igual ao nú me ro de lu ga res ca bí vel a cada um) di vi din do-se o nú -
me ro de vo tos ob ti dos pela le gen da (in cluin do os con fe ri dos aos can di -
da tos por ela re gis tra dos) pelo quo cien te eleitoral, desprezada a fração.

Dis tri buiç ão dos res tos. Fei tas as ope raç ões su pra-in di ca das, fi -
car-se-á sa ben do quan tos can di da tos ele geu cada par ti do. Acon te ce que
po dem so brar lu ga res a se rem preen chi dos, em con se qüên cia de res tos de 
vo tos em cada le gen da não su fi cien tes, de per si, para fa zer mais um elei -
to. Há vá rios mé to dos para a dis tri buiç ão dos lu ga res res tan tes en tre os
par ti dos que con co rrem à eleiç ão.  Para so lu cio nar esse pro ble ma da dis -
tri buiç ão dos res tos ou das so bras, o di rei to bra si lei ro ado tou o mé to do
da maior mé dia, que con sis te no se guin te: adi cio na-se mais um lu gar
aos que fo ram ob ti dos por cada um dos par ti dos; de pois, toma-se o nú -
me ro de vo tos vá li dos atri buí dos a cada par ti do e di vi de-se por aque la
soma; o pri mei ro lu gar a preen cher ca be rá ao par ti do que ob ti ver a
maior mé dia; re pi ta-se a mes ma ope raç ão tan tas ve zes quan tos fo rem os 
lu ga res res tan tes que de vam ser preen chi dos, até sua to tal dis tri buiç ão
entre os diversos partidos (Có di go Eleitoral, artigo 109).
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Note-se, po rém, que so men te con co rrer ão a essa dis tri buiç ão os par ti -
dos que ti ve rem quo cien te elei to ral, isto é, o nú me ro de vo tos su fi cien te
para a eleiç ão de pelo menos um candidato.

Cum pre, ain da, ob ser var que os lu ga res a preen cher em cada Câma ra
são dis tri buí dos por cir cuns criç ão, de tal sor te que as ope raç ões re fe ri das 
aci ma são fei tas em re ferê ncia a cada uma de las. Isso, no en tan to, só tem
im portância quan to às ca dei ras a se rem preen chi das na Câma ra dos De -
pu ta dos, que são dis tri buí das em pro porç ão à po pu laç ão de cada cir cuns -
criç ão elei to ral, que co rres pon de a cada es ta do e Dis tri to Fe de ral. Fi xa -
do, para cada eleiç ão, o nú me ro de De pu ta dos Fe de rais a se rem elei tos
por es ta do e dis tri to (ar ti go 45, § 1), aque les ele men tos da re pre sen taç ão
pro por cio nal - ou seja: vo tos vá li dos, lu ga res a preen cher, quo cien te elei -
to ral, quo cien te par ti dá rio, dis tri buiç ão de res tos - apu ram-se em cada
um de les. Com re laç ão às Assem bléias Le gis la ti vas e às Câma ras Mu ni -
ci pais, a quest ão é mais sim ples por que o te rri tó rio do es ta do ou do mu -
ni cí pio fun cio na, res pec ti va men te, como cir cuns criç ão das co rres pon -
den tes eleições.

De ter mi naç ão dos elei tos. De fi ni do o nú me ro de ca dei ras de cada par -
ti do, sur ge o pro ble ma da de ter mi naç ão dos elei tos, o que é sim ples, pois 
o preen chi men to dos lu ga res, com que cada par ti do for con tem pla do,
far-se-á se gun do a or dem de vo taç ão dos seus can di da tos (Có di go Elei -
to ral, ar ti go 109, § 1). Quer di zer: os can di da tos mais vo ta dos, em cada
le gen da, ser ão os elei tos, para ocu par as ca dei ras que lhe to quem. No
caso de em pa te, ha ver-se-á por elei to o can di da to mais ido so (Có di go
Elei to ral, ar ti go 110).

Fal ta de quo cien te elei to ral. Pode acon te cer que nen hum par ti do con -
si ga ob ter o quo cien te elei to ral. Oco rren do isso, con si de rar-se-ão elei tos, 
até se rem preen chi dos to dos os lu ga res, os can di da tos mais vo ta dos. É
so luç ão dada pelo ar ti go 111 do Có di go Elei to ral, o que é uma apli caç ão
do prin cí pio ma jo ri tá rio, que, ago ra, pa re ce in tei ra men te in cons ti tu cio -
nal, pois a Cons ti tuiç ão não faz con cess ão no caso. A so luç ão co rre ta
será con si de rar nula a eleiç ão e fa zer ou tra.

G. Ine le gi bi li da des

Inelegi bi li da de re ve la im pe di men to à ca pa ci da de elei to ral pas si va (di -
rei to de ser vo ta do). Obsta, pois, a ele gi bi li da de.  Podem ser con si de ra das
sob dois cri té rios, no to can te à sua abrangência: ab so lu tas e re la ti vas.
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Ine le gi bi li da des ab so lu tas im pli cam im pe di men to elei to ral para qual -
quer car go ele ti vo.  É ex cep cio nal e só é le gí ti ma quan do es ta be le ci da na 
pró pria Cons ti tuiç ão. E esta so men te con sig na, como tal, a que de co rre
da ina lis ta bi li da de e a dos anal fa be tos, quan do, no ar ti go 14, § 4, de cla -
ra que são ine le gí veis os ina lis tá veis e os anal fa be tos. Uma é es pe cí fi ca
para um tipo de ci dad ãos alis ta dos elei to res, a quem, ape sar dis so, a
Cons ti tuiç ão nega o di rei to de ele gi bi li da de: os anal fa be tos. Ou tra é ge -
né ri ca, apan han do quem quer que es te ja em si tuaç ão de alis ta bi li da de:
tais são: os me no res de 16 anos (ou de 18 não alis ta dos), os conscritos e
os que estiverem privados, temporária ou definitivamente, de seus
direitos políticos.

As ine le gi bi li da des re la ti vas cons ti tuem res triç ões à ele gi bi li da de
para de ter mi na dos man da tos em raz ão de si tuaç ões es pe ciais em que, no
mo men to da eleiç ão, se en con tre o ci dad ão. O re la ti va men te ine le gí vel é
ti tu lar de ele gi bi li da de, que, ape nas, não pode ser exer ci da em re laç ão a
al gum car go ou funç ão ele ti va, mas o po de ria re la ti va men te a ou tros,
exa ta men te por es tar su jei to a um víncu lo fun cio nal, ou de pa ren tes co ou 
de do mi cí lio que in via bi li za sua can di da tu ra na si tuaç ão vin cu la da. Não
en tra rei aqui no ca suís mo da lei com ple men tar exis ten te (Lei Com ple -
men tar, 64, de 18 de maio de 1990, com al te raç ões da Lei Com ple men tar 
84. De 13 de abril de 1994), ater-me-ei ape nas às nor mas cons ti tu cio nais, 
se gun do as quais são relativamente inelegíveis:

a. Por mo ti vos fun cio nais:

1) Para os mes mos car gos, num ter cei ro pe río do sub se qüen te: o pre -
si den te da Re pú bli ca; os go ver na do res de Esta do e do Dis tri to Fe de ral;
os pre fei tos; quem os hou ver su ce di do, ou sub sti tuí do nos seis me ses an -
te rio res ao plei to. A EC 16/97 abriu a pos si bi li da de des ses ti tu la res de
man da tos exe cu ti vos plei tea rem um novo man da to su ces si vo para o mes -
mo car go, mas só por mais um úni co man da to sub se qüen te, va len do di -
zer que a ine le gi bi li da de es pe cial per du ra para um ter cei ro man da to ime -
dia to. Tra ta-se, pois, de pri vaç ão da ele gi bi li da de para o mes mo car go
que pela se gun do vez está sen do ocu pa do pelo in te res sa do. Uma re con -
duç ão é pos sí vel. Uma se gun da é ve da da. O de que se tra ta é mes mo de
proi biç ão de uma se gun da ree leiç ão; bas ta, para que se com pon ha a ine -
le gi bi li da de em cau sa, que o ti tu lar, ori gi ná rio ou su ces sor, ten ha exer cí -
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cio, por um ins tan te, o car go, no pe río do de seu se gun do man da to, ou o
sub sti tu to, em qual quer mo men to, den tro dos seis me ses an te rio res ao
plei to; se ape nas to mar pos se e não en trar em exer cí cio do car go, não se
comp õe a ine le gi bi li da de, cum pre ob ser var que o vice-pre si den te da Re -
pú bli ca, o vice-go ver na dor de es ta do ou do Dis tri to Fe de ral e o vice-pre -
fei to de mu ni cí pio não est ão proi bi dos de plei tear a ree leiç ão, in de fi ni da -
men te, como tam bém po dem can di da tar-se, sem res triç ão al gu ma, à vaga 
dos res pec ti vos titulares, salvo se os sucederam (assim, passando a
titular) ou os substituíram nos últimos seis meses antes do pleito do
segundo mandato.

2) Para con co rre rem a ou tros car gos, o pre si den te da Re pú bli ca, os
go ver na do res de es ta do e do Dis tri to Fe de ral e os pre fei tos, sal vo de sin -
com pa ti bi li zaç ão, me dian te re nún cia aos res pec ti vos man da tos, até seis
me ses an tes do plei to; con fir ma-se aqui que os vi ces são ele gí veis a qual -
quer man da to, sem ne ces si da de de re nun cia rem;

b. Por mo ti vo de pa ren tes co

No te rri tó rio de cir cuns criç ão do ti tu lar (o ar ti go 14, § 7 diz, erro nea -
men te, no te rri tó rio da ju ris diç ão do ti tu lar, por quan to, em re laç ão a
víncu lo po lí ti co-elei to ral, não se tra ta de ju ris diç ão, mas de cir cuns cri-
ção), os cônju ges e os pa ren tes con san güí neos ou afins, até o se gun do
grau ou por adoç ão, do pre si den te da Re pú bli ca, de go ver na dor de Esta -
do ou te rri tó rio, ou do Dis tri to Fe de ral, de pre fei to ou de quem os haja
sub sti tuí do den tro dos seis me ses an te rio res ao plei to, sal vo se já ti tu lar
de man da to ele ti vo e can di da to à ree leiç ão. Essa ine le gi bi li da de apro xi -
ma-se da ab so lu ta, es pe cial men te quan to ao cônju ge e aos pa ren tes do
pre si den te da Re pú bli ca, não ti tu la res de man da to, que não po dem plei -
tear eleiç ão para car go ou man da to al gum. A di fe ren ça está em que ela
de co rre de si tuaç ão es pe cial com pos si bi li da de de de sa pa re cer pela von -
ta de das pes soas en vol vi das (a re nún cia do pre si den te, seis me ses an tes
do plei to, des ven cil ha, da res triç ão, seu cônju ge e pa ren tes) e com pra zo
cer to para ter mi nar;

c. Por mo ti vo de do mi cí lio

Pois, como vi mos, o do mi cí lio elei to ral na cir cuns criç ão é uma das
con diç ões de ele gi bi li da de, na for ma da lei (ar ti go 14, § 3, IV), logo é
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ine le gí vel para man da to ou car go ele ti vo em cir cuns criç ão em que não
seja do mi ci lia do pelo tem po exi gi do em lei.91

H. Par ti dos po lí ti cos

Funç ão dos par ti dos. A dou tri na, no ge ral, ad mi te que os par ti dos têm
por funç ão fun da men tal or ga ni zar a von ta de po pu lar e ex pri mi-la na bus -
ca do po der, vi san do a apli caç ão de seu pro gra ma de go ver no. Por isso,
todo par ti do po lí ti co de ve ria es tru tu rar-se à vis ta de uma ideo lo gia de fi -
ni da e com um pro gra ma de ação destinado à satisfação dos interesses do 
povo.

As nor mas cons ti tui cio nais e le gais vi gen tes per mi tem-nos ve ri fi car
que a funç ão dos par ti dos bra si lei ros con sis te em as se gu rar, res guar da -
dos a so be ra nia na cio nal, o re gi me de mo crá ti co e o plu ri par ti da ris mo, a
au ten ti ci da de do sis te ma repre sen ta ti vo e a de fen der os di rei tos fun da -
men tais da pes soa hu ma na (Cons ti tuiç ão, ar ti go 17, e LOPP, ar ti go 2o.). A 
funç ão de les vai além, pois exis tem para pro pa gar de ter mi na da con cepç ão
de Esta do, de so cie da de e de go ver no, que in ten tam con subs tan ciar pela
exe cuç ão de um pro gra ma.

Na tu re za. A Cons ti tuiç ão, ago ra, de fi niu-os como pes soa ju rí di ca de
di rei to pri va do, ao teor do ar ti go 17, § 2, se gun do o qual os par ti dos po -
lí ti cos, após ad qui ri rem per so na li da de ju rí di ca, na for ma da lei ci vil, re -
gis tra rá seus es ta tu tos no Tri bu nal Su pe rior Elei to ral.  Fica, pois, su pe -
ra do o dis pos to no ar ti go 2o. da Lei 5.682/71 que lhes re con he cia a
na tu re za de pes soa ju rí di ca de di rei to pú bli co in ter no.

Li ber da de par ti dá ria. A Cons ti tuiç ão vi gen te li be rou a criaç ão, or ga -
ni zaç ão e fun cio na men to de agre miaç ões par ti dá rias, numa con cepç ão
mi ni ma lis ta, sem con tro le quan ti ta ti vo (em bo ra o pos si bi li te por lei or di -
ná ria), mas com pre vis ão de me ca nis mos de con tro le qua li ta ti vo (ideo ló -
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gi co), man ti do o con tro le fi nan cei ro.  É o que se ex trai do seu ar ti go 17:
“É liv re a criaç ão, fus ão, in cor po raç ão e ex tinç ão de par ti dos po lí ti cos,
res guar da dos a so be ra nia na cio nal, o re gi me de mo crá ti co, o plu ri par ti -
da ris mo, os di rei tos fun da men tais da pes soa hu ma na”, con di cio na dos,
no en tan to, a se rem de ca rá ter na cio nal, a não re ce be rem re cur sos fi nan -
cei ros de en ti da de ou go ver no es tran gei ros ou de sub or di naç ão a es tes, a
pres ta rem con tas à Jus ti ça Elei to ral e a te rem fun cio na men to par la men tar 
de acor do com a lei. O que im por ta ago ra é cons ta tar que a li ber da de par -
ti dá ria en vol ve: a de criá-los, trans for má-los e ex tin guí-los, as sim como,
evi den te men te, a de ade rir ou não a um par ti do, de per ma ne cer fi lia do ou 
de des li gar-se dele. Mas tam bém cabe ao par ti do, na sua au to no mia, pre -
vis ta no § 1 do artigo 17, aceitar ou não proposta de filiação. Mais
importante ainda é que a estrutura de poder não poderá interferir nos
partidos, para extingui-los, p. ex., como várias vezes aconteceu.

Con di cio na men tos à li ber da de par ti dá ria. Não é, po rém, ab so lu ta a
li ber da de par ti dá ria. Fica ela con di cio na da a vá rios prin cí pios que con -
fluem, em essência, para seu com pro mis so com o re gi me de mo crá ti co no 
sen ti do pos to pela  Cons ti tuiç ão. É isso que sig ni fi ca sua obri gaç ão de
res guar dar a so be ra nia na cio nal, o re gi me de mo crá ti co, o plu ri par ti da ris -
mo e os di rei tos fun da men tais da pes soa hu ma na.

Mas a li ber da de de criar par ti do ain da é con di cio na da a que seja de
ca rá ter na cio nal; vale di zer, nin guém pode pre ten der criar par ti do de vo -
caç ão es ta dual ou lo cal. A Cons ti tuiç ão, con tu do, não in di cou quan do o
par ti do se con si de re na cio nal. As nor mas cons ti tu cio nais re vo ga das im -
pun ham cri té rios para que as sim fos sem ti dos. Era uma re gra de fun cio -
na men to, se gun do a qual os par ti dos de pen diam da ob tenç ão de três por
cen to do elei to ra do na cio nal, dis tri buí dos pelo me nos em cin co Esta dos
com um mí ni mo de dois por cen to em cada um de les. A Cons ti tuiç ão de
1988 não o dis se, dei xou essa quest ão para a lei, quan do es ta be le ceu,
como um dos pre cei tos a se rem por eles ob ser va dos, “funcio na men to
par la men tar de acor do com a lei”. Esta é que vai de fi nir o ca rá ter na cio -
nal dos par ti dos, in di can do cri té rios e exigê ncias a se rem preen chi dos
para tan to, a fim de que não pu lu lem agre miaç ões po lí ti cas de ca rá ter pu -
ra men te lo cal.

O con di cio na men to mais se ve ro cons ta do ar ti go 17, § 4, que veda a
uti li zaç ão pe los par ti dos po lí ti cos de or ga ni zaç ão paramilitar.

Au to no mia e de mo cra cia par ti dá ria.  Ou tra im por tan te re gra da or ga -
ni zaç ão e do fun cio na men to dos par ti dos en con tra-se no ar ti go 17, § 1:
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“É as se gu ra da aos par ti dos po lí ti cos au to no mia para de fi nir sua es tru tu ra 
in ter na, or ga ni zaç ão e fun cio na men to, de ven do seus es ta tu tos es ta be le cer 
nor mas de fi de li da de e dis ci pli na par ti dá ria”. Des ta que-se aí o prin cí pio
da au to no mia par ti dá ria, que é uma con quis ta sem pre ce den te, de tal
sor te que a lei tem mui to pou co a fa zer em ma té ria de es tru tu ra in ter na,
or ga ni zaç ão e fun cio na men to dos par ti dos. Estes po dem es ta be le cer os
órg ãos in ter nos que lhes apou ve rem. Po dem es ta be le cer as re gras que
qui se rem so bre seu fun cio na men to. Po dem es col her o sis te ma que mel -
hor lhes pa re cer para a de sig naç ão de seus can di da tos: con venç ão me -
dian te de le ga dos elei tos ape nas para o ato, ou com man da tos, es col ha de
can di da tos me dian te vo taç ão da mi litâ ncia. Po dem es ta be le cer os re qui -
si tos que en ten de rem so bre fi liaç ão e militância. Podem disciplinar do
melhor modo, a seu juízo, seus órgãos dirigentes. Podem determinar o
tempo que julgarem mais apropriado para a duração do mandato de seus
dirigentes.

A idéia que sai do tex to cons ti tu cio nal é a de que os par ti dos hão que
se or ga ni za rem e fun cio na rem em har mo nia com o re gi me de mo crá ti co e 
que sua es tru tu ra in ter na tam bém fica su jei ta ao mes mo prin cí pio. A au -
to no mia é con fe ri da na su po siç ão de que cada par ti do bus que, de acor do
com suas con cepç ões, rea li zar uma es tru tu ra in ter na de mo crá ti ca. Se ria
in com preen sí vel que uma ins ti tuiç ão res guar de o regime democrático se
internamente não observe o mesmo regime.

Dis ci pli na e fi de li da de par ti dá ria. Pas sam a ser, pela Cons ti tuiç ão vi -
gen te, não uma de ter mi nan te da lei, mas uma de ter mi nan te es ta tu tá ria
(ar ti go 17, § 1). Não são, po rém, me ras fa cul da des dos es ta tu tos. Eles
ter ão que prevê-las, dan do con se qüên cias ao seu des cum pri men to e des -
res pei to. A dis ci pli na não há de en ten der-se como obe diên cia cega aos
di ta mes dos órg ãos par ti dá rios, mas res pei to e aca ta men to ao pro gra ma e 
ob je ti vos do par ti do, às re gras de seu es ta tu to, cum pri men to de seus de -
ve res e pro bi da de no exer cí cio de man da tos ou funç ões par ti dá rias, e,
num par ti do de es tru tu ra in ter na de mo crá ti ca, por cer to que a dis ci pli na
compreende a aceitação das decisões discutidas e tomadas pela maioria
de seus filiados-militantes.

O ato in dis ci pli nar mais sé rio é o da in fi de li da de par ti dá ria, que se
ma ni fes ta de dois mo dos: a) opo siç ão, por ati tu de ou pelo voto, a di re tri -
zes le gi ti ma men te es ta be le ci das pelo par ti do; b) apoio os ten si vo ou dis -
far ça do a candidatos de outra agremiação.
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Os es ta tu tos dos par ti dos est ão au to ri za dos a es ta tuí rem sanç ões para
os atos de in dis ci pli na e de in fi de li da de, que po der ão ir da sim ples ad -
vertência até à ex clus ão. Mas a Cons ti tuiç ão não per mi te a per da do
man da to por in fi de li da de par ti dá ria. Ao con trá rio, até o veda, quan do, no 
ar ti go 15, de cla ra ve da da a cas saç ão de di rei tos po lí ti cos, só ad mi ti das a
per da e a sus pens ão de les nos es tri tos ca sos in di ca dos no mes mo ar ti go.

Sis te ma de con tro le dos par ti dos bra si lei ros. A Cons ti tuiç ão pra ti ca -
men te não impôs con tro le quan ti ta ti vo aos par ti dos, mas con tém a pos -
si bi li da de de que ven ha a exis tir por via de lei, quan do, en tre os pre cei tos 
a se rem ob ser va dos, co lo ca o de “fun cio na men to par la men tar de acor do
com a lei”. É que o con tro le quan ti ta ti vo se rea li za pela ins ti tuiç ão de
me ca nis mos nor ma ti vos que li mi tam as pos si bi li da des de am pliaç ão, ad
li bi tum,  dos par ti dos po lí ti cos, e atua não no mo men to da or ga ni zaç ão,
mas no seu fun cio na men to, e pode con sis tir na exigê ncia de que ob ten -
ham, em eleiç ões ge rais, para a Câma ra dos De pu ta dos, o apoio ex pres so 
em vo tos de uma per cen ta gem mí ni ma do eleitorado nacional em certo
número de Estado, a fim também de vigorar na prática o caráter de
nacionais.

Con tro le qua li ta ti vo (con tro le ideo ló gi co) é ex pres sa men te con sig na -
do na Cons ti tuiç ão, em funç ão do re gi me de mo crá ti co. Os prin cí pios que 
ca bem aos par ti dos res guar dar, re gi me de mo crá ti co, plu ri par ti da ris mo e
di rei tos fun da men tais da pes soa hu ma na, cons ti tuem, como vi mos, con -
di cio na men tos à li ber da de par ti dá ria. Fun cio nam, por isso, como for ma
de con tro le ideo ló gi co, con tro le qua li ta ti vo, de tal sor te que será ile gí ti -
mo um par ti do que, por ven tu ra, plei teie um sis te ma de uni par ti da ris mo
ou um re gi me de go ver no que não o que não se fun da men te no prin cí pio
de que o po der ema na do povo, que o exer ce por seus re pre sen tan tes o
di re ta men te, base da de mo cra cia ado ta pela Cons ti tuiç ão, ou que sustente 
um monismo político em vez do pluralista, que é um dos fundamentos da 
República Federativa do Brasil.

Con tro le qua li ta ti vo ain da é o da ve daç ão de uti li zaç ão pe los par ti dos
po lí ti cos de or ga ni zaç ão pa ra mi li tar, que sig ni fi ca re pe lir par ti dos fas cis -
tas, na zis tas ou in te gra lis tas do tipo dos que vi go ra ram na Itá lia de Mus -
so li ni e na Ale man ha de Hitler e no Brasil de Plínio Salgado.

Res ta o con tro le fi nan cei ro que tam bém está es ta be le ci do no ar ti go
17, II e III. O pri mei ro proí be o re ce bi men to pe los par ti dos de re cur sos
fi nan cei ros de en ti da de ou go ver no es tran gei ros ou de sub or di naç ão a es -
tes; por cer to que aí te mos um pre cei to que cons ti tui um des do bra men to
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do de ver de res guar do da so be ra nia na cio nal. O se gun do imp õe aos par ti -
dos o de ver de pres tar con tas de sua ad mi nis traç ão fi nan cei ra à Jus ti ça
Elei to ral. Em com pen saç ão, prevê-se no ar ti go 17, § 3, que têm eles di -
rei to a re cur sos do fun do par ti dá rio, que a lei já re gu la (Lei 4 740/65,
artigos 95 a 109).

5. Ga ran tias

A. Con cei to

O sis te ma cons ti tu cio nal bra si lei ro de fi ne como ga ran tias cons ti tu cio -
nais to das as pres criç ões cons ti tu cio nais que con fe rem, aos ti tu la res dos
di rei tos fun da men tais, meios, téc ni cas, ins tru men tos ou pro ce di men tos
para im po rem o res pei to e a exi gi bi li da de des ses di rei tos, clas si fi can -
do-as como ga ran tias in di vi duais, co le ti vas, so ciais e po lí ti cas, ten do em
vis ta a na tu re za do di rei to ga ran ti do. Nes se con cei to am plo en tram tam -
bém os di rei tos de se gu ran ça (prin cí pio da le ga li da de, pro teç ão ju di ciá -
ria, es ta bi li da de dos di rei tos sub je ti vos etc.), de que já tra ta mos an tes, as -
sim como os re mé dios cons ti tu cio nais, que são ga ran tias que se efe ti vam 
me dian te al gu ma for ma de re pre sen taç ão ou de ação ju di cial. Nes se sen -
ti do, são  meios pos tos à dis po siç ão dos in di ví duos e ci dad ãos para pro -
vo car a in ter venç ão das au to ri da des com pe ten tes, vi san do sa nar, co rri -
gir, ile ga li da de e abu so de po der em pre juí zo de di rei tos e in te res ses in -
di vi duais, tais como: a) o di rei to de pe tiç ão; b) o “ha beas cor pus”; c) o
man da do de se gu ran ça; d) o man da do de in junç ão; e) o “ha beas data”. 
Alguns re ve lam-se meios de pro vo car a ati vi da de ju ris di cio nal, e, ent ão,
têm na tu re za de ação: são ações constitucionais.

B. Di rei to de pe tiç ão

De fi ne-se como o di rei to que per ten ce a uma pes soa de in vo car a
atenç ão dos po de res pú bli cos, seja para de nun ciar uma les ão con cre ta, e
pe dir a reo rien taç ão da si tuaç ão, seja para so li ci tar uma mo di fi caç ão do
di rei to em vi gor no sen ti do mais fa vo rá vel à li ber da de. Ele está con sig -
na do no ar ti go 5o., XXXIV, “a”, que as se gu ra a to dos o di rei to de peti-
ção aos Po de res Pú bli cos em de fe sa de di rei tos ou con tra ile ga li da de ou 
abu so de po der. Há, nele, uma di mens ão co le ti va con sis ten te na  busca
ou defesa de direitos ou interesses gerais da coletividade.
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C. Di rei to a cer tid ões

Está pre vis to no ar ti go 5o., XXXIV, “b”, que as se gu ra a to dos, in de -
pen den te men te do pa ga men to de ta xas: a ob tenç ão de cer tid ões em re -
par tiç ões pú bli cas, para de fe sa de di rei tos e es cla re ci men to de in te res se
pes soal. Esta é uma ga ran tia que não raro aca ba por rea li zar por via de
ou tro re mé dio: o man da do de se gu ran ça, quan do o pedido é negado ou
simplesmente não é decidido.

D. Ha beas cor pus

É um re mé dio des ti na do a tu te lar o di rei to de li ber da de de lo co moç ão, 
li ber da de de ir, vir, pa rar e fi car. Tem na tu re za de ação cons ti tu cio nal
pe nal, ou seja: cons ti tui um meio de in vo car o Po der Ju di ciá rio por al -
guém que es te ja so fren do ou amea ça do de so frer violê ncia ou coaç ão em 
sua li ber da de de lo co moç ão, por ile ga li da de ou abuso de poder (artigo
5o., LXVIII).

E. Man da do de se gu ran ça

A Cons ti tuiç ão con tem pla duas for mas de man da do de se gu ran ça: a) o
man da do de se gu ran ça in di vi dual (ar ti go 5o., LXIX), tal como pre vi ram
as Cons ti tuiç ões an te rio res, des de a de 1934, com a fi na li da de de pro te -
ger di rei to sub je ti vo in di vi dual lí qui do e cer to; e b) o man da do de se gu -
ran ça co le ti vo (ar ti go 5o., LXX).

Man da do de se gu ran ça in di vi dual. Cons ta do ar ti go 5o., LXIX da
Cons ti tuiç ão nos se guin tes ter mos: “con ce der-se-á man da do de se gu ran -
ça para pro te ger di rei to lí qui do e cer to, não am pa ra do por ha beas cor pus
ou ha beas data, quan do o res pon sá vel pela ile ga li da de ou abu so de po -
der for au to ri da de pú bli ca ou agen te de pes soa ju rí di ca no exer cí cio de
atri buiç ões do po der pú bli co”. Visa, como se nota, am pa rar di rei to pes -
soal lí qui do e cer to, di rei to re con he ci do de pla no, ma ni fes to, in du vi do so. 
Só o pró prio ti tu lar des se di rei to tem le gi ti mi da de para im pe trar o man da -
do de se gu ran ça in di vi dual, que é opo ní vel con tra qual quer au to ri da de pú -
bli ca ou con tra agen te de pes soa ju rí di ca no exer cí cio de atri buiç ões pú bli -
cas, com o ob je ti vo de co rri gir ato ou omiss ão ile gal ou de co rren te de
abu so de poder.
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Man da do de se gu ran ça co le ti vo. A Cons ti tuiç ão ins ti tui o man da do de
se gu ran ça co le ti vo no ar ti go 5o., LXX, do se guin te modo: o man da do de se -
gu ran ça co le ti vo pode ser impetra do por: a) par ti do po lí ti co com re pre -
sen taç ão no Con gres so Na cio nal; b) or ga ni zaç ão sin di cal, en ti da de de
clas se ou as so ciaç ão le gal men te cons ti tuí da e em fun cio na men to há pelo 
me nos um ano, em de fe sa dos in te res ses de seus mem bros ou as so cia dos.

O con cei to de man da do de se gu ran ça co le ti vo as sen ta-se em dois ele -
men tos: um, ins ti tu cio nal, ca rac te ri za do pela atri buiç ão da le gi ti maç ão
pro ces sual a par ti dos po lí ti cos e a  orga ni zaç ão sin di cal, en ti da de de
clas se ou as so ciaç ão para a de fe sa de in te res ses de seus mem bros ou
as so cia dos; ou tro, ob je ti vo, con subs tan cia do no uso do re mé dio para a
de fe sa de in te res ses co le ti vos. Os par ti dos po lí ti cos  po dem re que rer
man da do de se gu ran ça co le ti vo, quer em defesa de  di rei to sub je ti vo in -
di vi dual de seus mem bros, quer em de fe sa de in te res ses le gí ti mos, di fu -
sos ou co le ti vos. Já as de mais en ti da des as so cia ti vas só po dem re -
querê-lo na de fe sa de di rei tos e in te res ses in di vi duais e co le ti vos de seus
mem bros e associados.

F. Man da do de in junç ão

É uma nova ga ran tia ins ti tuí da no ar ti go 5o., LXXI, com o se guin te
enun cia do: con ce der-se-á man da do de in junç ão sem pre que a fal ta de
nor mas re gu la men ta do ras tor ne in viá vel o exer cí cio de di rei tos e li ber -
da des cons ti tu cio nais e das pre rro ga ti vas ine ren tes à na cio na li da de, à
so be ra nia e à ci da da nia.

Cons ti tui um re mé dio ou ação cons ti tu cio nal pos to à dis po siç ão de
quem se con si de re ti tu lar de qual quer da que les di rei tos, li ber da des ou pre -
rro ga ti vas, in viá veis por fal ta de nor ma re gu la men ta do ra exi gi da ou su -
pos ta pela Cons ti tuiç ão. Sua prin ci pal fi na li da de  con sis te as sim em con -
fe rir ime dia ta apli ca bi li da de à nor ma cons ti tu cio nal por ta do ra da que les
di rei tos e pre rro ga ti vas, iner te em vir tu de de ausê ncia de re gu la men ta-
ção. Daí seu ob je to: as se gu rar o exer cí cio: a) de qual quer di rei to cons ti tu -
cio nal (in di vi dual, co le ti vo, po lí ti co ou so cial) não re gu la men ta do; b) de
li ber da de cons ti tu cional, não re gu la men ta da, sen do de no tar que as li ber -
da des são pre vis tas em nor mas cons ti tu cio nais nor mal men te de apli ca bi -
li da de ime dia ta, in de pen den te men te de re gu la men taç ão.

Seus pre su pos tos são: a) a fal ta de nor ma re gu la men ta do ra do di rei -
to, li ber da de ou pre rro ga ti va re cla ma da; b) ser o im pe tran te be ne fi ciá rio
di re to do di rei to, li ber da de ou prerrogativa que postula em juízo.
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A sen ten ça que de ci di-lo de ve rá  ou tor gar di re ta men te o di rei to re cla -
ma do.  O im pe tran te age na bus ca di re ta do di rei to cons ti tu cio nal em seu 
fa vor, in de pen den te men te da re gu la men taç ão.  Com pe te ao Juiz de fi nir
as con diç ões para a sa tis faç ão di re ta do di rei to re cla ma do e de ter mi ná-la
imperativamente.

Não im por ta a na tu re za do di rei to que a nor ma cons ti tu cio nal con fe re; 
des de que seu exer cí cio de pen da de nor ma re gu la men ta do ra e des de que
esta fal te, o in te res sa do é le gi ti ma do a pro por o man da do de in junç ão,
quer a obri gaç ão de pres tar o di rei to seja do Poder Público, quer
incumba a particulares.

Infe liz men te não foi essa a orien taç ão ado ta da pelo Su pre mo Tri bu nal 
Fe de ral que trans for mou o man da do de in junç ão num sim ples su cedâ neo 
ou es pé cie de ação de in cons ti tu cio na li da de por omiss ão, sem resultado
prático.

Man da do de in junç ão co le ti vo. Este tam bém pode ser um re mé dio co -
le ti vo, já que pode ser im pe tra do por sin di ca to (ar ti go 8o., III) no in te res -
se de di rei tos cons ti tu cio nais de ca te go rias de tra bal ha do res quan do a
fal ta de nor ma re gu la men ta do ra des ses di rei tos in via bi li ze seu exer cí cio.

G. Ha beas data

É um re mé dio cons ti tu cio nal que tem por ob je to pro te ger a es fe ra ín ti -
ma dos in di ví duos con tra: a) usos abu si vos de re gis tros de da dos pes -
soais co le ta dos por meios frau du len tos, des leais ou ilí ci tos; b) in tro duç ão 
nes ses re gis tros de da dos sen sí veis (as sim cha ma dos os de ori gem ra cial,
opi ni ão po lí ti ca, fi lo só fi ca ou re li gio sa, fi liaç ão par ti dá ria e sin di cal,
orien taç ão se xual etc.); c) con ser vaç ão de da dos fal sos ou com fins di -
ver sos dos au to ri za dos em lei. Está as se gu ra do no ar ti go 5o., LXXII,
pelo qual se   con ce de rá ha beas data: “a) para as se gu rar o con he ci men to 
de in for maç ões re la ti vas à pes soa do im pe tran te, cons tan tes de re gis tros
ou ban cos de da dos de en ti da des go ver na men tais ou de ca rá ter pú bli co;
b) para a re ti fi caç ão de da dos, quan do não se  pre fi ra fazê-lo por pro ces -
so si gi lo so, ju di cial ou administrativo”.

Vê-se que o di rei to de con he cer e re ti fi car os da dos, as sim como o de
in ter por o ha beas data, para fa zer va ler esse di rei to quan do não es pon ta -
nea men te pres ta do, é per so na lís si mo do ti tu lar dos da dos, do im pe tran te
que, no en tan to, pode ser bra si lei ro ou es tran gei ro. Nin guém po de rá
fazê-lo por ele, salvo os herdeiros.
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H. Ação po pu lar

Cons ta do ar ti go 5o., LXXIII, nos ter mos se guin tes: qual quer ci dad ão 
é par te le gí ti ma para pro por ação po pu lar que vise a anu lar ato le si vo
ao pa trimô nio pú bli co ou de en ti da de de que o Esta do par ti ci pe, à mo -
ra li da de ad mi nis tra ti va, ao meio am bien te e ao pa trimô nio his tó ri co e
cul tu ral, fi can do o au tor, sal vo com pro va da má-fé, isen to de cus tas ju di -
ciais e do ônus da su cumbência.

O nome ação po pu lar de ri va do fato de atri buir-se ao povo, ou a par -
ce la dele, le gi ti mi da de para plei tear, por qual quer de seus mem bros, a tu -
te la ju ris di cio nal de in te res se que não lhe per ten ce, pes soal men te, mas à
co le ti vi da de. O  que lhe dá co no taç ão es sen cial é a na tu re za im pes soal
do in te res se de fen di do por meio dela: in te res se da co le ti vi da de. Ela há
de vi sar a de fe sa de di rei to ou in te res se pú bli co. O qua li fi ca ti vo po pu lar
pren de-se a isto: de fe sa da coi sa pú bli ca, coi sa do povo (pu bli cum, de
po pu li cum, de po pu lum).

Ela dá a opor tu ni da de de o ci dad ão exer cer di re ta men te a funç ão fis -
ca li za do ra, que, por re gra, é fei ta por meio de seus re pre sen tan tes nas
Ca sas Le gis la ti vas. Mas ela é tam bém uma ação ju di cial por quan to con -
sis te num meio de in vo car o Ju di ciá rio vi san do a co rreç ão de nu li da de de 
ato le si vo: a) ao pa trimô nio pú bli co ou de en ti da de de que o Esta do par -
ti ci pe; b) à mo ra li da de ad mi nis tra ti va; c) ao meio am bien te; e d) ao pa -
trimô nio his tó ri co e cul tu ral. Sua fi na li da de é, pois, co rre ti va, não pro -
pria men te pre ven ti va, mas a lei pode dar, como deu, a possibilidade de
suspensão liminar do ato impugnado para prevenir a lesão.

Con tu do, ela se ma ni fes ta como uma ga ran tia co le ti va na me di da em
que o au tor po pu lar in vo ca a ati vi da de ju ris di cio nal, por meio dela, na
de fe sa da coi sa pú bli ca, vi san do a tu te la de in te res ses co le ti vos, não de
interesse pessoal.

Quan do a Cons ti tuiç ão diz que qual quer ci dad ão pode pro por ação
po pu lar, está res trin gin do a le gi ti mi da de para a ação ape nas ao na cio nal
no gozo dos di rei tos po lí ti cos, ao mes mo tem po em que a re cu sa aos es -
tran gei ros e às pes soas ju rí di cas, entre estas os partidos políticos.

Ela é, pois, um re mé dio cons ti tu cio nal des ti na do à de fe sa do in te res se
da co le ti vi da de, me dian te a pro vo caç ão do con tro le ju ris di cio nal co rre -
ti vo de atos le si vos do pa trimô nio pú bli co, da mo ra li da de ad mi nis tra ti -
va, do meio am bien te e do pa trimô nio his tó ri co e cul tu ral.
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6. So be ra nia

A so be ra nia é con ce bi da pela Cons ti tuiç ão como um dos fun da men tos 
da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil (ar ti go 1o., I), mas tam bém cons ti tui
um prin cí pio da or dem econô mi ca (ar ti go 170, I). O prin cí pio da in de -
pendência na cio nal é re fe ri do tam bém como ob je ti vo do Es ta do (ar ti go
3o., I) e como base de suas re laç ões in ter na cio nais (ar ti go 4o., I). So be -
ra nia sig ni fi ca po der po lí ti co su pre mo e in de pen den te; su pre mo, por que
“não está li mi ta do por nen hum ou tro na or dem in ter na”;  in de pen den te,
por que, “na or dem in ter na cio nal, não tem de aca tar re gras que não se jam 
vo lun ta ria men te acei tes e está em pé de igual da de com os po de res su pre -
mos dos ou tros po vos”.92

No Esta do fe de ral, con tu do,  há que dis tin guir en tre so be ra nia e au to -
no mia e seus res pec ti vos ti tu la res. Hou ve mui ta dis cuss ão so bre a na tu re -
za ju rí di ca do Esta do fe de ral, mas, hoje, já está de fi ni do que o Esta do fe -
de ral, o todo, como pes soa re con he ci da pelo di rei to in ter na cio nal, é o
úni co ti tu lar da so be ra nia, con si de ra da, como vis to, po der su pre mo con -
sis ten te na ca pa ci da de de au to de ter mi naç ão. Os Esta dos fe de ra dos são
ti tu la res tão-só de au to no mia, com preen di da como go ver no pró prio den -
tro do círcu lo de com petê ncias tra ça das pela Cons ti tuiç ão Fe de ral.

7. Go ver no

A. Go ver no e dis tinç ão de funç ões do po der

O Esta do, como es tru tu ra so cial, ca re ce de von ta de real e pró pria. Ma -
ni fes ta-se por seus órg ãos que não ex pri mem sen ão von ta de ex clu si va -
men te hu ma na. Os órg ãos do Esta do são su pre mos (cons ti tu cio nais) ou
de pen den tes (ad mi nis tra ti vos). Aque les são os a quem in cum be o exer cí -
cio do po der po lí ti co, cujo con jun to se de no mi na go ver no ou órg ãos go -
ver na men tais. Os ou tros est ão em pla no hie rár qui co in fe rior, cujo con jun to 
for ma a ad mi nis traç ão pú bli ca, con si de ra dos de na tu re za ad mi nis tra ti va.
Enquan to os pri mei ros cons ti tuem ob je to do di rei to cons ti tu cio nal, os se -
gun dos são re gi dos pe las nor mas do di rei to ad mi nis tra ti vo. E aí se acha o
cer ne da di fe ren ciaç ão en tre os dois ra mos do direito.

O go ver no é, ent ão, o con jun to de órg ãos me dian te os quais a von ta de
do Esta do é for mu la da, ex pres sa da e rea li za da, ou o con jun to de órg ãos
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su pre mos a que in cum be o exer cí cio das funç ões do po der po lí ti co.93

Este se ma ni fes ta me dian te suas funç ões que são exer ci das e cum pri das
pe los órg ãos de go ver no. Vale di zer, por tan to, que o po der po lí ti co, uno,
in di vi sí vel e in de le gá vel, se des do bra e se comp õe de vá rias funç ões,
fato que per mi te fa lar em dis tinç ão das funç ões, que fun da men tal men te
são três: a le gis la ti va, a exe cu ti va e a ju ris di cio nal.

A funç ão le gis la ti va con sis te na ediç ão de re gras ge rais, abs tra tas, im -
pes soais e ino va do ras da or dem ju rí di ca, de no mi na das leis. A funç ão
exe cu ti va re sol ve os pro ble mas con cre tos e in di vi dua li za dos, de acor do
com as leis; não se li mi ta à sim ples exe cu ç ão das leis, como às ve zes se
diz; com por ta pre rro ga ti vas, e nela en tram to dos os atos e fa tos ju rí di cos
que não ten ham ca rá ter ge ral e im pes soal; por isso, é ca bí vel di zer que a
funç ão exe cu ti va se dis tin gue em funç ão de go ver no, com atri buiç ões
po lí ti cas, co-le gis la ti vas e de de cis ão, e funç ão ad mi nis tra ti va, com suas
três miss ões bá si cas: in ter venç ão, fo men to e ser vi ço pú bli co. A funç ão
ju ris di cio nal tem por objeto aplicar o direito aos casos concretos a fim
de dirimir conflitos de interesse.

B. Di vis ão de po de res

Cum pre, em pri mei ro lu gar, não con fun dir dis tinç ão de funç ões do
po der com di vis ão ou se pa raç ão de po de res, em bo ra en tre am bas haja
uma co nex ão ne ces sá ria. A dis tinç ão de funç ões cons ti tui es pe cia li zaç ão
de ta re fas go ver na men tais à vis ta de sua na tu re za, sem con si de rar os órg -
ãos que as exer cem; quer di zer que exis te sem pre dis tinç ão de funç ões,
quer haja órg ãos es pe cia li za dos para cum prir cada uma de las, quer es te -
jam con cen tra das num órg ão ape nas. A di vis ão de po de res con sis te em
con fiar cada uma das funç ões go ver na men tais (le gis la ti va, exe cu ti va e
ju ris di cio nal) a órg ãos di fe ren tes, que to mam os no mes das res pec ti vas
funç ões, me nos o Ju di ciá rio (órg ão ou po der Le gis la ti vo, órg ão ou po der 
Exe cu ti vo e órg ão ou po der Ju di ciá rio). Se as funç ões fo rem exer ci das
por um órg ão ape nas, tem-se con cen traç ão de po de res. A di vis ão de po -
de res fun da men ta-se, pois, em dois ele men tos: a) es pe cia li zaç ão fun cio -
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nal, sig ni fi can do que cada órg ão é es pe cia li za do no exer cí cio de uma
funç ão; as sim, às as sem bléias (Con gres so, Câma ras, Par la men to) se atri -
bui a funç ão Le gis la ti va; ao Exe cu ti vo, a funç ão exe cu ti va; ao Ju di ciá rio, 
a funç ão ju ris di cio nal; b) in de pendência org âni ca, sig ni fi can do que,
além da es pe cia li zaç ão fun cio nal, é ne ces sá rio que cada órg ão seja efe ti -
va men te in de pen den te dos ou tros, o que pos tu la ausê ncia de meios de
sub or di naç ão. Tra ta-se, pois, como se vê, de uma for ma de or ga ni zaç ão
ju rí di ca das manifestações do Poder.

C. Exe cu ti vo pre si den cia lis ta

O tí tu lo IV so bre a or ga ni zaç ão dos Po de res con tém a dis ci pli na do
sis te ma de go ver no pre si den cia lis ta, ado ta do no Bra sil des de a Cons ti -
tuiç ão de 1891, se gun do o qual o pre si den te da Re pú bli ca exer ce o Po der 
Exe cu ti vo, com am plas atri buiç ões de che fe de Esta do, che fe de go ver no 
e che fe da ad mi nis traç ão pú bli ca fe de ral, au xi lia do pe los mi nis tros de
Esta do que no meia e exo ne ra liv re men te (ar ti gos 76 a 88).

O pre si den te da Re pú bli ca é elei to, si mul ta nea men te com um
vice-pre si den te re gis tra do com ele na mes ma cha pa, den tre bra si lei ros
na tos que preen cham as con diç ões de ele gi bi li da de pre vis tas no ar ti go
14, § 3. A eleiç ão rea li zar-se-á no pri mei ro do min go de ou tu bro, em pri -
mei ro tur no, e no úl ti mo do min go de ou tu bro, em se gun do tur no, se hou -
ver, do ano anterior ao do término do mandato presidencial vigente.

A Cons ti tuiç ão con so li dou o di rei to do povo de ele ger o pre si den te da
Re pú bli ca pelo su frá gio uni ver sal e voto di re to e se cre to. Man te ve tam -
bém o prin cí pio da maio ria ab so lu ta para a eleiç ão pre si den cial, re pu -
tan do-se elei to pre si den te, por con se guin te, o can di da to que, re gis tra do
por par ti do po lí ti co, ob ti ver a maio ria ab so lu ta de vo tos, não com pu ta -
dos os em bran co e os nu los. Se nen hum dos can di da tos al can çar essa
maio ria, far-se-á uma se gun da eleiç ão, isto é, um se gun do tur no de vo -
taç ão, con co rren do ape nas os dois can di da tos mais vo ta dos, ten do-se
como elei to aque le que con se guir a maio ria dos vo tos vá li dos. “Vo tos
vá li dos” são to dos os vo tos expurgados os brancos e os nulos.

O que se quer aqui fir mar é a idéia de que o prin cí pio não é o de dois
tur nos, como ge ral men te se diz. Dois tur nos cons ti tuem nada mais nada
me nos do que uma téc ni ca de rea li zaç ão do prin cí pio da maio ria ab so lu -
ta, tan to que, con se gui da esta no pri mei ro tur no, to lli tur quæstio, a quest -
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ão está re sol vi da. Não o con se guin do é que se pas sa rá ao se gun do tur no,
com dois can di da tos ape nas, e aí a maio ria dos vo tos é sem pre mais da
me ta de e isso é maio ria ab so lu ta. Po der-se-á ar gu men tar que, mes mo en -
tre dois can di da tos, é pos sí vel que a maio ria ab so lu ta dos elei to res não
ten ha su fra ga do o que ob te ve a maio ria dos vo tos vá li dos. Isso é ver da -
de, mas tam bém o é em re laç ão à pri mei ra eleiç ão, em que, tam bém, os
vo tos em bran co e os nulos podem superar os do candidato que
teoricamente tivera a maioria absoluta dos votos.

A preo cu paç ão em rea li zar o prin cí pio da maio ria ab so lu ta é que le -
vou o Cons ti tuin te a de ter mi nar que, se, an tes do se gun do tur no, oco rrer
mor te, de sistência ou im pe di men to le gal de can di da to, con vo car-se-á,
den tre os re ma nes cen tes, o de maior vo taç ão (ar ti go 77, § 4). Isso visa a
evi tar con cha vos en tre os dois can di da tos mais vo ta dos de modo a que
um con cor das se em de sis tir, com o que o ou tro se ria con si de ra do elei to,
mes mo sem sa tis fa zer o prin cí pio da maio ria ab so lu ta. É ver da de que é
pos sí vel que to dos os de mais de sis tam, e nes se caso a Cons ti tuiç ão não
apon ta a so luç ão. Mas se ti ver mos em men te que o prin cí pio é o da
maio ria ab so lu ta, e não dos dois tur nos, pa re ce plau sí vel ad mi tir a anu -
laç ão da eleiç ão, que re sul ta ra frau da da, mar can do-se ou tra, para rea li zar 
ou tro pri mei ro tur no, pas san do-se ao se gun do, se ne ces sá rio. Fi nal men te, 
a re gra do mais ido so fi gu ra no ar ti go 77, § 5, como modo de ven cer
eleição em caso de empate entre dois candidatos no segundo. Sorte é que 
a raridade do fato tornará esporádica a aplicação da regra.

O elei to con quis ta um man da to de qua tro anos (ar ti go 82),94 do qual
to ma rá pos se, no dia 1o. de ja nei ro do ano se guin te ao de sua eleiç ão, pe -
ran te Con gres so Na cio nal. A Emen da Cons ti tu cio nal n. 16, de 4.6.1997,
dan do nova re daç ão ao § 5 do ar ti go 14 da Cons ti tuiç ão, pre viu a pos si -
bi li da de de ree leiç ão do pre si den te da Re pú bli ca e de seu Vice para mais 
um único período presidencial subseqüente.

8. Con gres so

A. Com po siç ão

O Po der Le gis la ti vo é exer ci do, na Uni ão, por um Con gres so Na cio -
nal com pos to de Câma ra dos De pu ta dos e do Se na do Fe de ral. A Câma ra
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comp õe-se de re pre sen tan tes do povo, elei tos pelo sis te ma pro por cio nal
em cada Esta do e no Dis tri to Fe de ral, em nú me ro de fi ni do em lei com -
ple men tar pro por cio nal men te à po pu laç ão, e para um man da to de qua tro
anos. O Se na do comp õe-se de três re pre sen tan tes de cada Esta do e do
Dis tri to Fe de ral, elei tos se gun do o prin cí pio ma jo ri tá rio, para um man da to
de oito anos, re no vá vel de qua tro em qua tro anos, al ter na da men te, por um e
dois ter ços. Ele gem-se tam bém com o Se na dor elei to um pri mei ro e um se -
gun do su plen tes; não se vota no su plen te, vota-se no Se na dor ti tu lar e
quem for re gis tra do com ele na qua li da de de pri mei ro e se gun do su plen te 
e se ele ge rá se aque le o for.

B. Atri buiç ões

O Con gres so Na cio nal é o órg ão le gis la ti vo da Uni ão. Mas suas atri -
buiç ões não se re su mem na com petê ncia para ela bo rar leis. Exer ce ou tras 
de re le van te im portância, e to das po dem ser agru pa das da seguinte
maneira:

—Atri buiç ões le gis la ti vas, pe las quais lhe cabe, com a sanç ão do pre -
si den te da Re pú bli ca, ela bo rar as leis so bre to das as ma té rias de
com petê ncia da Uni ão, con for me es pe ci fi ca o ar ti go 48, o que é fei -
to se gun do o pro ces so le gis la ti vo, es ta be le ci do nos ar ti gos 61 a 69,
que será ob je to de con si de raç ão logo em se gui da;

—Atri buiç ões me ra men te de li be ra ti vas, en vol ven do a prá ti ca de atos
con cre tos, de re so luç ões re fe ren dá rias, de au to ri zaç ões, de apro va-
ções, de sus taç ão de atos, de fi xaç ão de si tuaç ões e de jul ga men to
téc ni co, con sig na dos no ar ti go 49, o que é fei to por via de de cre to
le gis la ti vo ou de re so luç ões, se gun do pro ce di men to de li be ra ti vo es -
pe cial de sua com petê ncia ex clu si va, vale di zer, sem par ti ci paç ão
do presidente da República, de acordo com regras regimentais;

—Atri buiç ões de fis ca li zaç ão e con tro le, que exer ce por vá rios pro ce -
di men tos, tais como: a) pe di dos de in for maç ão, por es cri to, en ca -
min ha dos pe las me sas aos mi nis tros ou quais quer ti tu la res de órg -
ãos di re ta men te sub or di na dos à Pre sidê ncia da Re pú bli ca (ar ti go
50, § 2, re daç ão da ECR-4/94), im por tan do em cri me de res pon sa -
bi li da de a recusa, ou o não-aten di men to no pra zo de trin ta dias, bem
como a pres taç ão de in for maç ões fal sas; b) co miss ão par la men tar de 
in qué ri to, nos ter mos do ar ti go 58, § 3, como vi mos; c) con tro le ex -
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ter no com au xí lio do Tri bunal de Con tas e da Co miss ão mis ta a
que se re fe re o ar ti go 166, § 1, que com preen de rá toda a gama de 
me di das cons tan tes dos ar ti gos 71 e 72, cul mi nan do com o jul ga -
men to das con tas que anual men te o pre si den te da Re pú bli ca há
de pres tar (ar ti go 49, IX); d) fis ca li zaç ão e con tro le dos atos do
Po der Exe cu ti vo, in cluí dos os da ad mi nis traç ão in di re ta (ar ti go 49,
X); e) to ma da de con tas pela Câma ra dos De pu ta dos, quan do o pre -
si den te não as pres tar no pra zo que a Cons ti tuiç ão as si na la, ou seja,
den tro de ses sen ta dias após a aber tu ra da sess ão le gis la ti va, ent ão
até 15 de abril (ar ti gos 51, II, e 84, XXIV);

—Atri buiç ões de jul ga men to de cri mes de res pon sa bi li da de, com a
par ti cu la ri da de de que, no jul ga men to do pre si den te da Re pú bli ca
ou mi nis tros de Esta do, a Câma ra dos De pu ta dos fun cio na como
órg ão de ad mis si bi li da de do pro ces so e o Se na do Fe de ral como tri -
bu nal po lí ti co sob a pre sidê ncia do pre si den te do Su pre mo Tri bu nal 
Fe de ral (ar ti gos 51, I, 52, I, e 86), e, no jul ga men to dos mi nis tros
do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, do Pro cu ra dor-Ge ral da Re pú bli ca e do
Advo gado-Ge ral da Uni ão, o Se na do Fe de ral fun cio na rá a um tem -
po como tri bu nal do pro ces so e do jul ga men to (ar ti go 52, II);

—Atri buiç ões cons ti tuin tes me dian te ela bo raç ão de emen das à Cons ti -
tuiç ão (ar ti go 60), com o que o Con gres so cria nor mas cons ti tu cio -
nais.

C. Pro ces so le gis la ti vo

A funç ão de le gis lar é de sen vol vi da por meio de um pro ces so cha ma -
do  pro ces so le gis la ti vo que é o con jun to de atos (ini cia ti va, emen da, vo -
taç ão, sanç ão, veto) rea li za dos pe los órg ãos le gis la ti vos vi san do a for -
maç ão das leis cons ti tu cio nais, com ple men ta res e or di ná rias, re so luç ões 
e de cre tos le gis la ti vos.95 Tem, pois, por ob je to, nos ter mos do ar ti go 59,
a ela bo raç ão de emen das à Cons ti tuiç ão, leis com ple men ta res, leis or di -
ná rias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e reso-
luç ões.
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Emen das à Cons ti tuiç ão po dem ser pro pos tas por um ter ço, no mí ni -
mo, dos mem bros da Câma ra dos De pu ta dos ou do Se na do Fe de ral, do
pre si den te da Re pú bli ca ou de mais da me ta de das Assem bléias Le gis la -
ti vas dos Esta dos-mem bros e Dis tri to Fe de ral. A pro pos ta será dis cu ti da
e vo ta da em cada Casa do Con gres so Na cio nal, em dois tur nos, con si de -
ran do-se apro va da se ob ti ver, em am bas, três quin tos dos vo tos dos res -
pec ti vos mem bros. Não se ad mi te emen da à Cons ti tuiç ão na vigê ncia de
in ter venç ão fe de ral em Esta do, de es ta do de de fe sa ou de es ta do de sí tio,
nem pode ser ob je to de de li be raç ão pro pos ta de emen da ten den te a abo lir 
a for ma fe de ra ti va de Esta do, o voto di re to, se cre to, universal e
periódico, a separação de Poderes ou os direitos e garantias individuais
(artigo 6o.).

O pro ces so de for maç ão das leis em ge ral, nos ter mos do ar ti go 61 da
Cons ti tuiç ão, com por ta a ini cia ti va de qual quer mem bro ou Co miss ão
da Câma ra dos De pu ta dos ou do Se na do Fe de ral, do pre si den te da Re pú -
bli ca, do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, dos Tri bu nais Su pe rio res, do pro cu ra -
dor-ge ral da Re pú bli ca e a ini cia ti va po pu lar, mas re ser va ao pre si den te da
Re pú bli ca a ini cia ti va ex clu si va de leis a) que fi xem ou mo di fi quem os efei -
tos das For ças Arma das ou b) que dis pon ham so bre: 1) a criaç ão de car gos,
funç ões ou empre gos pú bli cos na ad mi nis traç ão di re ta e au tár qui ca ou
au men to de sua re mu ne raç ão; 2) or ga ni zaç ão ad mi nis tra ti va e ju di ciá ria,
ma té ria tri bu tá ria e or ça men tá ria, ser vi ços pú bli cos e pes soal da ad mi nis -
traç ão dos Te rri tó rios (se cria dos); 3) ser vi do res pú bli cos da Uni ão e Te -
rri tó rios, seu re gi me ju rí di co, pro vi men to de car gos, es ta bi li da de e apo -
sen ta do ria; or ga ni zaç ão do Mi nis té rio Pú bli co e da De fen so ria Pú bli ca da
Uni ão, bem como nor mas ge rais para a or ga ni zaç ão do Mi nis té rio Pú bli co
e De fen so ria Pú bli ca dos Esta dos, Dis tri to Fe de ral e Te rri tó rios; 4) criaç ão e 
ex tinç ão de Mi nis té rios e órg ãos da admi nis traç ão pú bli ca, ob ser va do o
dis pos to no ar ti go 84, VI, que dá com petê ncia ao pre si den te da Re pú bli -
ca para dis por, me dian te de cre to (EC-32/2001), so bre: or ga ni zaç ão e
fun cio na men to da ad mi nis traç ão fe de ral, quan do não im pli car au men to
de des pe sa nem criaç ão ou ex tinç ão de órg ãos pú bli cos, ex tinç ão de
funç ões ou car gos pú bli cos, quan do va gos;  e 5) so bre mi li ta res das For -
ças Arma das, seu re gi me ju rí di co, pro moç ões, es ta bi li da de, re mu ne ra-
ção, re for ma e trans ferê ncia para a re ser va, alí nea acres cen ta da pela
EC-18/1998.

BRASIL 123



9. Jus ti ça

A. Jus ti ça e funç ão ju ris di cio nal

A jus ti ça cum pre-se me dian te o exer cí cio da funç ão ju ris di cio nal que,
or dier na men te, é mo no pó lio do Po der Ju di ciá rio, que a Cons ti tuiç ão or -
ga ni za nos ar ti gos 92 a 126. De pas sa gem, já dis se mos que os órg ãos do
Po der Ju di ciá rio têm por funç ão com por con fli tos de in te res ses em cada
caso con cre to. Isso é o que se cha ma funç ão ju ris di cio nal ou sim ples -
men te ju ris diç ão, que se rea li za por meio de um pro ces so ju di cial, dito,
por isso mes mo, sis te ma de com po siç ão de conflitos de interesses ou
sistema de composição de lides.

Os con fli tos de in te res ses são com pos tos, so lu cio na dos, pe los órg ãos
do Po der Ju di ciá rio com fun da men to em or dens ge rais e abs tra tas, que
são or dens le gais, cons tan tes ora de cor pos es cri tos que são as leis, ora
de cos tu mes, ou de sim ples nor mas ge rais, que de vem ser apli ca das por
eles, pois está pra ti ca men te aban do na do o sis te ma de com po siç ão de li -
des com base em or dem sin gu lar eri gi da especialmente para solucionar
determinado conflito.

Di vi di das as funç ões da so be ra nia na cio nal por três Po de res dis tin tos,
Le gis la ti vo, Exe cu ti vo e Ju di ciá rio, os órg ãos des te (jui zes e tri bu nais)
de vem, evi den te men te, de ci dir atuan do o di rei to ob je ti vo; não po dem es -
ta be le cer cri té rios par ti cu la res, pri va dos ou pró prios, para, de acor do
com eles, com por con fli tos de in te res ses, ao dis tri buí rem jus ti ça. Sal vo o 
juí zo de eqüi da de, ex cep cio nal men te ad mi ti do, como re fe ri mos ao tra tar
do man da do de in junç ão, nor mal men te o juiz, no Brasil, pura e sim ples-
men te, aplica os critérios que foram editados pelo legislador.

B. Órgãos da funç ão ju ris di cio nal

A funç ão ju ris di cio nal é exer ci da pe los se guin tes órg ãos do Po der Ju -
di ciá rio: a) Su pre mo Tri bu nal Fe de ral; b) Su pe rior Tri bu nal de Jus ti ça;
c) Tri bu nais Re gio nais Fe de rais e Jui zes Fe de rais; d) Tri bu nais e Jui zes
do Tra bal ho; e) Tri bu nais e Jui zes Elei to rais; f) Tri bu nais e Jui zes Mi li -
ta res; g) Tri bu nais e Jui zes dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos Te rri -
tó rios.

Te mos aí a or dem ju di ciá ria do país que com preen de: a) um órg ão de
cú pu la, como guar da da Cons ti tuiç ão e Tri bu nal da Fe de raç ão, que é o
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Su pre mo Tri bu nal Fe de ral; b) um órg ão de ar ti cu laç ão e de fe sa do di rei -
to ob je ti vo fe de ral, que é o Su pe rior Tri bu nal de Jus ti ça;96 c) as es tru tu ras 
e sis te mas ju di ciá rios, com preen di dos nos nú me ros 3 a 6 su pra; d) os sis -
te mas ju di ciá rios dos Esta dos, Dis tri to Fe de ral e Te rri tó rios.

10. Ou tros órg ãos e funç ões de Esta do

A. Funç ões es sen ciais à jus ti ça

Nemo iu dex sine ac to re. Esta vel ha má xi ma, que sig ni fi ca, ao pé da
le tra, que não há juiz sem au tor, ex pri me mui to mais do que um prin cí -
pio ju rí di co, por que re ve la que a Jus ti ça, como ins ti tuiç ão ju di ciá ria,
não fun cio na rá se não for pro vo ca da, se al guém, um agen te (au tor,
aque le que age), não lhe exi gir que atue. É um prin cí pio ba si lar da
funç ão ju ris di cio nal que “o juiz deve con ser var... uma ati tu de es tá ti ca,
es pe ran do sem im pa ciên cia e sem cu rio si da de que os ou tros o pro cu -
rem e lhe pro pon ham os pro ble mas que há de re sol ver”.97 “A inér cia
[lem bra ain da Ca la man drei], é, para o juiz, ga ran tia de equi lí brio, isto
é: de im par cia li da de”, que, sen do “vir tu de su pre ma do juiz, é re sul tante 
de duas par cia li da des que se com ba tem”,98 par cia li da des dos ad vo ga dos
das par tes em dispu ta.

Nis so se acha a jus ti fi ca ti va das funç ões es sen ciais à jus ti ça, com pos -
tas por to das aque las ati vi da des pro fis sio nais pú bli cas ou pri va das, sem
as quais o Po der Ju di ciá rio não pode fun cio nar ou fun cio na rá mui to mal.
São pro cu ra tó rias e pro pul so ras da ati vi da de ju ris di cio nal, ins ti tu cio na li -
za das nos ar ti gos 127 a 135 da Cons ti tuiç ão de 1988, dis cri mi na da men -
te: o Mi nis té rio Pú bli co, a Advo ca cia Pú bli ca (Advo ca cia-Ge ral da Uni -
ão, os Pro cu ra do res dos Esta dos e do Dis tri to Fe de ral), o Advo ga do e a
De fen so ria Pública.

Mi nis té rio Pú bli co. É ins ti tuiç ão per ma nen te, es sen cial à funç ão ju ris -
di cio nal do Esta do, in cum bin do-lhe a de fe sa da or dem ju rí di ca, do re gi -
me de mo crá ti co e dos in te res ses so ciais e in di vi duais in dis po ní veis, fun -
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da do nos prin cí pios ins ti tu cio nais da uni da de, in di vi si bi li da de e in de pen- 
dência fun cio nal, a cu jos mem bros, or ga ni za dos em ca rrei ra, são as se gu -
ra das as pre rro ga ti vas da vi ta li cie da de,  irre du ti bi li da de de ven ci men tos
e  ina mo vi bi li da de (artigo 128, §5, I).

Diz o ar ti go 128 que o Mi nis té rio Pú bli co abran ge: a) o Mi nis té rio
Pú bli co da Uni ão, que com preen de: 1) o Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral; 2) o 
Mi nis té rio Pú bli co do Tra bal ho; 3) o Mi nis té rio Pú bli co Mi li tar, 4) o Mi -
nis té rio Pú bli co do Dis tri to Fe de ral e dos Te rri tó rios; b) O Mi nis té rio
Pú bli co dos Esta dos. Mas o ar ti go 130 ad mi te um Mi nis té rio Pú bli co es -
pe cial, não men cio na do no ar ti go 128, jun to aos Tribunais de Contas,
portanto junto a órgão não jurisdicional.

O Mi nis té rio Pú bli co da Uni ão in te gra os de mais Mi nis té rios Pú bli cos 
da ór bi ta fe de ral sob a che fia uni tá ria do pro cu ra dor-ge ral da Re pú bli ca,
no mea do pelo pre si den te da Re pú bli ca den tre in te gran tes da ca rrei ra,
maio res de trin ta e cin co anos, após a apro vaç ão de seu nome pela maio -
ria ab so lu ta dos mem bros do Se na do Fe de ral, para man da to de dois anos, 
per mi ti da a re con duç ão, mas, para cada re con duç ão, re pe te-se o pro ce di -
men to, de tal sor te que ela se efe ti va por via de nova no meaç ão; não se
li mi tou o nú me ro de re con duç ões (ar ti go 128, § 1). Já os Mi nis té rios Pú -
bli cos dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos Te rri tó rios for mar ão lis ta
trí pli ce den tre in te gran tes da ca rrei ra, na for ma da lei res pec ti va, para es -
col ha do pro cu ra dor-ge ral (da Jus ti ça; a Cons ti tuiç ão não o dis se, mas
não há raz ão para re fu gar o nome, que se har mo ni za com as funç ões es -
sen ciais do MP: fun cio nar jun to de tri bu nais e jus ti ça), que será no mea do 
pelo che fe do Po der Exe cu ti vo (go ver na do res nos Esta dos, pre si den te da
Re pú bli ca para o Dis tri to Fe de ral e Te rri tó rios), para man da to de dois
anos, per mi ti da uma re con duç ão (ar ti go 128, § 3). Aqui, vê-se: é só uma
re con duç ão, sem ne ces si da de de re pe tir o pro ce di men to de nova eleiç ão,
de lis ta trí pli ce; bas ta a re no meaç ão pelo che fe do Exe cu ti vo com pe ten te. 
No caso do Pro cu ra dor-Ge ral da Re pú bli ca, a re pe tiç ão do pro ce di men to 
se faz ne ces sá ria, por que o Se na do tem que apro var a re con duç ão, que é,
no caso, forma de nomeação.

As funç ões ins ti tu cio nais do Mi nis té rio Pú bli co est ão re la cio na das no
ar ti go 129, em que ele apa re ce como: ti tu lar da ação pe nal, da ação ci vil
pú bli ca para a tu te la dos in te res ses pú bli cos, co le ti vos, so ciais e di fu sos,
e da ação di re ta da in cons ti tu cio na li da de ge né ri ca e in ter ven ti va, nos ter -
mos da Cons ti tuiç ão; ga ran ti dor do res pei to aos po de res pú bli cos e aos
ser vi ços de re levâ ncia pú bli ca; de fen sor dos di rei tos e in te res ses das po -
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pu laç ões in dí ge nas, além de ou tras de in ter venç ão em pro ce di men tos ad -
mi nis tra ti vos, de con tro le ex ter no da ati vi da de po li cial, na for ma da lei
com ple men tar, de re qui siç ão de di ligê ncias in ves ti ga tó rias e de ins tau -
raç ão de in qué ri to po li cial, ve da das es sas funç ões a quem não seja in te -
gran te da ca rrei ra, sal vo quan to à le gi ti maç ão para as aç ões ci vis que não 
im pe de seu exer cí cio por ter cei ros.99 Ao Mi nis té rio Pú bli co jun to aos
Tri bu nais de Con tas só com pe te o exer cí cio de suas funç ões es sen ciais
de cus tos le gis, porque a representação das Fazendas Públicas, aí, como
em qualquer outro caso, é função dos respectivos Procuradores, nos
termos dos artigos 131 e 132.

Advo ca cia pú bli ca. No Bra sil, é exer ci da pela Advo ca cia-Ge ral da
Uni ão e pe las Pro cu ra do rias-Ge rais dos Esta dos e do Dis tri to Fe de ral.

As funç ões de ad vo ca cia pú bli ca da Uni ão fo ram ou tor ga das a uma
nova ins ti tuiç ão que a Cons ti tuiç ão de no mi nou Advo ca cia-Ge ral da Uni -
ão, pre vis ta no ar ti go 131, que, “di re ta men te ou atra vés de órg ãos vin cu -
la dos, re pre sen ta a Uni ão, ju di cial e ex tra ju di cial men te, ca ben do-lhe, nos 
ter mos da lei com ple men tar que dis pu ser so bre sua or ga ni zaç ão e fun cio -
na men to, as ati vi da des de con sul to ria e as ses so ra men to ju rí di co do Po der 
Exe cu ti vo”. Vê-se, pois, que lhe cabe, por si di re ta men te ou por órg ãos
vin cu la dos (que não se sabe ain da quais são, pos si vel men te pro cu ra do -
rias de au tar quias e de ou tros órg ãos autô no mos, pro cu ra do rias es sas que 
não se in te grar ão na Advo ca cia-Ge ral da Uni ão, mas sim ples men te a ela
ser ão vin cu la das): a) a re pre sen taç ão da Uni ão em juí zo e fora dele; b) a
con sul to ria ju rí di ca do Po der Exe cu ti vo; c) o as ses so ra men to do Po der
Exe cu ti vo. Mas o § 3 do ar ti go es cla re ce que, na exe cuç ão da dí vi da ati -
va de na tu re za tri bu tá ria, a representação da União cabe à Procuradoria
da Fazenda Nacional, observado o disposto na lei (Lei Complementar
73/93).

A ad vo ca cia pú bli ca dos Esta dos e Dis tri to Fe de ral é exer ci da pe las
res pec ti vas pro cu ra do rias-ge rais, in te gra das por pro cu ra do res de Esta do
e do Dis tri to Fe de ral, or ga ni za dos em ca rrei ra a que têm aces so me dian te 
con cur so de pro vas e tí tu los aos quais cabe exer cer a re pre sen taç ão ju di -
cial e a con sul to ria ju rí di ca das res pec ti vas uni da des fe de ra das.

Advo ca cia. A ad vo ca cia não é ape nas um pres su pos to da for maç ão do
Po der Ju di ciá rio. É tam bém ne ces sá ria ao seu fun cio na men to. “O ad vo -
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ga do é in dis pen sá vel à ad mi nis traç ão da jus ti ça”, diz a Cons ti tuiç ão (ar -
ti go 133), que ape nas con sa gra aqui um prin cí pio ba si lar do fun cio na -
men to do Po der Ju di ciá rio, cuja inércia requer um elemento técnico
propulsor.

De fen so rias pú bli cas e a de fe sa dos ne ces si ta dos. Uma vel ha ob ser -
vaç ão de Oví dio ain da vi go ra nos nos sos dias, es pe cial men te no Bra sil:
Cura pau pe ri bus clau sa est, ou no ver nácu lo: “O tri bu nal está fe cha do
para os po bres”.100 Os po bres ain da têm aces so mui to pre cá rio à jus ti ça.
Ca re cem de re cur sos para con tra tar ad vo ga dos. O pa tro cí nio gra tui to
tem-se re ve la do de de fi ciên cia alar man te. Os po de res pú bli cos não tin -
ham con se gui do até ago ra es tru tu rar um ser vi ço de as sistência ju di ciá ria 
aos ne ces si ta dos que cum pris se efe ti va men te esse di rei to pro me ti do en -
tre os di rei tos in di vi duais. Aí é que se tem ma ni fes ta do a dra má ti ca
quest ão da de si gual da de da jus ti ça, con sis ten te pre ci sa men te na de si gual -
da de de con diç ões ma te riais en tre li ti gan tes, que cau sa pro fun da in jus ti ça 
àque les que, de fron tan do-se com li ti gan tes afor tu na dos e po de ro sos, fi -
cam na im pos si bi li da de de exer cer seu di rei to de ação e de de fe sa as se -
gu ra do na Constituição.

A as sistência ju rí di ca in te gral e gra tui ta aos que com pro va rem in su -
fi ciên cia de re cur sos vem con fi gu ra da, re le van te men te, como di rei to in -
di vi dual no ar ti go 5o., LXXIV. Sua efi cá cia e efe ti va apli caç ão, como
ou tras pres taç ões es ta tais, cons ti tuir ão um meio de rea li zar o prin cí pio da 
igua li zaç ão das condições dos desiguais perante a Justiça.

Nes se sen ti do é jus to re con he cer que a Cons ti tuiç ão deu um pas so im -
por tan te, pre ven do, em seu ar ti go 134, a De fen so ria Pú bli ca como ins ti -
tuiç ão es sen cial à funç ão ju ris di cio nal, in cum bi da da orien taç ão ju rí di ca
e de fe sa, em to dos os graus, dos ne ces si ta dos, na forma do artigo 5o.,
LXXIV.

Lei com ple men tar pre vis ta no ar ti go 134, pa rá gra fo úni co, já foi pro -
mul ga da: Lei Com ple men tar 80, de 12 de ja nei ro de 1994. Aten den do o
dis pos to nes se dis po si ti vo cons ti tu cio nal, re fe ri da lei or ga ni za a De fen -
so ria Pú bli ca da Uni ão, do Dis tri to Fe de ral e dos Te rri tó rios, se gun do as
re gras de com petê ncia es ta be le ci das nos ar ti gos 21, XIII, e 22, XVII, e
pres cre ve nor mas ge rais para a or ga ni zaç ão das De fen so rias Pú bli cas es -
ta duais, pre ven do igual es tru tu ra para to das es sas en ti da des (ar ti gos 5o.,
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53 e 98). Dita lei com ple men tar, nos ter mos do dis po si ti vo cons ti tu cio -
nal, es ta be le ceu a dis ci pli na da ca rrei ra dos De fen so res Pú bli cos da Uni -
ão, do Dis tri to Fe de ral e dos Te rri tó rios, e ins ti tuiu nor mas ge rais so bre o 
re gi me ju rí di co da ca rrei ra dos de fen so res pú bli cos es ta duais (ar ti gos 19, 
65 e 110), com as ga ran tias cons ti tu cio nais de  pro vi men to, na clas se ini -
cial, me dian te concurso público de provas e títulos e de inamovibilidade
e a vedação constitucional de exercício da advocacia fora das atribuições 
institucionais.

B. O Sis te ma Fi nan cei ro Na cio nal e Ban co Cen tral

O ar ti go 192 da Cons ti tuiç ão es ta tui que o sis te ma fi nan cei ro na cio -
nal, es tru tu ra do de for ma a pro mo ver o de sen vol vi men to equi li bra do do
país e a ser vir aos in te res ses da co le ti vi da de, será re gu la do em lei com -
ple men tar, que dis po rá, in clu si ve so bra a or ga ni zaç ão, o fun cio na men to
e as atri buiç ões do Ban co Cen tral e de mais ins ti tuiç ões fi nan cei ras pú bli -
cas e pri va das, as sim como so bre os re qui si tos para a de sig naç ão de
mem bros da di re to ria do Ban co Cen tral e de mais ins ti tuiç ões fi nan cei ras, 
bem como seus im pe di men tos após o exer cí cio do car go. Antes da pro -
mul gaç ão da Cons ti tuiç ão já vi go ra va a Lei 4.595, de 31 de de zem bro de 
1964, que ins ti tuiu o Sis te ma Fi nan cei ro Na cio nal, cons ti tuí do do Con -
sel ho Mo ne tá rio Na cio nal, do Ban co Cen tral do Bra sil, do Ban co do
Bra sil, do Ban co Na cio nal de De sen vol vi men to Econô mi co e So cial etc.
e já dis pun ha so bre a or ga ni zaç ão, fun cio na men to e atri buiç ões do Ban -
co Cen tral. Tal lei foi re ce bi da pela Cons ti tuiç ão como se lei com ple -
men tar fos se, de acor do com a pre vis ão do ca put do citado artigo 192.

11. Orga ni zaç ão po lí ti ca

For ma de Esta do. O modo de exer cí cio do po der po lí ti co em funç ão
do te rri tó rio dá ori gem ao con cei to de for ma de Esta do.101 Se exis te uni -
da de de po der so bre o te rri tó rio, pes soas e bens, tem-se Esta do uni tá rio.
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cos ti tu zio na le, 7a. ed., Na po li, Casa Edi tri ce Dott. Eu ge nio Jo ve ne, 1965, pp. 177 e ss.



Se, ao con trá rio, o po der se re par te, se di vi de, no es pa ço te rri to rial (di -
vis ão es pa cial de po de res), ge ran do uma mul ti pli ci da de de or ga ni zaç ões
go ver na men tais, dis tri buí das re gio nal men te, en con tra mo-nos dian te de
uma for ma de Esta do com pos to, de no mi na do Esta do fe de ral ou Fe de -
raç ão de Estados.

O Bra sil é uma Re pú bli ca Fe de ra ti va, for ma da pela uni ão in dis so lú -
vel dos Esta dos e Mu ni cí pios e do Dis tri to Fe de ral, e se cons ti tui em
Esta do de mo crá ti co de di rei to, ten do como fun da men to a so be ra nia, a ci -
da da nia, a dig ni da de da pes soa hu ma na, os va lo res so ciais do tra bal ho e
da liv re ini cia ti va e o plu ra lis mo po lí ti co (Cons ti tuiç ão, ar ti go 1o.). Re -
pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil é ex press ão nor ma ti va que con den sa o
nome do Esta do bra si lei ro —Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil—, o nome
do país —Bra sil—, a for ma de Esta do, me dian te o qua li fi ca ti vo Fe de ra -
ti va, que in di ca tra tar-se de Esta do Fe de ral, e a for ma de go ver no-Repú -
blica.

Sua  or ga ni zaç ão po lí ti co com preen de a Uni ão, os Esta dos, o Dis tri to
Fe de ral e os Mu ni cí pios. A Cons ti tuiç ão aí quis des ta car as en ti da des
que in te gram a es tru tu ra fe de ra ti va bra si lei ra: os com po nen tes do nos so
Esta do Fe de ral (ar ti go 18): a) Uni ão; b) Esta dos; c) Dis tri to Fe de ral; e
d) Mu ni cí pios, todos autônomos nos termos da Constituição.

Uni ão. A Uni ão sur ge, no Di rei to Cons ti tu cio nal, ao lado dos Esta dos
fe de ra dos, como en ti da de es sen cial men te fe de ra ti va. O de sig na ti vo Uni -
ão bem po de ria le var a pen sar nela como uma as so ciaç ão das de mais en -
ti da des autô no mas, mas a lei tu ra do ar ti go 1o. da Cons ti tuiç ão dis sua de
esse en ten di men to ao de cla rar que a Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil é
que se for ma da uni ão dos es ta dos, mu ni cí pios e Dis tri to Fe de ral. Su ce -
de que aí fica pa re cen do que a Uni ão se con fun de com a Re pú bli ca
Federa ti va do Bra sil, já que não é men cio na da no dis po si ti vo. Des faz-se
tal im press ão o exa me do ar ti go 18 que es ta be le ce que a or ga ni zaç ão po -
lí ti co-ad mi nis tra ti va da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil com preen de a
Uni ão, os Esta dos, o Dis tri to Fe de ral e os mu ni cí pios, to dos autô no mos,
nos ter mos da Cons ti tuiç ão. Aí ela é con si de ra da como uma das en ti da -
des que comp õem a Re pú bli ca Fe de ra ti va.

For maç ão dos Esta dos. Os Esta dos cons ti tuem ins ti tuiç ões tí pi cas do
Esta do Fe de ral. São eles as en ti da des-com po nen tes que dão a es tru tu ra
con cei tual des sa for ma de Esta do. Sem es ta dos fe de ra dos não se con he ce 
fe de raç ão, cha mem-se es ta dos (Esta dos Uni dos de Amé ri ca, Ve ne zue la,
Bra sil), pro vín cias (Argen ti na), cant ões (Suí ça), länder (Ale man ha). Não 
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é o nome que lhe dá a na tu re za, mas o re gi me de au to no mia. Os es ta -
dos-mem bros sur gi ram no sis te ma bra si lei ro com o De cre to n. 1, de 15
de no vem bro de 1889, pelo qual fi cou pro cla ma da a for ma de go ver no
da naç ão bra si lei ra como Re pú bli ca Fe de ra ti va e pelo qual se de cla rou
que as ent ão Pro vín cias do Bra sil, reu ni das pelo laço da fe de raç ão, fi ca -
vam cons ti tuí das em Esta dos Uni dos do Bra sil.

Não há mais como for mar no vos Esta dos, sen ão pela di vis ão de ou tro
ou ou tros. A Cons ti tuiç ão prevê a pos si bi li da de de trans for maç ão de les
por in cor po raç ão en tre si, por sub di vis ão ou des mem bra men to quer para
se ane xa rem a ou tros, quer para for ma rem no vos Esta dos, quer, ain da,
para for ma rem Te rri tó rios Fe de rais, me dian te apro vaç ão da po pu laç ão
di re ta men te in te res sa da, atra vés de ple bis ci to, e do Con gres so Na cio nal,
por lei com ple men tar, ou vi das as res pec ti vas Assem bléias Le gis la ti vas
(ar ti go 18, § 3º, com bi na do com o ar ti go 48, VI).

O ple bis ci to será con vo ca do por de cre to le gis la ti vo do Con gres so Na -
cio nal e rea li za do na mes ma data e ho rá rio em cada um dos es ta dos pela
Jus ti ça Elei to ral. Pro cla ma do o re sul ta do da con sul ta ple bis ci tá ria, será
apre sen ta do o pro je to de lei com ple men tar res pec ti vo pe ran te qual quer
das Ca sas do Con gres so Na cio nal, a que com pe te pro ce der à au diên cia das 
Assembléias Le gis la ti vas dos Esta dos en vol vi dos. Estas opi nar ão, sem
ca rá ter vin cu la ti vo, so bre a ma té ria, e for ne cer ão ao Con gres so Na cio nal
os de tal ha men tos téc ni cos con cer nen tes aos as pec tos ad mi nis tra ti vos, fi -
nan cei ros, so ciais e econô mi cos da área geo po lí ti ca afe ta da. Apro va da a
lei com ple men tar fica de fi ni da a al te raç ão es ta dual que lhe foi ob je to.102

Dis tri to Fe de ral e Ca pi tal Fe de ral. Si tua da no Dis tri to Fe de ral, Bra sí -
lia é  a Ca pi tal Fe de ral (ar ti go 18, § 1). Com sua ca rac te rís ti ca de ci da de
in ven ta da, rea li za o sim bo lis mo da ci vi tas ci vi ta tum, na mag ní fi ca vis ão
da Espla na da dos Mi nis té rios que cul mi na na Pra ça dos três po de res,
com des ta que para o po der de re pre sen taç ão po pu lar, o Con gres so Na -
cio nal, com suas duas to rres e as abó ba das in ver ti das dos ple ná rios da
Câma ra dos De pu ta dos e do Se na do Fe de ral. Su bli ma o sim bo lis mo a
po siç ão dos Mi nis té rios do Exte rior e da Jus ti ça ocu pan do os can tos in -
fe rio res da Pra ça dos Três Po de res, a in di car as duas ver ten tes de irra -
diaç ão do po der po lí ti co; de um lado, seu re la cio na men to com ou tros po -
vos, que se ca na li za me dian te o pri mei ro da que les Mi nis té rios, e, de
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ou tro lado, a sua pri ma zia in ter na, que se ma ni fes ta na ma nu tenç ão da
or dem ju rí di ca sob o se gun do.103

Bra sí lia, as sim, as su me uma po siç ão ju rí di ca es pe cí fi ca no con cei to
bra si lei ro de ci da de. Bra sí lia é ci vi tas ci vi ta tum, na me di da em que é ci -
da de-cen tro, pólo irra dian te, de onde par tem, aos go ver na dos, as de cis -
ões mais gra ves, e onde acon te cem os fa tos de ci si vos para os des ti nos do 
país. Mas não se en cai xa no con cei to ge ral de ci da des, por que não é sede 
de mu ni cí pio. É ci vi tas e po lis, en quan to modo de ha bi tar de sede do go -
ver no Fe de ral. Não era for ma de par ti ci par, por que seu povo não dis pun -
ha do di rei to de ele ger seus go ver nan tes nem seus re pre sen tan tes na
Câma ra dos De pu ta dos e no Se na do Fe de ral, mas ago ra se in te gra na ci -
da da nia com a au to no mia do Dis tri to Fe de ral (ar ti go 32). Bra sí lia tem
como funç ão ser vir de Ca pi tal da Uni ão, Ca pi tal Fe de ral e, pois, Ca pi tal
da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil, e tam bém sede do go ver no do Dis tri to
Fe de ral, con for me disp õe o ar ti go 6o. da res pec ti va Lei Orgânica.

A po siç ão dos Te rri tó rios. Os Te rri tó rios Fe de rais não são mais con -
si de ra dos como com po nen tes da fe de raç ão, como equi vo ca da men te o
eram nas Cons ti tuiç ões pre ce den tes. A Cons ti tuiç ão lhe dá po siç ão co -
rre ta, de acor do com sua na tu re za de mera au tar quia, sim ples des cen tra li -
zaç ão ad mi nis tra ti vo-te rri to rial da Uni ão, quan do os de cla ra in te gran tes
des ta (ar ti go 18, § 2).

Não há mais te rri tó rios fe de rais, por que a pró pria Cons ti tuiç ão trans -
for mou em Esta dos os de Ro rai ma e Ama pá, úni cos que ain da exis tiam.104

Mas re con he ce a pos si bi li da de de sua criaç ão, sua ul te rior trans for maç ão
em Esta do ou sua rein te graç ão no Esta do de ori gem con soan te re gu la men -
taç ão por lei com ple men tar (ar ti go 18 § 2) e sua or ga ni zaç ão ad mi nis tra ti -
va e ju di ciá ria por lei or di ná ria con for me dis ci pli na o ar ti go 33.

Os Mu ni cí pios na fe de raç ão. A Cons ti tuiç ão con sa grou a tese da que -
les que sus ten ta vam que o Mu ni cí pio bra si lei ro é “en ti da de de ter cei ro
grau, in te gran te e ne ces sá ria ao nos so sis te ma fe de ra ti vo.”105 Data ve nia,
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103 Cf. nos so “A ci da de-ca pi tal: funç ão do Esta do mo der no, in te graç ão na cio nal e re -
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104 Cf. ar ti go 14 do ADCT.
105 Cf. Mei re lles,  Hely Lo pes, Di rei to mu ni ci pal bra si lei ro, São Pau lo, Mal hei ros

Edi to res, 1993, p. 39. É tese tam bém sus ten ta da pelo IBAM, cujo pre si den te, Dr. Dio go
Lor de llo de Me llo, em pro nun cia men to pe ran te a Sub co miss ão dos Mu ni cí pios e Re gi ões, 
na reu ni ão de 22.4.87, propôs, en tre vá rias su gest ões, “a in clus ão ex pres sa do mu ni cí pio
como par te in te gran te da Fe de raç ão”. Cf. Diá rio da Assem bléia Na cio nal Cons ti tuin te,
Su ple men to n. 62, p. 25.



essa é uma tese equi vo ca da, que par te de pre mis sas que não po dem le var 
à con clus ão pre ten di da. Não é por que uma en ti da de te rri to rial ten ha au -
to no mia po lí ti co-cons ti tu cio nal que ne ces sa ria men te in te gre o con cei to
de en ti da de fe de ra ti va. Nem o mu ni cí pio é es sen cial ao con cei to de fe de -
raç ão bra si lei ra. Não exis te fe de raç ão de mu ni cí pios. Exis te fe de raç ão de 
Esta dos. Estes é que são es sen ciais ao con cei to de qual quer fe de raç ão.
Não se vá, de pois, que rer criar uma câma ra de re pre sen tan tes dos mu ni -
cí pios. Em que muda a fe de raç ão bra si lei ra com o in cluir os mu ni cí pios
como um de seus com po nen tes? Não muda nada. Pas sa ram os mu ni cí -
pios a ser en ti da des fe de ra ti vas? Cer ta men te que não, pois não te mos
uma fe de raç ão de mu ni cí pios. Não é uma uni ão de mu ni cí pios que for ma 
a fe de raç ão. Se hou ves se uma fe de raç ão de mu ni cí pios, es tes as su mi riam 
a na tu re za de es ta dos-mem bros, mas po de riam ser es ta dos-mem bros (de
se gun da clas se?) den tro dos Esta dos federa dos? Onde es ta ria a au to no -
mia fe de ra ti va de uns ou de ou tros, pois esta pres sup õe te rri tó rio pró -
prio, não com par til ha do. Di zer que a Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil é
for ma da de uni ão in dis so lú vel dos mu ni cí pios é algo sem sen ti do, por -
que, se as sim fora, ter-se-ia que ad mi tir que a Cons ti tuiç ão está pro ven -
do con tra uma hi po té ti ca se cess ão mu ni ci pal. Acon te ce que a sanç ão
co rres pon den te a tal hi pó te se é a in ter venç ão fe de ral que não exis te em
re laç ão aos mu ni cí pios. A in ter venç ão ne les é da com petê ncia dos Esta -
dos o que mos tra se rem ain da vin cu la dos a es tes. Pro va que con ti nuam
a ser di vis ões po lí ti co-ad mi nis tra ti vas dos Esta dos, não da Uni ão. Se fos -
sem di vis ões po lí ti cas do te rri tó rio da Uni ão, como fi ca riam os Esta dos,
cujo te rri tó rio é in te gral men te re par ti do en tre os seus mu ni cí pios? Fi ca -
riam sem te rri tó rio pró prio? Então, que en ti da des se riam os Esta dos?
Não res ta dú vi da, que fi ca mos com uma fe de raç ão mui to com ple xa, com 
en ti da des su per pos tas.

A criaç ão, in cor po raç ão, funç ão e des mem bra men to de mu ni cí pio
far-se-ão por lei es ta dual, den tro de pe río do de ter mi na do por lei com ple -
men tar fe de ral (ar ti go 18, § 4, re daç ão da EC-15/96), e de pen der ão de
ple bis ci to (que é sem pre con sul ta pré via) das po pu laç ões di re ta men te in -
te res sa das. A Cons ti tuiç ão aqui, di fe ren te men te do que fez em re laç ão
aos Esta dos, usou “po pu laç ões” no plu ral, a que rer di zer que será con sul -
ta da a po pu laç ão da área a ser des mem bra da e da área de que se des -
mem bra, ao con trá rio do que oco rreu sem pre, quan do o ple bis ci to im por -
ta va ape nas na con sul ta da po pu laç ão da área cuja eman ci paç ão se
plei tea va.
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12. Su pre ma cia da Cons ti tuiç ão

A.  O prin cí pio da cons ti tu cio na li da de

Sig ni fi ca do. O prin cí pio da cons ti tu cio na li da de sig ni fi ca que, no
Esta do de mo crá ti co de di rei to, é a Cons ti tuiç ão que di ri ge a mar cha da
so cie da de e vin cu la, po si ti va e ne ga ti va men te, os atos do po der pú bli co.
Assen ta-se na téc ni ca da ri gi dez cons ti tu cio nal que de co rre da maior di -
fi cul da de para a mu dan ça for mal da Cons ti tuiç ão do que para a al te raç ão 
da le gis laç ão or di ná ria ou com ple men tar. Da ri gi dez de co rre, como pri -
mor dial con se qüên cia o prin cí pio da su pre ma cia cons ti tu cio nal, que, no
di zer de Pin to Fe rrei ra, “é um prin cí pio ba si lar do di rei to cons ti tu cio nal
mo der no”.106 Sig ni fi ca que a Cons ti tuiç ão se co lo ca no vér ti ce do sis te ma 
ju rí di co do país, ao qual con fe re va li da de e que to dos os po de res es ta tais
só são le gí ti mos na me di da em que ela os re con he ça e na pro porç ão por
ela dis tri buí dos. Nis so se con subs tan cia o prin cí pio da con for mi da de dos 
atos do Po der Pú bli co às nor mas e prin cí pios cons ti tu cio nais.107

De fe sa ju rí di ca da su pre ma cia. A idéia de leis in cons ti tu cio nais e de
um sis te ma de con tro le ju ris di cio nal da cons ti tu cio na li da de das leis nas -
ceu, como se sabe, da cons truç ão ju ris pru den cial da Cor te Su pre ma dos
Esta dos Uni dos da Amé ri ca do Nor te, com base no prin cí pio de que a
“Cons ti tuiç ão é uma lei su pe rior, imu tá vel por meios co muns”, e na de -
cla raç ão da Cons ti tuiç ão nor te-ame ri ca na de que a com petê ncia do Po der 
Ju di ciá rio se es ten de rá a to dos os ca sos sur gi dos sob Cons ti tuiç ão.108

Imu tá vel por meios co muns é a Cons ti tuiç ão rí gi da, aque la que só é  al -
te rá vel me dian te pro ces sos, so le ni da des e exigê ncias for mais es pe ciais,
di fe ren tes e mais di fí ceis que os de for maç ão das leis or di ná rias ou com -
ple men ta res.109 Como lei su pe rior, a Cons ti tuiç ão en con tra seu fun da -
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men to no prin cí pio da ri gi dez, do qual de flui, como pri mor dial co ro lá rio, 
o prin cí pio da su pre ma cia cons ti tu cio nal.

Essa su pre ma cia é que fun da men ta a va li da de das nor mas in fra cons ti -
tu cio nais e re quer que to das as si tuaç ões ju rí di cas se con for mem com os
prin cí pios e pre cei tos da Cons ti tuiç ão. Essa con for mi da de com os di ta -
mes cons ti tu cio nais, ago ra, não se sa tis faz ape nas com a atuaç ão po si ti va 
de acor do com eles. Exi ge mais, pois omi tir pro vidê ncias ne ces sá rias à
apli caç ão de nor mas cons ti tu cio nais cons ti tui tam bém con du ta des con -
for me com o prin cí pio de su pre ma cia.

De fato, a Cons ti tuiç ão de 1988 re con he ce duas for mas de in cons ti tu -
cio na li da des: a in cons ti tu cio na li da de por atuaç ão (ou ação) e a in cons ti -
tu cio na li da de por omiss ão (ar ti go 102, I, “a”, e III, “a”, “b” e “c”, e
artigo 103 e seus parágrafos).

A in cons ti tu cio na li da de por atuaç ão oco rre com a pro duç ão de atos
le gis la ti vos ou ad mi nis tra ti vos que con tra riem nor mas ou prin cí pios da
Cons ti tuiç ão. O fun da men to des sa in cons ti tu cio na li da de está no fato de
que do prin cí pio de su pre ma cia re sul ta o da com pa ti bi li da de ver ti cal das
nor mas da or de naç ão ju rí di ca do país, no sen ti do de que as nor mas de
grau in fe rior so men te va ler ão se fo rem com pa tí veis com as de grau su pe -
rior; as que não fo rem com pa tí veis com a Cons ti tuiç ão ser ão in cons ti tu -
cio nais, e não po dem pre va le cer, por que se ria ad mi tir sua al te raç ão por
“meios co muns”, com in fringência, pois, das nor mas so bre o pro ces so de 
sua re for ma, nela mes ma es ta be le ci do. É o di le ma co lo ca do, há qua se
dois sécu los, pelo gê nio do Chief-Jus ti ce of the Uni ted Sta tes, John
Mars hall: “Ou a Cons ti tuiç ão é uma lei su pe rior, so be ra na, irre for má vel
por meios co muns; ou se ni ve la com os atos de le gis laç ão usual, e, com
es tes, é re for má vel ao sa bor da le gis la tu ra”.110 A primeira alternativa,
logicamente, preva leceu.

Essa in com pa ti bi li da de ver ti cal de nor mas in fe rio res (leis, de cre tos
etc.) com a Cons ti tuiç ão é o que, tec ni ca men te, se cha ma in cons ti tu cio -
na li da de das leis ou dos atos do Po der Pú bli co, e que se ma ni fes ta sob
dois as pec tos: a) for mal men te, quan do tais nor mas são for ma das por au -
to ri da des in com pe ten tes ou em de sa cor do com for ma li da des ou pro ce di -
men tos es ta be le ci dos pela Cons ti tuiç ão; b) ma te rial men te, quan do o con -
teú do de tais leis ou atos contraria preceito ou princípio da Constituição.
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A in com pa ti bi li da de não pode per du rar, por que con tras ta com o prin -
cí pio da coerê ncia e har mo nia das nor mas do or de na men to ju rí di co.111

A in cons ti tu cio na li da de por omiss ão ve ri fi ca-se nos ca sos em que não 
se jam pra ti ca dos atos le gis la ti vos ou exe cu ti vos re que ri dos para tor nar
ple na men te apli cá veis nor mas cons ti tu cio nais. Mui tas des tas, de fato,
exi gem uma lei ou uma pro vidê ncia ad mi nis tra ti va  para que os di rei tos
ou si tuaç ões ne las pre vis tos se efe ti vem. Se o le gis la dor não pro duz a lei ou
o ad mi nis tra dor não pra ti ca o ato re que ri do, dá-se uma omiss ão, que, con -
for me as cir cunstâncias, po de rá ser tida como in cons ti tu cio nal.

Em suma: à vis ta da Cons ti tuiç ão vi gen te, te mos a in cons ti tu cio na li -
da de por atuaç ão ou por omiss ão, e o con tro le de cons ti tu cio na li da de é o
ju ris di cio nal, com bi nan do os cri té rios di fu so e con cen tra do, este de
com petê ncia do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral. Por tan do, te mos o exer cí cio
do con tro le por via de ex ceç ão e por ação di re ta de in cons ti tu cio na li da -
de. De acor do com o con tro le por ex ceç ão, qual quer in te res sa do po de rá
sus ci tar a quest ão de in cons ti tu cio na li da de, em qual quer pro ces so, seja
de que na tu re za for, qual quer que seja o juí zo. A ação di re ta de in cons ti -
tu cio na li da de com preen de três mo da li da des: a) a in ter ven ti va, que pode
ser fe de ral por pro pos ta ex clu si va do pro cu ra dor-ge ral da Re pú bli ca e de 
com petê ncia do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral (ar ti gos 34, III, 102, I, “a”, e
129, IV), ou es ta dual por pro pos ta do pro cu ra dor-ge ral da Jus ti ça do
Esta do (ar ti gos 36, IV,  129, IV, e 125, § 2); in ter ven ti vas, por que des ti -
na das a pro mo ver a in ter venç ão fe de ral em Esta do ou de Esta do em Mu -
ni cí pio, con for me o caso; b) a ge né ri ca: 1) de com petê ncia do Su pre mo
Tri bu nal Fe de ral, des ti na da a ob ter a de cre taç ão de in cons ti tu cio na li da -
de, em tese, de lei ou ato nor ma ti vo, fe de ral ou es ta dual,  sem ou tro ob -
je ti vo sen ão o de ex pur gar da or dem ju rí di ca a in com pa ti bi li da de ver ti -
cal; é ação que visa ex clu si va men te a de fe sa do prin cí pio da su pre ma cia
cons ti tu cio nal (ar ti gos 102, I, “a”, e 103, in ci sos e  § 3); 2) de com petên- 
cia do Tri bu nal de Jus ti ça em cada Esta do, vi san do a de cla raç ão de in -
cons ti tu cio na li da de, em tese, de leis ou atos nor ma ti vos es ta duais ou mu -
ni ci pais em face da Cons ti tuiç ão Esta dual (ar ti go 125, § 2), de pen den do
da pre vis ão nes ta; a) a su pri do ra de omiss ão: 1) do le gis la dor, que dei xa 
de criar lei ne ces sá ria à efi cá cia e apli ca bi li da de de nor mas cons ti tu cio -
nais, es pe cial men te nos ca sos em que a lei é re que ri da pela Cons ti tui-
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ção;112 2) do ad mi nis tra dor, que não ado te as pro vidê ncias ne ces sá rias
para tor nar efe ti va nor ma cons ti tu cio nal (ar ti go 103, § 2).113

Ação de cons ti tu cio na li da de. O ar ti go 102, I, le tra “a”, da Cons ti tui-
ção dá com petê ncia ex clu si va ao Su pre mo Tri bu nal Fe de ral para pro ces -
sar e jul gar a ação de cla ra tó ria de cons ti tu cio na li da de de lei ou ato nor -
ma ti vo fe de ral, que foi in tro du zi da na que le dis po si ti vo pela Emen da
Cons ti tu cio nal n. 3, de 17 de mar ço de 1993, cuja de cis ão de fi ni ti va de
mé ri to pro du zi rá efi cá cia con tra to dos e efei to vin cu lan te, re la ti va men te
aos de mais órg ãos do Po der Ju di ciá rio e ao Po der Exe cu ti vo, sen do le gi -
ti ma dos para propô-la o pre si den te da Re pú bli ca, A Mesa do Se na do Fe -
de ral, a Mesa da Câma ra dos De pu ta dos e o pro cur dor-ge ral da Re pú bli -
ca. Ela “pres sup õe con tro vér sia a res pei to da cons ti tu cio na li da de da lei,
o que é afe ri do dian te da existência de um gran de nú me ro de aç ões onde
a cons ti tu cio na li da de da lei é im pug na da” e sua fi na li da de ime dia ta con -
sis te na rá pi da so luç ão des sas pendências. Esse o pres su pos to de sua
criaç ão, daí a idéia de que ela se ca rac te ri za como um meio de pa ra li sa-
ção de de ba tes em tor no de quest ões ju rí di cas de in te res se co le ti vo, pre -
ci sa men te por que seu exer cí cio pres sup õe a existência de de cis ões ge ne -
ra li za das em pro ces sos con cre tos re con he cen do a in cons ti tu cio na li da de
de lei em si tuaç ão opos ta a in te res ses go ver na men tais. Visa ela, pois, so -
lu cio nar esse es ta do de con tro vér sia ge ne ra li za do por via da coi sa jul ga -
da vin cu lan te, quer con fir me as de cis ões pro fe ri das con cluin do-se, em
de fi ni ti vo, pela in cons ti tu cio na li da de da lei com o que se en ce rram os
pro ces sos con cre tos em fa vor dos au to res, quer re for me es sas de cis ões
com a de cla raç ão da cons ti tu cio na li da de da lei. O ter mo re for mar não é
sem pro pó si to, por que a de cla raç ão de cons ti tu cio na li da de, no caso, tem
o efei to de in ver ter o sen ti do da que las de cis ões.

O ob je to da ação  é a ve ri fi caç ão da cons ti tu cio na li da de da lei ou ato
nor ma ti vo fe de ral im pug na da em pro ces sos con cre tos. Nis so ela cor ta o
iter do con tro le de cons ti tu cio na li da de pelo mé to do di fu so que se vin ha
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de sen vol ven do na que les pro ces sos. Esse cor te não me pa re ce que seja in -
frin gen te de re gras ou prin cí pios cons ti tu cio nais. Mas pa re ce cer to que
essa ação, mais do que a ação ge né ri ca de in cons ti tu cio na li da de, põe um
pro ble ma re le van te re la ti va men te à com preens ão das nor mas e va lo res
cons ti tu cio nais em co rre laç ão com a rea li da de so cial, por que sus ci ta so -
men te um con fron to abs tra to de nor mas, um con fron to for mal, que não
leva em con ta a pos sí vel in fluên cia dos va lo res so ciais no sen ti do das
nor mas cons ti tu cio nais, de modo que uma lei que for mal men te apa re ce
como em con tras te com enun cia dos cons ti tu cio nais pode não es tar em
con fli to com um sen ti do axio ló gi co das  nor mas su pre mas, com pre juí zo, 
even tual men te, de ajus tes dia lé ti cos do or de na men to ao vi ver so cial, vale 
di zer, em pre juí zo de uma vis ão ma te rial da jus ti ça.114

B. Esta dos de ex ceç ão

Ti pos de es ta dos de ex ceç ão vi gen tes. O es ta do de sí tio fora, real men -
te, o tipo de es ta do de ex ceç ão que tra di cio nal men te vi go rou no Bra sil. O 
sis te ma da EC 11/78 con fi gu ra va três ins ti tuiç ões emer gen ciais: me di das 
de emergência, es ta do de sí tio e es ta do de emergência.115 A Cons ti tuiç ão 
re for mu lou a quest ão, mas não re tro ce deu ao sis te ma puro da Cons ti tui-
ção de 1946, que só pre via o es ta do de sí tio, pois man te ve tam bém o es -
ta do de emergência com o nome de es ta do de de fe sa.

Esta do de de fe sa. É uma si tuaç ão em que se or ga ni zam me di das des ti -
na das a de be lar amea ças à or dem pú bli ca ou à paz so cial. Em ou tras pa -
lav ras, em funç ão do dis pos to no ar ti go 136, o es ta do de de fe sa con sis te
na ins tau raç ão de uma le ga li da de ex traor di ná ria, por cer to tem po, em lo -
cais res tri tos e de ter mi na dos, me dian te de cre to do pre si den te da Re pú bli -
ca, ou vi dos o Con sel ho da Re pú bli ca e o Con sel ho de De fe sa Na cio nal,
para pre ser var a or dem pú bli ca ou a paz so cial amea ça das por gra ve e
imi nen te ins ta bi li da de institucional ou atingidas por calamidades de
grandes proporções na natureza.

Os fun da men tos para a ins tau raç ão do es ta do de de fe sa acham-se es ta -
be le ci dos no ar ti go 136, e são de fun do e de for ma.
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Cons ti tuem pres su pos tos de fun do do es ta do de de fe sa: a) a existência 
de gra ve e imi nen te ins ta bi li da de ins ti tu cio nal que amea ce a or dem pú -
bli ca ou a paz so cial ou b) a ma ni fes taç ão de ca la mi da de de gran des pro -
porç ões na na tu re za que atin ja a mes ma or dem pú bli ca ou a paz so cial.
Na tu ral men te que não se há de to mar, por exem plo, a existência de gre -
ve, por mais pro lon ga da e in ten sa que seja, como uma amea ça à or dem
ou à paz so cial que jus ti fi que a de cre taç ão da me di da. Se a Cons ti tuiç ão
re con he ce o di rei to de gre ve sem li mi taç ões, é evi den te que ela não pode 
ser to ma da como algo fora da nor ma li da de, para jus ti fi car a im plan taç ão
de uma le ga li da de ex traor di ná ria. A ca la mi da de é sem pre um fato de de -
sa jus te no âmbi to de sua ve ri fi caç ão, mas, nos ter mos do tex to cons ti tu -
cio nal, ela terá que ser de gran des pro porç ões e ain da gerar situação de
séria perturbação à ordem pública ou à paz social para servir de base à
decretação do estado de defesa.

Os pres su pos tos for mais do es ta do de de fe sa são: a) pré via ma ni fes -
taç ão dos Con sel hos da Re pú bli ca e de De fe sa Na cio nal; b) de cre taç ão
pelo pre si den te da Re pú bli ca, após a au diên cia des ses dois Con sel hos
(ar ti gos 90, I, 91, § 1, II, e 136); c) de ter mi naç ão, no de cre to, do tem po
de sua du raç ão, que não po de rá ser su pe rior a trin ta dias, po den do ser
pro rro ga do ape nas uma vez, por igual pe río do (ou por pe río do me nor,
evi den te men te), se per sis ti rem as raz ões que jus ti fi ca ram sua de cre taç ão; 
d) es pe ci fi caç ão das áreas por ela abran gi das; e) in di caç ão de me di das
coer ci ti vas, den tre as dis cri mi na das no ar ti go 136, § 1. A au diên cia dos
Con sel hos da Re pú bli ca e da De fe sa Na cio nal é obri ga tó ria, sob pena de
in cons ti tu cio na li da de da me di da. Con tu do, tais Con sel hos são ape nas
con sul ti vos, o que vale di zer que sua opi ni ão é sem pre de ser le va da em
con si de raç ão, mas não será vin cu la ti va. Por tan to, se opi na rem con tra a
de cre taç ão da me di da, o pre si den te da Re pú bli ca fi ca rá com a gra ve res -
pon sa bi li da de de, de sa ten den do-os, as sim mes mo de cre tá-la, se as sim en -
ten der in dis pen sá vel. Se o fi zer e o Con gres so a apro var nos ter mos dos
ar ti gos 49, IV, e 136, §§ 4 e 6, tudo fica con for me com a Cons ti tuiç ão. Se
o Con gres so re jei tar a me di da, po de rá sur gir hi pó te se de cri me de res pon -
sa bi li da de do pre si den te da República.

O es ta do de de fe sa tem por ob je ti vo pre ser var ou res ta be le cer a or dem 
pú bli ca ou a paz so cial amea ça das por aque les fatores de crise.

A de cre taç ão do es ta do de de fe sa im por ta, como pri mei ra con se qüên -
cia, na adoç ão de le ga li da de es pe cial para a área em quest ão, cujo con -
teú do de pen de do de cre to que o ins tau rar, res pei ta dos os ter mos e li mi -
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tes da lei, don de se vê que a Cons ti tuiç ão, ao men cio nar esse as pec to
(ar ti go 136, § 1), está a re que rer a ela bo raç ão de uma lei que dis ci pli ne
a uti li zaç ão des se es ta do de ex ceç ão. É que se prevê, aí, que o de cre to
in di ca rá, nos ter mos e li mi tes da lei, as me di das coer ci ti vas a vi go ra rem
du ran te o es ta do de de fe sa, den tre as re la cio na das na que le dis po si ti vo, a
sa ber: a) res triç ões aos di rei tos de: 1) reu ni ão, ain da que exer ci da no seio 
das as so ciaç ões; 2) si gi lo de co rres pondência; 3) si gi lo de co mu ni caç ão
te le grá fi ca e te lefô ni ca; b) ocu paç ão e uso tem po rá rio de bens e ser vi ços 
pú bli cos, na hi pó te se de ca la mi da de pú bli ca, res pon den do a Uni ão pe los 
da nos e cus tos de co rren tes; c) pris ão: 1) por cri me con tra o Esta do, pelo
exe cu tor da me di da, que de ve rá co mu ni cá-la, com de cla raç ão do es ta do
fí si co ou men tal do de ti do, ao juiz com pe ten te; 2) por ou tros mo ti vos,
nun ca su pe rior a dez dias, sal vo au to ri zaç ão do Po der Ju di ciá rio. Há, po -
rém, pre vis ão de con tro le po lí ti co pelo Con gres so Na cio nal (ar ti gos 49,
IV, e 136, §§ 4 a 6) e ju ris di cio nal so bre o es ta do de de fe sa (ar ti go 136,
§ 3).

Esta do de sí tio. Cau sas do es ta do de sí tio são as si tuaç ões crí ti cas que 
in di cam a ne ces si da de da ins tau raç ão de co rres pon den te le ga li da de de
ex ceç ão (ex traor di ná ria) para fa zer fren te à anor ma li da de ma ni fes ta da.
São as con diç ões de fato, sem as quais o es ta do de sí tio cons ti tui rá um
abu so in jus ti fi ca do.116 São pres su pos tos de fun do cuja ocorrência con fe re 
le gi ti mi da de às providências constitucionalmente estabelecidas.

Essas cau sas est ão pre vis tas no ar ti go 137, con subs tan cia das em dois
ca sos: a) co moç ão gra ve de re per cuss ão na cio nal ou ocorrência de fato
que com pro vem a ine fi cá cia de me di das to ma das du ran te o es ta do de
de fe sa; b) de cla raç ão de es ta do de gue rra ou res pos ta a agress ão ar ma -
da es tran gei ra. Há, por tan to: 1) es ta do de sí tio em caso de co moç ão gra -
ve de re per cuss ão na cio nal, por tan to um es ta do de cri se que seja de efe -
ti va re be li ão ou de re vo luç ão que pon ha em pe ri go as ins ti tuiç ões
de mo crá ti cas e a existência do go ver no fun da do no con sen ti men to po pu -
lar; 2) es ta do de sí tio em caso de ocorrência de fa tos que com pro vem a
ine fi cá cia de me di das to ma das du ran te o es ta do de de fe sa, que co rres -
pon de, pra ti ca men te, na con vers ão des te em es ta do de sí tio; 3) es ta do de 
sítio em caso de de cla raç ão de gue rra; 4) es ta do de sí tio em caso de
agress ão ar ma da que exi ja pron ta res pos ta, de sem ba raçada de si tua-
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ção interna que por ven tu ra a di fi cul te. Os dois úl ti mos ca sos são de si -
tuaç ão de gue rra. No pri mei ro, tra ta-se de es ta do de gue rra, ju ri di ca men -
te es ta be le ci do, ou seja, gue rra de cla ra da nos ter mos dos ar ti gos 49, II, e
84, XIX. No se gun do, even tual men te em si tuaç ão de gue rra de pen den te
de re fe ren do do Con gres so Na cio nal na con for mi da de dos mes mos ar ti -
gos ci ta dos. Gue rra, aí, pois, é sem pre gue rra ex ter na, ou seja: só o es ta -
do de be li gerâ ncia com Esta do es tran gei ro é que fun da men ta o es ta do de
sí tio na hi pó te se.

A ins tau raç ão do es tado de sí tio de pen de ain da do preen chi men to de
re qui si tos (pres su pos tos) for mais, quais se jam: a) au diên cia ao Con sel ho
da Re pú bli ca e ao Con sel ho de De fe sa Na cio nal; b) au to ri zaç ão, por voto
da maio ria ab so lu ta do Con gresso Na cio nal, para sua de cre taç ão em aten -
di men to à so li ci taç ão fun da men ta da do pre si den te da Re pú bli ca; c) de -
cre to do pre si den te da Re pú bli ca. Quer di zer, o es ta do de sí tio é de cre ta -
do pelo pre si den te da Re pú bli ca, ou vi do aque les dois Con sel hos e
au to ri za do pelo Con gres so Na cio nal, que, se es ti ver em re ces so, será
ime dia ta men te con vo ca do pelo pre si den te do Se na do Fe de ral para reu -
nir-se den tro de cin co dias, a fim de apre ciar a so li ci taç ão, e, con ce den -
do-a, per ma ne ce rá em fun cio na men to até o tér mi no das me di das coer ci ti -
vas (ar ti gos 137 e 138, §§ 2 e 3). É o de cre to do pre si den te da Re pú bli ca 
que ins tau ra a nor ma ti vi da de ex traor di ná ria do es ta do de sí tio pela in di -
caç ão de: a) sua du raç ão, que não po de rá ser su pe rior a trin ta dias, nem
pro rro ga da, de cada vez (o que per mi te mais de uma pro rro gaç ão), por
pra zo su pe rior, quan do se tra tar de es ta do de sí tio com base no inc. I do
ar ti go 137; e por todo o tem po que per du rar a gue rra ou a agress ão ar ma -
da es tran gei ra na hi pó te se do in ci so II; b) as nor mas ne ces sá rias à sua
exe cuç ão, ou seja, as ins truç ões que de vem re ger a con du ta dos exe cu to -
res da me di da; c) as ga ran tias cons ti tu cio nais que fi car ão sus pen sas,
den tre as au to ri za das no ar ti go 139. Pu bli ca do o de cre to, o pre si den te da
Re pú bli ca de sig na rá o exe cu tor das me di das es pe cí fi cas e as áreas abran -
gi das. Esses con di cio na men tos vi sam si tuar o es ta do de sí tio em li mi tes
es tri ta men te ne ces sá rios ao res ta be le ci men to da nor ma li da de, para que
não se sir va dele como ins tru men to para ob ter re sul ta do dia me tral men te
con trá rio a seus ob je ti vos, que são, pelo vis to: a) pre ser var, man ter e de -
fen der o Esta do De mo crá ti co de Di rei to e, por con se guin te, as ins ti tui-
ções de mo crá ti cas; b) dar con diç ões de liv re mo bi li zaç ão de to dos os
meios ne ces sá rios à de fe sa do Esta do no caso de guerra.
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O es ta do de sí tio con sis te, pois, na ins tau raç ão de uma le ga li da de ex -
traor di ná ria, por de ter mi na do tem po e em cer ta área (que po de rá ser o
te rri tó rio na cio nal in tei ro), ob je ti van do pre ser var ou res tau rar a nor ma -
li da de cons ti tu cio nal, per tur ba da por mo ti vo de co moç ão gra ve de re -
per cuss ão na cio nal ou por si tuaç ão de be li gerâ ncia com Esta do es tran -
gei ro. A apli caç ão de me di das coer ci ti vas e a sus pens ão de di rei tos e
ga ran tias cons ti tu cio nais são ape nas meios para a con se cuç ão de seus
objetivos. São efeitos de sua decretação, a que dedicaremos as con si de-
raç ões que seguem.

A de cre taç ão do es ta do de sí tio im por ta, como pri mei ra con se qüên cia, 
na sub sti tuiç ão da le ga li da de cons ti tu cio nal co mum por uma le ga li da de
cons ti tu cio nal ex traor di ná ria. O con teú do des ta de pen de do de cre to que
ins tau ra a me di da, res pei ta dos os li mi tes in di ca dos na Cons ti tuiç ão. Tais
li mi tes, con tu do, só são es ta be le ci dos re la ti va men te ao es ta do de sí tio
de cre ta do por mo ti vo de co moç ão gra ve ou ocorrência de fato que com -
pro vem a ine fi cá cia do es ta do de de fe sa, con for me o dis pos to no ar ti go
137, I. Na vigê ncia deste estado de sítio, só poderão ser tomadas contra
as pessoas as seguintes medidas coercitivas:

—Obri gaç ão de per manê ncia em lo ca li da de de ter mi na da;
—De tenç ão em edi fí cio não des ti na do a acu sa dos ou con de na dos por

cri mes co muns, o que aca ba por de ter as pes soas em pris ão dos
quar téis da Ma rin ha, do Exér ci to ou da Aeronáutica;

—Res triç ões re la ti vas à in vio la bi li da de da co rres pondência, ao si gi lo
das co mu ni caç ões, à pres taç ão de in for maç ões e à li ber da de de im -
pren sa, ra dio di fus ão e te le vis ão, na for ma da lei, o que sig ni fi ca a
ne ces si da de de ela bo raç ão de uma lei que pre ve ja a pos si bi li da de e
li mi tes des sas res triç ões, que, como se nota, im por tam em in ter cep -
taç ão e cen su ra aos meios de co mu ni caç ão em ge ral; mas não se in -
clui, nes sas res triç ões, a di fus ão de pro nun cia men tos de par la men -
ta res efetuados em suas Casas Legislativas, desde que liberada pela
respectiva Mesa;

—Sus pens ão da li ber da de de reu ni ão;
—Bus ca e apreens ão em do mi cí lio, o que é uma de rro gaç ão da in vio -

la bi li da de do domicílio;
—Inter venç ão nas em pre sas de ser vi ços pú bli cos (em pre sas de te le co -

mu ni caç ões, de trans por tes, de for ne ci men to de águas etc.);
—Re qui siç ão de bens.
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Ces sa do o es ta do de sí tio, ces sar ão os seus efei tos, sem pre juí zo da
res pon sa bi li da de pe los ilí ci tos co me ti dos por seus exe cu to res ou agen tes, 
que são, como foi dito, a le ga li da de ex traor di ná ria im plan ta da com sua
de cre taç ão e as pro vidê ncias de sua exe cuç ão. Esta rea li za-se por meio
de de le ga do do pre si den te da Re pú bli ca, como exe cu tor das me di das es -
pe cí fi cas con subs tan cia das no de cre to, no mea do de pois de sua pu bli ca-
ção, mas nada im pe de seja no mea do no pró prio de cre to de ins tau raç ão
do es ta do de sí tio. Em re gra, são no mea das au to ri da des militares que se
incumbem de tomar as medidas coercitivas autorizadas no decreto.

Há pre vis ão de con tro les po lí ti co pelo Con gres sos Na cio nal (ar ti go
137 e 140) e ju ris di cio nal so bre o es ta do de sí tio (ar ti go 141). Vale di zer, 
o es ta do de sí tio, tan to quan to o es ta do de de fe sa, não é, nem pode ser,
uma si tuaç ão de ar bí trio, por que é uma si tuaç ão cons ti tu cio nal men te re -
gra da.117

13. Re for ma da Cons ti tuiç ão

O prin cí pio da cons ti tu cio na li da de sig ni fi ca que, no Esta do de mo crá -
ti co de di rei to, é a Cons ti tuiç ão que di ri ge a mar cha da so cie da de e vin -
cu la, po si ti va e ne ga ti va men te, os atos do po der pú bli co. Assen ta-se na
téc ni ca da ri gi dez cons ti tu cio nal que de co rre da maior di fi cul da de para a 
mu dan ça for mal da Cons ti tuiç ão do que para a al te raç ão da le gis laç ão or -
di ná ria ou com ple men tar. Sig ni fi ca isso que a pre vis ão de um modo es -
pe cial de mu dan ça cons ti tu cio nal cons ti tui o pres su pos to fun da men tal
da es ta bi li da de e, tam bém, de to dos os me ca nis mos de ga ran tia e de fe sa
ju rí di ca da Cons ti tuiç ão. É o que cons ta de seu ar ti go 60 da Cons ti tuiç ão 
de 1988, onde se prevê que ela só pode ser emen da da por pro pos ta de
ini cia ti va: a) de no mí ni mo um ter ço dos mem bros da Câma ra dos De pu -
ta dos ou do Se na do Fe de ral; b) do pre si den te da Re pú bli ca; c) de mais
da me ta de das Assem bléias Le gis la ti vas das uni da des da Fe de raç ão, ma -
ni fes tan do-se cada qual pela maio ria re la ti va de seus mem bros.118 A
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emen da será tida como apro va da se ob ti ver três quintos dos votos de
ambas as Casas do Congresso Nacional em dois turnos de discussão e
votação.

O pro ces so de mu dan ça for mal da Cons ti tuiç ão oco rre de for ma de li -
be ra da por via de atuaç ão de cer tos órg ãos, me dian te de ter mi na das for -
ma li da des, es ta be le ci das na pró pria Cons ti tuiç ão para o exer cí cio do po -
der re for ma dor. A dou tri na bra si lei ra não é pre ci sa no em pre go dos
ter mos re for ma, emen da e re vis ão cons ti tu cio nal. Ain da que haja al gu ma 
tendência em con si de rar o ter mo re for ma, como gêne ro, para en glo bar
to dos os mé to dos de mu dan ça for mal das cons ti tuiç ões, que se re ve lam
es pe cial men te me dian te o pro ce di men to de emen das e o pro ce di men to
de re vis ão, a maio ria dos au to res, contudo, em face das Constituições
brasileiras, têm empregado indistintamente os três termos.

Pon tes de Mi ran da faz dis tinç ão, mas em pre ga como sinô ni mas as pa -
lav ras re for ma e re vis ão. Seu tex to es cla re ce a ter mi no lo gia por ele acei -
ta: “A re for ma ou re vis ão pode ser to tal, se ao po der re for ma dor (cons ti -
tuin te de se gun do grau) é dado, no mo men to, mu dar to das as re gras
ju rí di cas cons ti tu cio nais, ou par ciais, se só se lhe con fe riu mu dar al gu ma 
re gra ju rí di ca ou al gu mas re gras ju rí di cas. Tem-se cha ma do à re for ma
par cial emen da, que é o ter mos que se usa na Cons ti tuiç ão de 1967”.119

Como Pin to Fe rrei ra120 e Mei re lles Tei xei ra121 en ten de mos que a ex -
press ão re for ma deve ser em pre ga da em sen ti do ge né ri co para abran ger
a emen da e a re vis ão, com sig ni fi caç ão dis tin ta. A emen da cons ti tu cio -
nal con sis ti ria ape nas em acrés ci mo de dis po si ti vos, su press ão ou al te -
raç ão de ou tros: mu dan ças pon tuais, en quan to a re vis ão cons ti tu cio nal
su po ria já mo di fi caç ões mais am plas, mais pro fun das, do tex to cons ti tu -
cio nal. A Cons ti tuiç ão de 1988 acol heu essa dis tinç ão. Tra tou das emen -
das cons ti tu cio nais no ar ti go 60 e pre viu uma re vis ão cons ti tu cio nal no
ar ti go 3o. do Ato das Dis po siç ões Cons ti tu cio nais Tran si tó rias. Aí se es -
ta be le ceu que a re vis ão cons ti tu cio nal se ria rea li za da após cin co anos,
con ta dos da pro mul gaç ão da Cons ti tuiç ão, pelo voto da maio ria ab so lu -
ta dos mem bros do Con gres so Na cio nal, em sess ão uni ca me ral. Esse
pro ces so de re vis ão se ins tau rou em ou tu bro de 1993. Foi um fra cas so,
in clu si ve na me to do lo gia usa da, pois aca bou trans for man do o pro ces so
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de re vis ão em pro ce di men tos de emen das cons ti tu cio nais. Dele pro vie -
ram seis mo di fi caç ões da Cons ti tuiç ão, cha ma das “emen das cons ti tu cio -
nais de re vis ão”, por que, na ver da de, fo ram me ras emen das, en quan to
pelo pro ce di men to pre vis to no ar ti go 60, já fo ram apro va das trin ta e cin -
co emen das à Cons ti tuiç ão. Algu mas de las bem am plas como a Emen da
Cons ti tu cio nal n. 19, de 4 de jun hio de 1998, cha ma da re for ma ad mi nis -
tra ti va. Por esse pro ces so vai-se re tal han do a Cons ti tuiç ão de 1998.
Vai-se mes mo de for man do sua fi sio na mia ori gi nal. De Cons ti tuiç ão ori -
gi nal men te aber ta ao fu tu ro com pro mes sa de um Esta do de mo crá ti co de
di rei to, como vi mos, vo ca cio na do a cons truir uma so cie da de so li dá ria e
jus ta por seu con teú do so cial, vai-se, pelo pro ces so de emen das, dan -
do-lhe uma feiç ão neo li be ral, bas tan te in cli na da à de fe sa dos in te res ses
das eli tes. Arran jou-se um meio ju rí di co de ata que po lí ti co-ideo ló gi co à
Cons ti tuiç ão, que a his tó ria do cons ti tu cio na lis mo des con he cia, con tra o
qual não se aparelhou ainda mecanismos de defesa.

A mu dan ça for mal da Cons ti tuiç ão, por ser nes ta re gu la da, é, pois, um 
pro ces so re gra do e su jei to a li mi taç ões. Vale di zer, o po der de re for ma
da Cons ti tuiç ão se ca rac te ri za como uma com petê ncia cons ti tu cio nal,
atri buí da, no sis te ma bra si lei ro, ao Con gres so Na cio nal. É uma fa cul da de 
cons ti tuin te por que ela bo ra nor ma cons ti tu cio nal. E por isso é cha ma do
de po der cons ti tuin te ins ti tuí do ou cons ti tuí do pela von ta de do po der
cons ti tuin te ori gi ná rio. Dis so de co rre que se tra ta de um po der (fa cul da -
de) li mi ta do por via de nor mas da pró pria Cons ti tuiç ão que lhe imp õem
pro ce di men to e modo de agir, dos quais não pode arre dar-se sob pena de
sua obra sair vi cia da, fi can do mes mo su jei ta ao sis te ma de con tro le de
cons ti tu cio na li da de, como ou tras nor mas ju rí di cas. Esse tipo de re gra -
men to da atuaç ão do po der de re for ma cons ti tu cio nal con fi gu ra li mi ta-
ções for mais, que po dem ser as sim sin te ti ca men te enun cia das: o órg ão
do po der de re for ma (o Con gres so Nacional) há de proceder nos estritos 
termos expressamente estatuídos na Constituição.

Além des sas li mi taç ões que são da essência do sis te ma, as si na lam-se
ou tras es pe cí fi cas que a dou tri na cos tu ma dis tri buir em três gru pos: tem -
po rais, cir cuns tan ciais e ma te riais (explícitas e implícitas).

As li mi taç ões tem po rais não são co mu men te en con trá veis na his tó ria
do di rei to cons ti tu cio nal bra si lei ro. Só a Cons ti tuiç ão Po lí ti ca do Impé rio 
es ta be le ceu li mi taç ões des se ti pos, vis to que pre via que, tão-só após qua -
tro anos de sua vigê ncia, poderia ser reformada (artigo 174).
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Li mi taç ões cir cuns tan ciais, como o nome in di ca,  são as que de co rrem 
de cer tas cir cunstâncias que im pe dem, du ran te sua existência, o pro ces so de
emen das à Consti tuiç ão. Elas cons tam do cons ti tu cio na lis mo bra si lei ro
des de a Cons ti tuiç ão de 1934, que ve dou a pos si bi li da de de re for ma
cons ti tu cio nal na vigê ncia do es ta do de sí tio. Essas li mi taç ões são mais
am plas na Cons ti tuiç ão vi gen te, pois, se gun do seu ar ti go 60, § 1, ela não 
pode ser emen da da na vigê ncia de in ter venç ão fe de ral, de es ta do de de -
fe sa ou de es ta do de sí tio.

A quest ão das li mi taç ões ma te riais se co lo ca quan to a sa ber se o po -
der de re for ma cons ti tu cio nal pode atin gir qual quer dis po si ti vo da Cons -
ti tuiç ão, ou se há cer tos dis po si ti vos que se jam irre for má veis. Para a so -
luç ão des sa quest ão, im por ta dis tin guir, pri mei ra men te, en tre li mi taç ões
ma te riais ex plí ci tas e li mi taç ões ma te riais im plí ci tas.

Quan to à pri mei ras, com preen de-se fa cil men te que o cons ti tuin te ori -
gi ná rio po de rá, ex pres sa men te, ex cluir de ter mi na das ma té rias ou con teú -
dos da in cidê ncia do po der de re for ma. As Cons ti tuiç ões bra si lei ras, fe -
de rais e re pu bli ca nas, sem pre con ti ve ram um nú cleo irre for má vel,
cons ti tuin te aqui lo que a dou tri na vem mal cha man do de cláu su las pé -
treas, pre ser van do a Fe de raç ão e a Re pú bli ca122 do ataque do poder
reformador.

A Cons ti tuiç ão alar ga o nú cleo imo di fi cá vel por via de emen da, de fi -
nin do no ar ti go 60, § 4, que não será ob je to de de li be raç ão a pro pos ta de
emen da ten den te a abo lir: a for ma fe de ra ti va de Esta do; o voto di re to, se -
cre to, uni ver sal e pe rió di co; a se pa raç ão dos Po de res e os di rei tos e ga -
ran tias in di vi duais. São li mi taç ões ex plí ci tas ao po der de re for ma cons ti -
tu cio nal que re sul tam na pro teç ão do prin cí pio fe de ra ti vo, do prin cí pio
de mo crá ti co e dos di rei tos in di vi duais. É cla ro que o tex to não proí be
ape nas emen das que ex pres sa men te de cla re: “fica abo li da a Fe de raç ão”
ou “su pri ma-se o inc. II do ar ti go 5o.”. A ve daç ão atin ge a pre tens ão de
mo di fi car qual quer dos ele men tos con cei tuais da Fe de raç ão no sen ti do
de seu en fra que ci men to, isto é, que se en ca min he, “ten da” (emen da “ten -
den te”, diz o tex to) para a sua abo liç ão, ou emenda que “tenda” a
enfraquecer qualquer dos direitos e garantias individuais constante do
artigo 5o.
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Quan to à li mi taç ões ma te riais im plí ci tas ou ine ren tes, a dou tri na bra si -
lei ra as ad mi te com tran qüi li da de, em ter mos que fo ram bem re su mi dos
por Nel son de Sou sa Sam paio. Há, no en tan to, uma tendência a am pliar
as hi pó te ses de li mi taç ões ma te riais ex pres sas que, por cer to, tem a con -
se qüên cia de re du zir as pos si bi li da des de li mi taç ões im plí ci tas. To da via,
das qua tro ca te go rias de nor mas cons ti tu cio nais que, se gun do Nel son de
Sou sa Sam paio, es ta riam im pli ci ta men te fora do al can ce do po der de re -
for ma, uma se tor nou ex plí ci ta: a re fe ren te aos di rei tos in di vi duais, as
ou tras três ain da nos pa re ce que est ão, por raz ões ló gi cas, imu nes à in -
cidê ncia do po der re for ma dor, pois, se pu des sem ser mu da das pelo poder 
de reforma de nada adiantaria estabelecer vedações circunstanciais ou
materiais a esse poder. São elas:

1) “as con cer nen tes ao ti tu lar do po der cons ti tuin te”, pois uma re for -
ma cons ti tu cio nal não pode mu dar o ti tu lar do po der que cria o pró prio
poder reformador;

2) “as re fe ren tes ao ti tu lar do po der re for ma dor”, pois se ria des peau té -
rio que o le gis la dor or di ná rio es ta be le ces se novo ti tu lar de um po der de -
ri va do só da von ta de do constituinte originário;

3) “as re la ti vas ao pro ces so da pró pria emen da”, dis tin guin do-se
quan to à na tu re za da re for ma, para ad mi ti-la quan do se tra tar de tor nar
mais di fí cil seu pro ces so, não a acei tan do quan do vise a ate nuá-lo. A
cha ma da du pla re vis ão é iló gi ca e des tru ti va. A re for ma cons ti tu cio nal
nun ca pode ser for ma de des truir a Cons ti tuiç ão.123
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123 Cf. Sam paio,  Nél son de Sou sa, O po der de re for ma cons ti tu cio nal, 3a. ed., atua li -
za da por Uadi Lamê go Bu los, Belo Ho ri zon te, Nova Alvo ra da, 1995, pp. 95 e ss., e
Apêndi ce, pp. 129 e 130. Cf. tam bém meu Cur so de di rei to cons ti tu cio nal po si ti vo, cit.,
nota 111.


