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Sempre é possível lançar um novo olhar a um velho tema. Não seria diferente com 

o constitucionalismo brasileiro. Ao invés de simplesmente apresentar uma repetição 

mecânica das características das Cartas constitucionais, a história constitucional e 

amontoar as origens dos institutos nos “constitucionalismos” alienígenas, serão 

apresentadas, além disso, as fases do constitucionalismo brasileiro. Alguns autores 

nacionais já fizeram algo semelhante, o que conferiu importância acentuada ao tema para 

a compreensão do direito. 

Seabra Fagundes, por exemplo, discorre brevemente sobre a noção de 

legitimidade, o autor destaca a problemática da legitimação do poder que envolve cada 

uma das cartas constitucionais brasileiras, tais como a dissolução da constituinte de 1823 

juntamente com o referendo das câmaras municipais à constituinte outorgado em 1824, a 

carência de legitimidade da república que nasceu de um golpe armado que o povo assistiu 

bestializado,a promulgação da constituição de 1934 como uma conseqüência da legítima 

revolução de 30, a carência de legitimidade da constituição outorgada constituição de 

1937 forjada em razão do plano Cohen, a redemocratização da constituição de 1946 e as 

cartas constitucionais ilegítimas outorgadas durante o golpe militar (Constituição de 

1967, EC 1 de 1969 e os atos institucionais).1 

Luís Roberto Barroso também adota uma perspectiva própria: as reflexões sobre 

a efetividade das Cartas constitucionais.2 O autor reflete sobre a história constitucional 

brasileira, apresentando sua acidentada trajetória. Tendo analisado cada uma das cartas 

constitucionais e suas características, o autor enfatiza, durante a narrativa, a falta de 

efetividade e a insinceridade normativa como tônicas do nosso constitucionalismo e de 

todas as Constituições brasileiras. Características essas que começaram a se alterar com 

a Constituição de 1988.As conclusões ou premissas dos autores não são equivocadas, mas 

                                                           
1 FAGUNDES, M. Seabra. A legitimidade do poder político na experiência brasileira. Ordem dos 
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a leitura se enquadra em uma fase delimitada do constitucionalismo brasileiro: o 

constitucionalismo da efetividade.3  

José Ribas Vieira 

É, contudo, possível descrever o constitucionalismo brasileiro a partir de outro 

ponto de vista, realçando dois aspectos da história constitucional brasileira: (i) busca ou 

a participação da população na tomada de decisões sociais ou estatais de grande 

repercussão (coesão social e democracia); (ii) a tensão ou aproximação com as nações 

geograficamente próximas ao Brasil (integração latino-americana e a 

internacionalização).4 Estabelecidas essas premissas próprias, a proposta é descrever a 

história constitucional brasileira em quatro fases vincadas: (i) o momento pré-

constitucional; (ii) o peculiar constitucionalismo liberal; (iii) o constitucionalismo 

brasileiro da efetividade; (iv) neoconstitucionalismo à brasileira; (v) 

transconstitucionalismo à brasileira.   

 

1. O momento pré-constitucional 

 

Era 1500 quando Pedro Álvares Cabral avistou a costa do que viria a ser a terrae 

brasilis. O embrião do direito constitucional brasileiro sequer existia.5 Nas embarcações 

apinhadas de gente, vieram apenas aventureiros à procura de riquezas6 e, se possível, 

também do paraíso.7 Desembarcaram, ainda, portugueses - na polêmica e até machista 

expressão de Gilberto Freyre - “gulosos de mulher”, precisamente, de índias8. No futuro, 

com o advento escravismo colonial, estariam também gulosos por mulatas.  

A miscigenação entre portugueses, índias e negros forjará a identidade nacional 

brasileira. Ocorre que, sob o mito da democracia racial, esconde-se preconceitos, 

discriminação, racismo e processos de exclusão social que estão nas raízes da 
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Neto cujo conteúdo nos permitimos alargar. V. SOUZA NETO, Cláudio Pereira. Fundamentação e 

normatividade dos direitos fundamentais: uma reconstrução teórica à luz do princípio democrático 
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Constituição do Brasil e de suas injustiças e desigualdades. Não se deve esquecer que o 

“estamento” lusitano que, em conjunto, com Igreja vincaria os traços da cultura 

brasileira.9 Nesse “admirável mundo ”Novo Mundo, atracaram todo tipo de gente, desde 

os “parasitas” da corte lusitana com a pretensão de sugar as riquezas do novo mundo e o 

que mais ele pudesse oferecer10, até os jesuítas que desejavam levar o cristianismo ao 

novo mundo. O pensamento constitucional brasileiro foi erigido a partir dessas bases 

intrigantes e contraditórias. 

Falar de um “constitucionalismo brasileiro”, nesse momento, não é apropriado. 

Melhor é fazer referência a um momento pré-constitucional. Simplesmente, porque não 

havia “Brasil”, ou melhor, ele estava em construção. Não havia Constituição formal.11-12 

Não havia governo e poderes para serem separados. Não existia uma sociedade civil 

organizada.13 Não há, por isso, direito constitucional. De fato, não subsiste a afirmação 

de um constitucionalismo brasileiro até então. Mais precisamente, isso quer dizer que 

inexistia um movimento político-jurídico a defender que um documento escrito fosse 

capaz de moldar o fenômeno político-social. Nesse contexto, vicejam os elementos 

formadores do Estado brasileiro: povo, território e governo. 

A nação soergue-se da reunião dos índios que já habitavam o território nacional, 

com portugueses degredados ou em aventura14 e, tempos depois, também dos negros 

trazidos à força da África em navios. A aproximação casuística de etnias distintas 

formaria esse aglomerado heterogêneo de pessoas que compõem o povo brasileiro nesse 

momento. A ocupação do território foi pulverizada e, essencialmente, próximo ao litoral. 

Sistemas de comunicação e transporte, extremamente precários, seriam responsáveis 

ensejar uma sociedade carente de coesão social.  

                                                           
9 FAORO, Raymundo. Os Donos do poder: Formação do Patronato Político Brasileiro. V. 1 e 2 Porto 

Alegre: globo, 1979. 
10 BONFIM, Manoel.  A América Latina : Males de Origem. Toopbooks, 2005. 
11 Em sentido contrário, vide: SILVA, Hélio. As Constituições do Brasil. Rio de Janeiro: Editora Lidador, 
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12 Autores, como José Afonso da Silva e Afonso Arinos, apontam que sofremos um processo de 
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mesmo naquela época. Portanto, a existência de Constituições em sentido material não ensejou, de fato, o 

constitucionalismo senão após a Independência. V. SILVA, José Afonso. Poder Constituinte de Poder 

Popular. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 88-9. 
13 Muito embora houvesse, ao que tudo indica, comunidades indígenas dispersas por território do que é hoje 

a América. 
14 SALDANHA, Nelson. Formação da teoria constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 2000, p. 218.  



O tecido social esgarçado fica evidente, especialmente quando se percebe as 

diversas revoltas no período colonial: cada um num ponto isolado e distante do território 

nacional. Se acrescentada a miscigenação, as tensões e antagonismos entre as diversas 

etnias formadoras da identidade nacional, os dilemas envolvendo a carência de social se 

multiplicam. Apenas esse ponto demandaria uma reflexão mais detida, avaliando a 

construção de um Estado pluriétnico15 e também de um constitucionalismo pluriétnico. 

Fica aqui apenas a reflexão. 

O território foi dividido em dois pelo Tratado de Tordesilhas. Para usar as 

expressões de Sérgio Buarque de Holanda, de um lado tinha-se o ladrilhador e de outro o 

semeador. De um lado, a América espanhola com cidades planejadas, recortadas como 

que por um ladrilhador cuja finalidade era delimitar bem o território para o combate e a 

conquista.  

De outro, o território brasileiro entesourado por Portugal foi subdividido em 

capitanias hereditárias. Cada uma delas pertenceria a um dono. A imensidão do território 

contrasta com a pequenez do colonizador. Terras despovoadas nas mãos de poucos. A 

população começaria a crescer e a se espalhar no território com o gado e a cana-de-açúcar 

nas cidades semeadas pelo colonizador. Cidades distantes uma das outras com precários 

sistemas de comunicação e transportes.16  

Resultado: a coesão social no interior de cada lado da América latina revelou-se 

tênue. Na América espanhola, os conflitos foram inevitáveis, culminando na formação de 

diversos Estados fragmentados. No Brasil, por sua vez, se é certo que o Império foi hábil 

o suficiente para preservar a integridade formal do território nacional, também é certo que 

materialmente não existe um Brasil, mas vários “brasis” dentro desse. As revoltas 

coloniais e as propensões separatistas comprovam a afirmação sem esforço.17 A sociedade 

assimétrica da atualidade reforça tal lógica.   

Durante muito tempo, houve resistência contra o colonizador. Havia inúmeras 

“revoltas” que desejavam um governo brasileiro. As leituras francesas que se faziam 

insuflaram a Conjuração baiana, a Inconfidência Mineira e muitas outras que persistiriam 

no Brasil Império. Povo, território e o desejo de governo foram criados. Uma intrincada 
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Janeiro:Laced,2002,p. 41-7. 
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pertence a Sérgio Buarque de Holanda. V. HOLANDA, Sérgio Buarque.Raízes do Brasil.São Paulo: 

Companhia das Letras, 1995. 
17 SALDANHA, Nelson. Formação da teoria constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 2000, p. 218. 



trama uniu entre esses elementos, de fato, que trariam a tona o Estado brasileiro. Nesse 

momento pré-constitucional, já estavam lançadas as bases sobre as quais se assentariam 

o constitucionalismo brasileiro com todas as benesses e malefícios que adviriam daí.    

 

2. O peculiar constitucionalismo liberal brasileiro 

 

Diversos autores enquadram como liberal o constitucionalismo brasileiro a partir 

da Constituição de 1824. Isso se deve à presença de características como garantia de 

direitos, limitação do poder pelo direito e separação dos poderes. É óbvio que existem 

diversas manifestações do constitucionalismo liberal com características que variam 

conforme o contexto.18 Contudo, a rigor, é possível questionar se os primórdios 

constitucionalismo brasileiro possui viés realmente liberal. Garantia de direitos com a 

escravidão parece algo contraditório. A limitação do poder pelo direito não era tão intensa 

assim, havendo uma patente carência de efetividade das normas jurídicas. A separação 

dos poderes é muito peculiar por causa da figura do poder moderador. De qualquer forma, 

admite-se que houve, nesse momento, como bem explicou Paulo Bonavides, uma mescla 

entre o constitucionalismo liberal e autoritarismo. 19 

A maior dificuldade dos primórdios constitucionalismo brasileiro foi estabelecer 

uma Constituição, cujo arranjo institucional esquadrinhado fosse capaz de permitir a 

interação entre os grupos sociais e entre esses grupos e o Estado que nascia. Uma possível 

explicação para as dificuldades desse momento inicial de implantação do 

constitucionalismo deve-se ao mimetismo institucional gauche de institutos do direito 

público alienígena, de uma importação acrítica e desconexa à realidade nacional.20  

Se em países como a Inglaterra e Estados Unidos a positivação de uma 

Constituição para ordenar o fenômeno político e garantir direitos representou um esforço 

no sentido de racionalizar o direito e a política de modo a torná-la acessível a todos; no 

Brasil e na América Latina de uma forma geral, as Constituições escritas foram 

observadas com a desconfiança de estarem apenas dividindo o poder entre os integrantes 

do “estamento”.  Pareciam carregar enunciados herméticos e descolados da realidade 

subjacentes ao seu texto. 
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Forense, 1958, p. 9-11. 
19 BONAVIDES, Paulo e ANDRADE. História constitucional do Brasil. Brasília: OAB editora, 2006, p. 

99.  
20 FRANCO, Afonso Arinos de Melo. O constitucionalismo de D. Pedro I no Brasil e em Portugal. 

Brasília: Mistério da justiça, 1994, p. 10. 



A carência de um arranjo institucional adequado soma-se a uma série de revoltas 

coloniais, ao ponto da instabilidade se tornar insustentável. Absorvidos pelo sentimento 

insatisfação, a Revolução liberal do Porto com a adesão de Lisboa de 1820 repercutem 

nas tropas sediadas no Pará e na Bahia que se declaram em prol do movimento, 

simultaneamente às agitações no Rio de Janeiro. As pressões sociais ensejaram a vinda 

do Príncipe D. Pedro I que se tornou príncipe regente.  

No período seguinte, desenrola-se o movimento da Independência brasileira. Dá-

se o distanciamento progressivo do governo regencial em relação às Cortes de Lisboa. 

Houve a convocação de um Conselho de Procuradores em e de junho, pelo decreto do 

príncipe em 16 de fevereiro de 1822, provavelmente no intuito de forjar a nova 

Constituição. A tentativa à moda antiga foi frustrada porque o Conselho reivindicou a 

implantação de uma Assembleia Nacional Constituinte. No dia seguinte, 3 de junho, 

conclamou-se a Constituinte nacional. Nota-se a presença dos ideais do 

constitucionalismo no que tange ao sentimento de limitação do poder. 

Em 5 de maio de 1823, a comissão foi designada, sob a incumbência de redigir o 

projeto de Constituição, sob a relatoria de Antônio Carlos Ribeiro de Andrada. A 

Constituinte promulgou 6 leis sobre diversos assuntos, sem a sanção do Imperador. As 

tensões entre a Coroa e a Assembleia emergiram, desembocando na dissolução dessa 

Assembléia.  

Dissolvida a Assembleia pelo Imperador, ele chegou a pensar em convocar outra. 

Desistiu da ideia e, ao invés disso, nomeou um Conselho de estado, incumbindo-o de 

redigir o projeto de Constituição. Teoricamente, haveria a posterior aprovação das 

Câmaras municipais. A contribuição real e efetiva das câmaras não veio. Serviram mais 

como artifício retórico de justificação da outorga imperial da Constituição de 1824 pelo 

Imperador.21-22 Dom Pedro I retornou à Portugal com a morte de seu pai D. João VI. Com 

isso, havia um Imperador em dois reinos. Premido pelas circunstâncias, ele renunciou ao 

trono luso em benefício de sua filha Maria da Glória, após o preparo da Constituição 

portuguesa de 1826.23 Assim, o constitucionalismo brasileiro dos primórdios influenciou 

o constitucionalismo português, ao mesmo tempo, em que foi influenciado por ele. Dito 
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Janeiro:Renovar,2006,p.9 
22 Em sentido contrário, veja-se: SEABRA FAGUNDES, M. A legitimidade no poder político na 

experiência brasileira. Recife: Ordem dos advogados do Brasil secção de Pernambuco, 1982, p.16 
23 FRANCO, Afonso Arinos de Melo. O constitucionalismo de D. Pedro I no Brasil e em Portugal. 

Brasília: Mistério da justiça, 1994, p. 29-30.  



isso, já é possível passar a descrever as principais características jurídicas da Carta 

constitucional brasileira de 1824. 

A primeira delas refere-se manutenção do Brasil como Estado Unitário, 

governado sob um modelo de monarquia constitucional e estruturado pela separação de 

poderes com a existência do poder moderador.  Enumera, expressamente, em seu artigo 

10, os poderes Legislativo, Moderador, Executivo e Judicial. O poder Moderador era 

definido pelo art. 98 como “a chave de toda a organização política” cujo desempenho 

recaía tão-somente sobre a figura do Imperador.  Em seu uso, deveria pugnar pela 

independência e equilíbrio e harmonia entre os poderes.24-25-26 

Nessa moldura jurídica, a soberania era compartilhada entre o monarca e a 

nação27. Outra observação a ser feita refere-se à tradução do conceito de poder moderador 

da doutrina francesa para a Constituição de 1824. Afonso Arinos critica a tradução do 

conceito, pois o poder moderador é definido como ‘la clef de toute organisation 

politique’. Em seu entender, clef poderia ter sido melhor expresso em português como 

fecho e não como chave.28 Nesse arranjo institucional, o senado era vitalício, eleito pelo 

povo que indicava uma lista tríplice da qual o Imperador escolhia um. A eleição era 

indireta e censitária. Os eleitos de paróquia elegiam os eleitores de provinciais e esses, 

por sua vez, elegiam os deputados. Os senadores mandavam uma lista tríplice e o 

Imperador escolhia.  

Outro aspecto marcante da referida carta é a positivação dos direitos do homem. 

O artigo 179, por exemplo, previa direitos e garantias como a liberdade de expressão, a 

igualdade de acesso aos cargos públicos, a proibição de penas cruéis e o direito de petição. 

Consagrava, inclusive, direitos sociais de “ensino público” e “socorro público”. Foi uma 

                                                           
24 O instituto foi importado de Benjamin Constant que o defendeu, tomando por base as idéias de Clermont 

Tonerre A respeito das idéias de Benjamin Constant, veja-se a  edição brasileira com a introdução do 

professor da UFF, José Ribas Vieira. CONSTANT DE REBECQUE, Henri Benjamin. Princípios políticos 

constitucionais: princípios políticos aplicáveis a todos os governos representativos e particularmente 

à Constituição atual da França (1814). Rio de Janeiro: Líber Júris, 1989. 
25 Para uma análise detalhada da história constitucional prévia e posterior à constituição de 1824, leia-se: 

BONAVIDES, Paulo; Andrade, Paes de. História constitucional do Brasil. Brasília:OAB editora, 2006, 

p. 23-255. 
26 LYNCH, Christian Edward Cyril. O discurso político monarquiano e a recepção do conceito de poder 

moderador no Brasil (1822-1824). DADOS – Revista de Ciências Sociais, Rio de Janeiro, Vol. 48, no 3, 

2005, pp. 611 a 654.  
27 PIMENTA BUENO, José Pimenta. Direito público e análise à Constituição do Império. Brasil: 

Ministério da Justiça e negócios interiores, 1958, p.201-2.   
28 FRANCO, Afonso Arinos de Melo. O constitucionalismo de D. Pedro I no Brasil e em Portugal. 

Brasília: Ministério da Justiça, 1994, p.28. 



das primeiras Constituições do Mundo a conferir uma dimensão jurídica aos direitos dos 

homens, ainda que, na prática, fosse mais retórica do que realidade.29  

O Brasil Império, apesar de longo, não foi um período politicamente estável. 

Trocas de gabinetes, a antecipação da maioridade de D. Pedro, revoltas, inicialmente, 

contra o Imperador. Um período repleto de acontecimentos emblemáticos. Considerando 

a ênfase preestabelecida na integração latino-americana e da democracia, é possível 

destacar a Confederação do Equador e a Farroupilha.  

A primeira contestou a outorga da Constituição de 1824, defendendo um ideal 

republicano. A revolta foi abafada com a curiosa negativa do carrasco em enforcar o 

mentor dela – o Frei Caneca. O Frei, na época, era o maior constitucionalista do país, mas 

acabou fuzilado e, com ele, um dos maiores focos do liberalismo no país durante o 

Império.30 

A segunda revolta da Farroupilha contestou a integridade territorial do Brasil - 

Império. Foi deflagrada pelos tributos do governo central sobre a carne e outros produtos 

da região. Fato esse que gerava desvantagem comparativa em relação à Argentina.  O 

movimento durou anos e não foi vencido. Terminou com um acordo entre os gaúchos e o 

Imperador. Seus reflexos vincariam o constitucionalismo brasileiro vindouro. Isso porque 

o anúncio de separação dos Estados do Sul e a criação da republica rio-grandense de 

inspiração federalista representaram o prelúdio do constitucionalismo republicano e 

federalista que se esboçou na Constituição de 1891.31 

Em linhas gerais, como bem colocou Marcelo Cerqueira, “A Carta imperial foi 

um pacto entre a coroa e a escravidão. Desfeito, conduziu à República. Enquanto a 

monarquia bailava na Ilha Fiscal, os republicanos preparavam a mudança do regime.”32 

Uma nova Constituição a substituiu. A Constituição de 1891, que também se insere no 

constitucionalismo liberal brasileiro. É a primeira constituição republicana do país, 

embora, sua aprovação tenha sido assistida pelo povo assistiu aquilo bestializado, atônito, 

surpreso33-34. As características distintivas dessa Carta constitucional foram os institutos 

introduzidos por Ruy Barbosa, inspirado na Constituição norte-americana, como o 
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31 BONAVIDES, Paulo; Andrade, Paes de. op.cit.p. 183. 
32 CERQUEIRA, Marcello. A Constituição na história. Rio de Janeiro: Revan, 2006, p. 425.   
33 SEABRA FAGUNDES, M. A legitimidade no poder político na experiência brasileira. Recife: Ordem 

dos advogados do Brasil secção de Pernambuco, 1982, p. 16. 
34 Mais recentemente, José Murilo de Carvalho realizou uma releitura da conhecida frase de Aristides Lobo, 

segundo a qual o povo não teria assistido ao desfile “bestializado”, mas sim que seria “bestializado” quem 

acreditasse que a república inaugurada era para valer.  



presidencialismo (art. 41 e segs.)35, o federalismo (art. 1º e segs.)36, a o controle de 

constitucionalidade37 (art. 59, §1º e art. 60, I, a). 38 Além disso, houve uma interessante 

controvérsia político-jurídico relativa vice-presidência (art. 42) 

O presidencialismo foi mimetizado da experiência americana. Ruy Barbosa 

explica que, nesse modelo, o chefe do Poder Executivo - o Presidente - desempenha o 

papel de chefe de nação. No modelo norte-americano, ele forma seu gabinete, assumindo 

a responsabilidade por seus atos. Diferente do modelo britânico que pode ser rejeitado 

pelas câmaras.39 Na prática, o presidencialismo brasileiro padeceu de problemas, por 

exemplo, quando Deodoro da Fonseca assumiu a presidência após ter sido 

despoticamente apontado pela constituinte, ou ainda, quando seu vice, Floriano Peixoto, 

permaneceu como presidente após a sua renúncia, apesar da disposição constitucional que 

impunha novas eleições em caso de vacância do cargo em menos de 2 anos.40 Os 

problemas persistiram e, de certo modo, agravaram-se durante republica velha. O voto 

aberto facilitou a corrupção eleitoral. O sistema político brasileiro enfrentou o 

coronelismo, o voto de cabresto, a política dos governadores ou do café-com-leite. 

Quanto ao federalismo na Constituição de 1891, dois grupos se formaram dois 

grupos entre os constituintes do Congresso Nacional. A primeira era representada pelos 

federalistas radicais, como Júlio de Castilhos, Campos Sales e Epitácio Pessoa que se 

posicionavam de forma contrária ao agigantamento das competências da União e, por 

isso, favorável à autonomia estadual.  

A segunda linha restou conhecida como Unionista e se inclinavam a atribuir mais 

poderes à União.41 Mais próximo aos unionistas, Ruy Barbosa explica que a “Federação 

é isto, meramente isto: o Governo da Província pela Província, num paiz onde a legalidade 

                                                           
35 BARBOSA, Ruy. Commentarios à Constituição federal brasileira. <Coligidos e ordenador por 

Homero Pires> v. III. São Paulo: Saraiva, 1933,p.7-199. 
36 BARBOSA, Ruy. Comentários à Constituição Federal brasileira. <Coligidos por Homero Pires> vol. 
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proclama o Governo da nação pela nação”42 E, mais, “A federação é o laço de unidade e 

o typo normal da organização livre da nação na immensidade e diversidade de um 

territorio como o nosso.”43  

Diferente do federalismo norte-americano, que se deu por integração, quer dizer, 

dos os Estados cederam parte de seu poder à União, o modelo nacional tentou operar uma 

partilha territorial do poder. Por aqui, a União delegou poderes às “províncias” ou os 

Estado recém criados.44 Na prática, essa descentralização foi complexa e acidentada: a 

carência de coesão e concentração de poderes nas mãos de poucos dificultaram a 

democratização vertical do poder. 

O controle de constitucionalidade difuso e incidental também foi inserido na 

Constituição de 1891, inspirado na tradição norte-americana. Ruy Barbosa, após lembrar 

que a Constituição brasileira difere da Constituição americana por reconhecer 

expressamente o poder de anular as leis45, explica que lógica do controle de 

constitucionalidade pelo judiciário faz sentido porque “O tribunal é apenas o instrumento 

da lei preponderante. Os maiores jurisconsultos e os maiores publicistas designam no 

Poder Judiciário e arbitro supremo, o interprete final da Constituição.”46. Além do mais, 

qualquer poder está “limitado em sua efficiencia ao raio que ella (Constituição) lhe 

descreve”.  

 

3.  O Constitucionalismo brasileiro da efetividade  

 

Desde os anos 30, o desejo por uma Carta constitucional capaz de limitar o poder 

político, garantir direitos e transformar uma realidade injusta se arraigou 

                                                           
42 BARBOSA, Ruy. Comentários à Constituição Federal brasileira. <Coligidos por Homero Pires> vol. 

1, São Paulo: Saraiva, 1932, p. 52. (Trecho extraído de Federação. Artigo do Diario de Noticias, de 6 de 

outubro de 1889). 
43 BARBOSA, Ruy. Comentários à Constituição Federal brasileira. <Coligidos por Homero Pires> vol. 

1, São Paulo: Saraiva, 1932, p. 52. (Trecho extraído de Autonomia, Federação. Artigo do Diario de Noticias, 

de 18 de Junho de 1889). 
44 BARBOSA, Ruy. Comentários à Constituição Federal brasileira. <Coligidos por Homero Pires> vol. 

1, São Paulo: Saraiva, 1932, p. 63-4. 
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da Constituição Federal.” 
46 BARBOSA, Ruy. Comentários à Constituição Federal brasileira. <Coligidos por Homero Pires> vol. 

4, São Paulo: Saraiva, 1933, p.138. 



inconscientemente ao imaginário brasileiro. A incapacidade de gerar efeitos jurídicos 

(ineficácia) e baixa capacidade de transformar a realidade (inefetividade), no entanto, 

demoraria ganhar uma representação da doutrina constitucional brasileira.  

As classificações tradicionais das normas constitucionais existentes até então e na 

época fomentam isso. Ruy Barbosa classificava as normas em autoexecutáveis e não 

autoexecutáveis, inspirado na doutrina norte-americana. Pontes de Miranda falava em 

normas bastantes em si mesma e não bastantes em si mesma e normas programáticas. 

Note que essa classificação estimulava uma interpretação constitucional que despia 

normas constitucionais de sua eficácia e efetividade. A mudança teórica começa a as  José 

Afonso da Silva ao proclamar, na década de 60, a eficácia de todas as normas 

constitucionais, quando propõe a existência de normas de eficácia plena, contida e 

limitada.47 Luís Roberto Barroso, na década de 80 e 90, pugna não só pela eficácia, mas 

pela efetividade/eficácia social da norma, representam o constitucionalismo brasileiro da 

efetividade, dando uma importante contribuição para a teoria constitucional. Passa-se do 

que a doutrina vem denominando de um constitucionalismo da inefetividade para uma 

doutrina brasileira da efetividade48 

A Constituição 1934, em realidade, não chegou a possuir uma força normativa 

efetiva. Muito embora tenha sido depositado o apoio das populações dos Estados ao 

tenentismo e a revolução de 30. Com a nova carta, o voto secreto foi instituído e a justiça 

eleitoral criada a fim de apurar a honestidade dos sufrágios.49 Após quatro anos de 

vigência, veio com concentração de poderes no plano vertical (federalismo) e no 

horizontal (separação dos poderes). Por exemplo, a redução o papel do Senado e muitos 

deputados foram indicados, ao invés de eleitos. Nesse contexto, foi forjado um plano falso 

de ataque dos comunistas, o chamado Plano Cohen. Por meio dele, o presidente conseguiu 

abrir caminho para concentrar os poderes ainda mais em suas mãos e, em 1937, atingir o 

ponto de outorgar uma nova Constituição.  

A Constituição de 1937, cujo artífice foi Francisco Campos, inspirou-se na 

Constituição polaca. Ele nomeou interventores. Essa Constituição previa um plebiscito 

para que ela começasse a vigorar. O Congresso estava fechado durante esse período e o 
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49 SEABRA FAGUNDES, M. A legitimidade no poder político na experiência brasileira. Recife: Ordem 
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presidente poderia exercer seus poderes. A Constituição era alterada por decreto do 

presidente, razão pela qual tal Constituição é, na prática, flexível. Vargas atuara, nesse 

momento, como um ditador. Não havia um governo constitucional. O Plebiscito para 

aprovação da Constituição de 1937 nunca foi realizado, chegando alguns autores a afirmar 

que ela não teria entrado em vigor. Quando Vargas luta pelo Estado de direito, junto aos 

aliados na segunda Guerra Mundial, o paradoxo fica evidente entre a política externa e a 

interna.  

A Constituição 1946 representou um processo de redemocratização. A 

Constituição mantinha direitos sociais, apesar de não serem pensados como judicialmente 

sindicáveis como hoje. Formaram-se partidos com densidade político ideológico (UND, 

PSDB e , quando estava na legalidade, o PCB).  Um dos problemas da Constituição era 

que presidente e vice-presidente não precisavam ser da mesma chapa. O Jânio Quadros 

possuía um vice mais à esquerda, o Jango –João Goulart. Jânio renunciou e houve uma 

manobra política para que Jango não assumisse. Chegou-se a aprovar a transformação do 

regime em parlamentarismo. Trancredo foi o primeiro Ministro. Houve um plebiscito 

para confirmar tal opção e, em seguida, o golpe militar de 1964.  

Os atos institucionais, redigidos por Francisco Campos, retalharam a Constituição 

de 1946. Em seu texto, diziam que eram o poder constituinte originário representados na 

Revolução. Passada a tempestade, é possível enxergar um golpe militar apenas, 

desprovido como qualquer outro de legitimidade e participação social de forma 

democrática. O contexto, definitivamente, não era favorável à democracia e aos direitos 

fundamentais.  

A Constituição de 1967 veio com a pretensão estapafúrdia de legitimar o poder, 

estabelecendo uma nova ordem institucional para nação.50 Apesar disso, seu preâmbulo 

afirmava que “somente uma nova Constituição poderá assegurar a continuidade da obra 

revolucionária”. No entanto, após consolidar a nova ordem, foi instituída uma legalidade 

peculiar.  

O ato institucional nº5 foi baixado em 13 de dezembro de 1968. O ato recebeu o 

respaldo exclusivamente na força militar, surpreendendo e atemorizando os brasileiros.51 

Em 1969, a Emenda Constitucional nº 1 de 1969 mudou praticamente toda Constituição, 
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de modo que a maioria da doutrina brasileira a considera uma nova Constituição. Como 

se pode ver, em um ambiente político autoritário e de exaltação ao nacionalismo e a 

“segurança nacional”, não havia espaço para discussões sobre a integração regional na 

América latina, cujos vizinhos também vivenciados ditaduras. 

Somente em 1974, teve início um processo “lento e gradual” de superação do 

regime ditatorial. A Emenda 11 de 13 de outubro de 1978 e os atos institucionais 

marcaram o regime iniciado em 1964. Em 1979, João Baptista de Oliveira Figueiredo foi 

eleito indiretamente pelo Congresso. Assumiu o compromisso de restaurar a democracia. 

Aprovou-se a lei da anistia, quando muitos brasileiros retornaram do exílio. A nova lei 

rompeu também com o bipartidarismo vigente até então. Retoma-se o pluripartidarismo 

e os movimentos sociais. O desejo de uma Assembleia Nacional Constituinte espraia-se 

pelo país. Ventila-se a possibilidade de uma Emenda destruir a Carta de 1967-69. 

Raymundo Faoro critica tal possibilidade, defendendo a convocação de uma constituinte, 

independentemente de um ato de ruptura formal52.  

Em 1984, ocorre o movimento das “diretas-Já”, quando se vivia sob um estado de 

emergência decretado na capital federal. Enfim, votou-se a proposta de emenda 

constitucional que restaura o pleito direto. Seguiu-se uma disputa interna no PDS (Partido 

Democrático Social), partido de sustentação do governo, antiga ARENA. Paulo Maluf 

acabou sendo indicado como candidato à presidência.  Forma-se uma dissidência no PDS 

que se apoiaria o PMDB (Partido do Movimento Democrático Brasileiro), partido de 

oposição, criando-se a chamada “aliança democrática”. Trancredo Neves é lançado 

candidato a presidência, juntamente com o vice, José Sarney. Em 1985, Trancredo derrota 

Maluf, mas a fatalidade derrota Trancredo: antes de tomar posse ele fica doente e vem a 

falecendo mesmo ano. Resultado: Sarney assume a presidência. No plano econômico, 

aprova o efêmero plano cruzado, estancando brevemente a inflação. No plano político, 

cumpre o compromisso de convocar a Assembleia Nacional Constituinte: aprova-se a 

Emenda Constitucional 26 para elaborar a Constituição. 

Como é possível observar, não prevaleceu a tese de Raymundo Faoro – presidente 

da OAB à época- e de boa parte da sociedade de que se deveria convocar uma constituinte 

apartada do Congresso e que se dissolveria ao final dos Trabalhos. Os constituintes do 

Congresso Nacional levaram a cabo a tarefa de elaborar uma Constituição. Com ampla 

participação popular, e instalada pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal, então 
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Ministro José Carlos Moreira Alves, a Assembleia Nacional Constituinte elegeu o 

Deputado Ulysses Guimarães para presidi-la.   

Em 5 de outubro de 1988, estava aprovada uma Constituição dirigente, analítica e 

compromissória, a “Constituição Cidadã”. Cidadão porque sua promulgação representou 

o culminar de um processo de restauração do Estado democrático e direito, superando as 

perspectivas autoritárias. 

4. Neoconstitucionalismo à brasileira 

 

A Constituição de 1988 emergiu, sem dúvida, do desejo sincero por um Estado 

democrático e de transformar a realidade socioeconômica do país, efetivando os direitos 

fundamentais. A ditadura brasileira, tão audaciosa, inicialmente, ao se autoproclamar “a 

Revolução vitoriosa como poder constituinte se legitima por si mesma”53, enfrentou, 

antes de chegar ao fim, a pressão de movimentos populares pela redemocratização: o 

ocaso do “milagre econômico brasileiro”. Deparou-se, ainda, com a visão de que, em 

outras terras, ditaduras ruíram, tal como se deu em Portugal e na Espanha54. Tudo isso 

repercutiu, de certa forma, no momento pré-constituinte. 

Outra influência marcante da Constituição de 88 foi o projeto português de 

Constituição dirigente. Muito embora a Constituição brasileira, em melhor opção, não 

tenha previsto como a Carta portuguesa de 1976 a transição para o socialismo, mas sim 

direitos trabalhistas, previdenciários e os ideais de uma sociedade e economia pautados 

nos ideais de justiça social.55-56 Enfim, são esses os episódios e pré-compreensões que 

envolvem o momento constituinte.  
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A Assembleia Nacional constituinte da Constituição de 1988 foi fruto do poder 

constituinte originário. Não concordamos com a tese que a Constituição vigente foi obra 

do poder constituinte reformador, sob os argumentos de que a Assembleia teria sido 

convocada pela Emenda 25 de 1985 com a presença inexpressiva de senadores do regime 

ditatorial em decadência.57 A despeito das inúmeras limitações e dilemas envolvidos na 

constituinte, houve um amplo grau de participação popular em especial nas subcomissões 

da constituinte que permitem defender que vivemos um momento extraordinário. Estima-

se que cerca de 10 milhões de pessoas circularam no Congresso em um país de cerca de 

90 milhões.  

Houve um “hiato constitucional” 58, que consistiu na manifestação do povo com 

o intuito de desintegrar a constituição de 1969 e, gradativamente, também de seu legado 

autoritário59. Apesar do Congresso Constituinte ter se convertido posteriormente em 

Congresso Nacional, teve início o projeto de Estado preocupado com os direitos 

fundamentais e a democracia. Nem todas as pautas sociais foram aprovadas, como a 

reforma agraria. Ainda assim, é possível enxergar a Assembleia Constituinte representa 

apenas o começo do resgate da legitimidade estatal perdida em razão do autoritarismo.60 

A despeito das diversas críticas à constituinte e, de forma genérica, à noção 

tradicional de poder constituinte originário61, não se nega que a Assembleia Nacional 
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administrativo 226: p.13-4 e 27-8, 2001.   
58 Há diferença entre revolução e poder constituinte. A revolução é a ruptura com uma dada ordem, o vazio 
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enquanto o poder constituinte caracteriza-se como poder político-jurídico, poder de fato, titularizado pelo 
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60 FAORO, Raymundo. Assembléia Constituinte: a legitimidade recuperada. Brasiliense: 1981, p. 55. 
61 O professor da Universidade Federal Fluminense, José Fernando de Castro Farias discorre sobre o 
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constituinte brasileira dispensou alguma preocupação em desfazer parte significativa das 

atrocidades da ditadura, em instrumentalizar a democracia e resgatar a legitimidade 

através da proteção dos direitos fundamentais.  

O Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) previa a realização 

de uma única revisão constitucional. O quórum e o procedimento desta revisão foram 

diferenciados: bastava a maioria absoluta dos votos dos membros do Congresso Nacional, 

reunido em sessão unicameral. Tal mecanismo excepcional gerou inúmeras polêmicas. 

Naquele momento, surgiram três correntes. 

A primeira foi denominada de minimalista, porque sustentava uma revisão restrita 

à adaptação do texto constitucional aos resultados do plebiscito sobre o regime e a forma 

de governo. Alega-se que o termo “ ampla revisão” no art. 3° do ADCT, deve ser lido de 

forma conjunta com o art.2° do ADTC que aborda o plebiscito sobre a forma e o sistema 

de governo.62-63  

A segunda, chamada de  maximalista, destaca que o Congresso teria poderes 

ilimitados para reformar qualquer dispositivo. Os que defendiam essa linha interpretavam 

o dispositivo de forma literal, dada a ausência de limitações clássicas. Quem discordava 

especificamente dessa argumentação afirmava que não se poderia converter a revisão em 

uma segunda constituinte. Essa visão crítica era adotada principalmente por setores da 

esquerda como Geraldo Atalida pelo medo que a onda neoliberal que tomava o Brasil no 

início dos anos 90 atingissem as pautas sociais conquistadas com a aprovação da 

Constituição de 1988. 

A terceira, chamada de limitada, que prevaleceu, com a defesa de que a revisão 

difere da emenda constitucional por acontecer em votação única, por maioria absoluta 

dos congressistas, com deputados e senadores formando um único corpo deliberante, 

considerando as limitações de fundo vigentes para as emendas. Nessa linha, seria proibido 

alterar a forma federativa, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos 
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poderes e os direitos e garantias individuais.64 

Num clima de forte instabilidade política e econômica, gerados pelo impeachment 

do então Presidente Collor de Mello e pela crescente onda inflacionária que resistia às 

medidas do recém-empossado Itamar Franco, iniciaram-se os tumultuados trabalhos do 

Congresso Revisor previsto no A.D.C.T. Apresentada pelo Executivo e pela maioria dos 

meios de comunicação como se fosse uma nova constituinte; a revisão fomentou as 

esperanças de efetuar transformações na ordem econômica, tributária e previdenciária.  

O impasse dominou os trabalhos revisionais, marcados por concepções 

econômicas, políticas e sociais distintas. O surgimento de graves denúncias de corrupção, 

na elaboração do orçamento da União, envolvendo parlamentares de destaque no 

Congresso conseguiu desviar por inteiro a atenção social da revisão. As sessões 

legislativas dividiam os trabalhos com Comissão Parlamentar de Inquérito, conhecida 

como "CPI dos Anões do Orçamento". Resultado: a revisão acabou em segundo plano.  

Apresentada como uma panaceia para a resolução dos problemas nacionais, a 

revisão se encerrou sob o manto do fracasso. Não ocorreu alteração de temas centrais: 

reforma tributária, serviço público, monopólios estatais, direitos sociais, capital 

estrangeiro, representação política, previdência e Judiciário. Envolvida dúvidas e 

percalços, apenas 6 dos projetos de emendas de revisão foram aprovados em segundo 

turno. Um resultado tímido e pouco expressivo de seis Emendas Constitucionais de 

revisão. Transcorridos vinte anos, muitos foram os debates sobre a efetivação do conteúdo 

da Constituição. A hiperconstitucionalização de diversos temas se refletiu na avalanche 

de emendas constitucionais, decorrentes da confusão entre a política ordinária e 

extraordinária.65 Muito embora as emendas tenham sido orientadas por filiações 

ideológicas variadas e opções conjunturais; de forma simplificada, é possível compactar 

em duas linhas de pensamento.  

De um lado, encontram-se aqueles que entendiam que as reformas dos anos 90 

desfiguraram o projeto original da Constituição de 1988 e que os direitos, sobretudo, 

                                                           
64 LOPES, Maurício Antonio Ribeiro. Poder Constituinte Reformador: limites e possibilidades da revisão 

constitucional brasileira. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1993, p.181. 
65 Em tom ponderado, Daniel Sarmento analisa os pontos positivos e negativos da Constituição de 1988. 

V. SARMENTO, Daniel. Ubiqüidade constitucional: os dois lados da moeda. In: SOUZA NETO, 
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V. MENDONÇA, Paulo Roberto Soares. A Constituição de 1988, a globalização e o futuro. Revista da 
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resistência. In: LACOMBE, Maria Margarida (Org.), 1988-1998: Uma década de Constituição.Rio de 
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aqueles de cunho social acabaram relegados a um patamar muito distante da realização 

justa. Não raro culpam o espectro do neoliberalismo como responsável pelo país estar 

imerso no subdesenvolvimento.66 Nessa linha, existiam críticas, por exemplo, à Emenda 

Constitucional nº 6 quanto ao esquema de desnacionalização da economia brasileira, 

precisamente por modificar o inciso IX do art. 170, estendendo a quaisquer empresas de 

pequeno porte os benefícios desse princípio de ordem econômica, não fazendo diferença 

se são nacionais ou estrangeiras. Alegava-se que tal abertura ensejaria a invasão do capital 

estrangeiro no país e o enfraquecimento das empresas nacionais. 

De outro lado, levantavam-se os que compreendiam as reformas como decorrência 

da necessidade de adaptação aos novos tempos, considerando, por exemplo, a queda do 

muro de Berlin, a emergência de um mundo multipolar e o processo de acelerada 

globalização. 67 Alguns exemplos dessa linha são a Emenda nº 8 que permitiu para o 

capital externo em redes de telecomunicações, a Emenda nº 9 que pôs fim do monopólio 

quanto a exploração do petróleo e a Emenda Constitucional nº 19 que foi apresentada, 

juntamente, com esperança de construiu o Estado gerencial brasileiro. Dispôs sobre 

normas da Administração Pública, servidores e agentes políticos, controle de despesas e 

finanças públicas e custeio de atividades a cargo do Distrito Federal. Almejava reformar 

a máquina administrativa em busca de melhores resultados para fazer frente ao processo 

de globalização. Resultados que nem sempre se concretizaram.  

Independente da visão de mundo adotada, é certo que algumas reformas 

constitucionais e legais continuam a ser necessárias para aprimorar o desempenho das 

instituições. A Reforma do Judiciário, a Emenda Constitucional nº 45, trouxe uma série 

de inovações interessantes a respeito, como, por exemplo, a súmula vinculante, a 

repercussão geral do recurso extraordinário, a federalização dos crimes contra Direitos 

Humanos (art. 109, V-A)-68, a modificação do status constitucional dos tratados de direitos 
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humanos (art. 5º, §3º) e o reconhecimento do Tribunal Penal Internacional (art.5º, §4º). 

De tudo, infelizmente, sabe-se que ainda existem dispositivos constitucionais cujo 

conteúdo não alcança as diferentes realidades dos “Brasis” dentro do Brasil, 

especialmente aqueles relativos aos direitos fundamentais mais básicos. A Constituição 

pode ganhar uma dimensão simbólica. Tornar-se, segundo Marcelo Neves, simbólica 

significa assumir compromissos com determinados valores sociais sem necessariamente 

ser efetiva, adiar os compromissos assumidos e se usar álibi para as pretensões das elites 

política69. Somados os avanços e os retrocessos, os primeiros passos foram dados. É 

possível constatar que poucos discordam que o constitucionalismo vingou no Brasil e a 

democracia venceu. A dogmática constitucional brasileira superou o formalismo do 

positivismo jurídico em prol um novo constitucionalismo, um neoconstitucionalismo.70 

 

5. Transconstitucionalismo à brasileira 

 

“Ontem os códigos, hoje as constituições”71. Amanhã, os tratados. O século XIX 

foi marcado pelo advento de Códigos civis famosos. O século XX possui como traço 

distintivo a consolidação da força normativa das Constituições e do Estado democrático 

de direito, pelo menos no ocidente e, ainda assim, deixando de lado algumas promessas 

da modernidade que não foram concretizadas. O século XXI já deu mostras de que os 

tratados e o direito internacional ocuparão um lugar de destaque na narrativa desse 

momento histórico.  

O contexto atual é, de fato, de multiplicação das cortes internacionais. As 

organizações internacionais se expandiram. Novos sujeitos passaram a integrar a 

sociedade internacional, como o próprio ser humano. Mecanismos de cooperação 

transnacional foram implementados. Declarações foram aprovadas. Tratados e pactos 

foram assinados exponencialmente. As normas do direito internacional dialogam com as 

do direito interno mais intensamente. Em certa medida, os conceitos de Constituição e 

Tratado-constituição tendem a se confundir. O constitucionalismo ascendeu à escala 

mundial. Desponta, por isso, fenômenos que podem ser chamados de constitucionalismo 

                                                           
69 NEVES, Marcelo. A constitucionalização simbólica. São Paulo: Martins Fontes, 2007, pp.32-42 e 90-113.  
70 BARROSO, Luís Roberto. A reconstrução democrática do direito público no Brasil. In: BARROSO, Luís Roberto. A 

reconstrução democrática do direito público no Brasil. Rio de Janeiro: Renovar, 2007, p.39. 
71 A frase foi proferida por Paulo Bonavides ao receber a medalha Teixeira de Freitas, no Instituto dos 

Advogados brasileiros em 1998, segundo, informa BARROSO, Luís Roberto. Curso de direito 

constitucional contemporâneo. São Paulo: Saraiva, 2009, p.368. 



internacionalizado, constitucionalismo multi-level72 e transconstitucionalismo73. O 

Estado se caracteriza pela abertura às relações internacionais, pelo potencial ativo de 

realização conjunta de tarefas com os demais Estados e sujeitos da sociedade 

internacional e pela solidariedade para além de suas fronteiras, como se dá em questões 

como o meio ambiente, a assistência humanitária e o desenvolvimento.  

Do ponto de vista prático, três problemáticas eminentemente constitucionais, 

demonstram que o fenômeno não constitui uma mera indagação filosófica importada 

artificialmente para o cenário brasileiro. São elas: a prisão civil do depositário infiel, a 

nacionalidade dos filhos de brasileiros nascidos no estrangeiro e a importação de pneus 

do Mercosul. 

A problemática da validade da prisão civil por dívida do depositário infiel deu 

ensejo a que a doutrina e jurisprudência refletissem sobre a relação entre os tratados de 

direitos humanos e a Constituição. De um lado, a Constituição brasileira veda toda e 

qualquer prisão civil por dívida, excepcionando apenas a do devedor de alimentos e a do 

depositário infiel. Por outro lado, Pacto Pacto de São José da Costa Rica permite tão-

somente a prisão do devedor de alimentos. Inicialmente, o STF julgava possível a prisão, 

invocando a soberania estatal e o fato o art. 5, LXVII da Constituição permitir a prisão74.  

Houve uma mudança de entendimento. Alguns ministros passaram a entender que 

tais tratados de direitos humanos possuem caráter especial ou supralegal. A partir disso, 

reconheceram que, embora a Constituição permita a prisão, ela não obriga. Resultado: foi 

possível entender que o Pacto de São José da Costa Rica prevalece sobre a 

regulamentação do artigo da Constituição pelo art. 1º do Decreto-lei nº 911/69, o que 

torna a referida prisão ilegítima, devendo o habeas ser deferido para soltar o indivíduo75. 

Após reiteradas decisões, o STF aprovou a Súmula Vinculante nº 25 com o seguinte teor: 

“É ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja modalidade de depósito.” 

Há aqui o fenômeno da interjusfundamentalidade, um diálogo entre a Constituição e o 

tratado, cuja resolução demandou a análise conjunta do direito internacional e do interno. 
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No caso da Emenda 54, a problemática de um constitucionalismo para além das 

fronteiras do Estado-nação ganha um episódio histórico para reflexão. Isso porque um 

grupo de brasileiros que viviam fora do Brasil pressionou o Estado para lhes fosse 

garantido o direito fundamental à nacionalidade.76.  Em termos mais precisos, a emenda 

pôs fim à necessidade de que pessoas, nessas condições, tenham que esperar a maioridade 

para realizar a opção, além de vir a residir no Brasil. A alínea c, do inciso I do artigo 12 

possui uma trajetória acidentada, superada com a E.C. 54. O critério ius sanguinis acabou 

por figurar lado a lado com o ius solis, já que o mero registro já confere a nacionalidade 

brasileira. A emenda resultou de reivindicações internacionais para evitar que filhos de 

brasileiros que não estavam a serviço do país ficassem apátridas.77 

O questionamento sobre a possibilidade de importar pneus usados do âmbito do 

Mercosul foi a julgamento no STF por meio da ADPF nº 101. Para tomar a decisão de 

forma mais instruída, foi realizada uma audiência pública. O caso envolveu mais 

precisamente a Portaria SECEX n° 17, que, em linhas gerais, proibiu de importação de 

pneus usados. No entanto, estabeleceu uma exceção a importação de pneus no âmbito do 

Mercosul. A exceção teve origem com uma decisão do Tribunal Arbitral ad hoc que 

conclui pela ilegalidade da proibição de importação, quando os pneus forem oriundos do 

Uruguai78. O STF autorizou a importação de pneus remoldados, mas não das carcaças 

apenas dos países oriundos do Mercosul. A proibição geral decorreu da necessidade de 

proteger o direito à saúde e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado para as 

gerações futuras. A exceção aos pneus remoldados decorreu justamente da necessidade 

de preservar a integração regional. Atualmente, há uma tendência crescente ao 

aprofundamento das relações econômicas, políticas, jurídicas e sociais do bloco, como 

essas, que tem previsão constitucional no parágrafo único do artigo 4 da Constituição de 
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1988 e dialoga com o Tratado de Assunção em 199179, Protocolo de Ouro Preto, Brasília 

Olivos entre outros.  

Talvez fosse o caso de verificar a existência ou recomendar a implementação de 

políticas de tratamento comum dos pneus usados no âmbito do Mercosul. Com isso, 

haveria uma concordância prática entre a proteção constitucional ao meio ambiente e a 

integração regional que, também se encontra tutelada na Constituição de 1988, diga-se de 

passagem, com expressivo destaque no art. 4º, parágrafo único do título I, referente aos 

princípios fundamentais do Estado brasileiro. Construir um Estado constitucional 

cooperativo80 nas relações multilaterais adquire particular importante num cenário de 

constitucionalismo internacionalizado, um constitucionalismo com múltiplas camadas e 

graus de normatividade que transcendem ao poder estatal81-82.  

 

6. Síntese  

 

Em desfecho, vale sintetizar as principais ideias desenvolvidas até aqui: 

Constitucionalismo brasileiro 

 (i) O momento pré-constitucional Patrimonialismo estamento, tecido social 

esgarçado, colonialismo 

(ii) O constitucionalismo liberal brasileiro; Mescla entre liberalismo e autoritarismo 

(iii) O constitucionalismo brasileiro da 

efetividade; 

Autoritarismo 

Centralização 

Preocupação com a efetividade das normas 

constitucionais 

(iv) Neoconstitucionalismo brasileiro 

democrático; 

Estado de direito, expansão do poder 

judiciário 

(v) transconstitucionalismo à brasileir 

internacionalizado.  

Estado constitucional cooperativo 

Controle de convencionalidade 

Mercosul 

Sistema interamericano 

 

Além disso, vale resumir de forma mais dogmática as principais características de 

cada uma das Constituições brasileiras. 

A Constituição de 1824 foi outorga pelo Imperador como fonte de legitimidade 

do poder que exercia. Caracterizou-se por um “Parlamentarismo à brasileira” durante o 
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Segundo Reinado não se encontra legitimado pela Carta. Institucionalizou um modelo 

oligárquico: garantindo o Senado, o Conselho de Estado e a Câmara dos Deputados. A 

fórmula constitucional eleitoral era censitária e manipulada pelo oficialismo, 

neutralizando sistema representativo de participação popular. 

O Ato Adicional de 1834 buscava romper a asfixia unitária, concedendo certo 

grau de autonomia às províncias (embrião do sentimento federalista). Teve seu conteúdo 

e extensão reduzidos pela Lei de Interpretação (reação conservadora). 

A Constituição do Império consagrava o princípio da isonomia, o que era 

contraditório com diversos aspectos da sociedade brasileira da época, como o “trabalho 

servil” e escravo, o voto censitário e os privilégios da nobreza. Foi revogada pelo Decreto 

nº 1, de 15 de novembro de 1889: decadência da economia agrária e deterioração das 

relações entre a monarquia x clero e exército, resultando na Proclamação da República. 

A Constituição de 1892 resultou da proclamação   da   República ou de   golpe   

militar   armado.   A  forma   de   governo   Monárquica foi substituída pela   Republicana.   

O   sistema   de   governo, de Parlamentar, torna-se Presidencialista. E, por fim, a forma 

de Estado, de Unitária, passa a ser Federal. Instabilidade das instituições. A fragilidade 

da nova ordem foi revelada nas inquietações sociais e rebeliões sucessivas que a 

desestabilizaram. O domínio das oligarquias e a fraude eleitoral institucionalizada pelo 

coronelismo e pela política dos governadores contribuíram para sua ruina. 

A forma federalista de Estado adotada se deparou com um país continental, cujo  

passado era  unitário   e  centralizador  do  país.  Ampla autonomia estadual e reduzida 

competência da União. Falha na integração entre as unidades federativas e em assegurar 

o equilíbrio entre as rendas e os encargos. A política dos Governadores: um apelo 

oportunista à conjugação de forças estaduais e federais, em permuta de apoio – deturpação 

do quadro institucional. A instituição da intervenção federal foi utilizada para satisfação 

de propósitos políticos. A falsificação ostensiva, continuada e permanente do sistema de 

sufrágio. Houve deturpação do acesso aos cargos do Poder Executivo e do Legislativo. 

Reforma constitucional de 1926 manteve o ímpeto centralizador, impondo limitações às 

autonomias dos Estados, fortalecendo a União e ampliando os casos de intervenção 

federal – mas não foi capaz de restaurar a credibilidade do regime, por conta das 

distorções estruturais e conjunturais. 



 A Constituição de 1934 foi aprovada por Assembleia Constituinte no bojo do 

governo Provisório chefiado por Getúlio Vargas. A Constituição influenciada pela do 

México de 1917 e pela de Weimar, 1919. A preocupação social mesclou-se ao 

corporativismo. Suas principais inovações foram a previsão de um título dedicado à 

Ordem Econômica e Social, iniciando a era da intervenção estatal; institucionalizou a 

Justiça do Trabalho e o salário-mínimo; instituiu o mandado de segurança; manteve a 

Justiça Eleitoral, criada em 1932. Delineou uma espécie de “democracia social”, que não 

se consumou. Consolidava da Revolução de 1930. Em sua curtíssima vigência, a Carta 

de 1934 conviveu com longo período de suspensão das garantias constitucionais. É 

chamada de a “Constituição natimorta”. Por vedar a reeleição do Presidente no quadriênio 

imediatamente posterior, ensejou uma crise institucional na qual Vargas para se manter 

no poder, dissolveu o Congresso com tropas de choque e estabeleceu o Estado Novo. 

 A Constituição de 1937 foi outorgada. Inspirou-se na Constituição “Polaca”. 

Mantinha o regime federativo, mas em caráter meramente “nominal” - na prática, 

restabeleceu-se o unitarismo do Império, com interventores designados pelo Poder 

Central. O   Poder   Legislativo   bicameral   jamais   chegou   a   se   instalar.   Foi rompida   

a   independência   e harmonia dos Poderes, tendo a supremacia do Executivo (o próprio 

Vargas legislava por via de decretos-lei). O Primeiro estágio de nacionalização da 

economia: propiciou uma expansão capitalista. Avanços no campo trabalhista urbano: 

instituição de diversos direitos e vantagens aos trabalhadores, caráter paternalista da 

atuação governamental e do atrelamento dos sindicatos ao poder público. A Constituição 

na prática, foi substituída pelo mando personalista, intuitivo e autoritário do Chefe do 

Executivo, são qual foram outorgados poderes excepcionais. A Lei   Constitucional   nº   

9 de  fevereiro   de   1945 chegou a  anunciar   a   convocação   de   eleições   gerais, 

organizando-se,   pela   primeira   vez,   partidos   políticos   de   âmbito   nacional,   

representando diferentes segmentos da sociedade. Há quem afirme que a Carta de 1937 

jamais teve vigência regular e efetiva, porque o plebiscito para sua implementação jamais 

teria ocorrido. 

A Constituição de 1946 resultou de um contexto ou de uma fecunda época de 

construção constitucional em todo o mundo. Três fontes de influência externas: a 

Constituição norte-americana (moldagem do federalismo); Constituição francesa (rigidez 

do sistema presidencialista); Constituição de Weimar (princípios afetos à ordem 

econômica e social). Recebeu, ainda, a influência interna da Constituição de 1934. 



Timbrava-se o liberalismo em coloração conservadora, “tingida de social”. Procurou 

implementar um pacto social apto a conciliar os interesses dominantes do capital e da 

propriedade com aspirações emergentes de um proletariado que se organizava 

(constitucionalismo burguês). Para tanto, chegou a retomar o pluripartidarismo e retirar 

da ilegalidade o Partido comunista. Para alguns, foi o início da autenticidade do processo 

representativo do Brasil. 

Por um lado, a declaração de direitos possuía diretrizes econômicas e sociais 

avançadas, ainda que faltasse substancial efetividade à justiça social na Constituição de 

1946. 

Por outro lado, a sua “Sala de máquinas” oferecia instrumentos de governo 

deficientes e desatualizadas. Ainda assim, tentou restringir a produção legislativa do 

Poder Executivo. O principal defeito instrumental da Constituição foi a possibilidade de 

eleição de Presidente e Vice-Presidente de chapas e partidos diferentes. 

Em   novo   contexto   de   golpe   militar, a   legalidade   constitucional   não   

encontrou   quem   a defendesse, no alvorecer de 1º de abril de 1964. Os militares 

mantiveram a Constituição em vigor, mas criaram uma normatividade paralela, 

supraconstitucional: os Atos Institucionais. 

A Constituição de 1967   foi   outorgada   pela   via   oblíqua   da   imposição   do   

Executivo ao Legislativo, já que o projeto foi enviado com a exigência de aprovação em 

um prazo extremamente reduzido. Houve concentração do poder, vertical e horizontal: 

rendas e competências reuniam-se na União, consequente esvaziamento dos Estados e 

Municípios. Houve uma evidente hipertrofia do Poder Executivo pela subtração da 

iniciativa do processo legislativo ao Congresso em todas as matérias de relevância por 

meio dos decretos-lei. 

O AI-5   de   1968 suspendeu garantias.   Mais   exacerbada   manifestação   de   

poder autoritário na República, introduzia – competência do Executivo para legislar, 

possibilidade de intervenção federal nos Estados e Municípios sem as limitações previstas 

na Constituição, Presidente poderia suspender direitos políticos e cassar mandatos 

eletivos de todos os níveis, suspensão das garantias da magistratura, possibilidade de 

confisco de bens, suspensão do habeas corpus em crimes políticos, etc. A ditadura plena, 

juntamente à censura à imprensa. Em 1968, também surge a resistência armada à ditadura 

militar. 



A Constituição de 1969 resultou formalmente da Emenda nº 1 à Constituição de 

1967, em outubro de 1969. Materialmente, representava uma nova Constituição. Muitos 

direitos e garantias tinham vigência meramente nominal. A atividade política institucional 

foi relegada a um plano secundário, preterida por um novo estamento tecnocrático-

militar. Emenda nº 2 de 1972 introduziu a eleição indireta de Governadores e Vice-

Governadores em 1974. A Emenda nº 3 de 1972: possibilidade de parlamentares 

ocuparem cargos de Ministro, Secretário e Prefeito de Capital sem perda do 

mandato.Presença de diversos instrumentos discricionários. A Emenda nº 11 de 1978: 

revogou os Atos Institucionais e os Atos Complementares, no que contrariavam a 

Constituição Federal. 

Aa   Emenda  Constitucional   nº   26   de   1985 convocou   uma   Assembleia   

Nacional Constituinte, eleita em 1986, para elaborar uma nova Constituição para o Brasil, 

no processo de redemocratização. Da constituinte, resultou a Constituição de 1988 

Contexto e antecedentes: crise da ditadura militar e a lenta transição do regime 

de exceção em direção à democracia. Essa transição não foi liderada por opositores 

radicais do regime, mas sim por forças moderadas de suporte ao governo militar e setores 

moderados da própria máquina política da ditadura. "Transição por transação". 

Alvo de críticas: a PEC nº 43 de 1985 (Sarney) previa a atribuição de poderes 

constituintes ao Congresso Nacional, o   qual   seria   composto   por   parlamentares   

eleitos   em   1986   e   por parlamentares empossados em 1982, ainda na ditadura. O que 

os setores progressistas queriam era   a   convocação   de   uma  Assembleia   Constituinte   

exclusiva,   que   se   dissolvesse   depois. Aprovada pelo Congresso, tornou-se a EC nº 

26 de 1985. Confusão entre leis ordinárias e extraordinárias (constitucionais). 

Uma   Comissão   Provisória   de   Estudos   Constitucionais, presidida   por  

Afonso  Arinos,   foi nomeada  por Sarney,  e  apresentou  um  anteprojeto  de  

Constituição  que  positivaria  o regime parlamentarista, o que desagradou o presidente, 

que decidiu não enviar para a Constituinte. A convocação da Assembleia Constituinte por 

EC levou alguns juristas e políticos da época a defenderem a tese de que ela não 

corresponderia ao exercício de autêntico poder originário. Contudo, discordamos desse 

posicionamento, visto que a EC nº 26/85 foi apenas um veículo formal para a convocação, 

e não o seu fundamento de validade – que seria a vontade do povo por meio de um 

processo que começa no abaixo à ditadura, depois no movimento das Diretas Já e, depois 



da referida emenda, põe em funcionamento o funcionamento de subcomissões que 

contaram com intensa participação popular. O país vivia num típico "momento 

constitucional" e mobilização popular em prol de um "recomeço" (conceitos de Bruce 

Ackerman). 

A Grande maioria dos constituintes eram do PMDB. Mas isso não deve induzir à 

apressada conclusão de que teria havido uma força absolutamente hegemônica na 

Constituinte capaz de impor as suas concepções sobre as demais agremiações políticas, 

visto que até mesmo o PMDB não representava uma única força política. Do ponto de 

vista ideológico, a AC possuíra um caráter altamente plural, com predominância do 

"Centro". Representação  regional:  distorção  em  favor dos  Estados  menos  populosos  

do Norte  e  do Centro-Oeste,   e   em   desfavor   os   do   Sudeste,   se   levados   em   

consideração   os   respectivos eleitorados. As mulheres, negros e indígenas estavam 

absolutamente subrepresentados como parlamentares na Assembleia Constituinte, 

contando com poucos congressistas em defesas de suas causas. Ainda assim, a sua 

participação foi superior em relação às constituições anteriores. 

Os trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte não partiram de um projeto 

definido, porque Sarney arquivou o projeto da “Comissão de notáveis” em parte pela 

divergência com a proposta parlamentarista, em parte pelas críticas de que isso criaria 

constituintes de primeiro e segundo escalão. A Constituinte se estruturou em 24 

subcomissões temáticas, 8 comissões temáticas e uma comissão de sistematização. Em 

cada uma haveria um Presidente e um relator 

Uma das consequências decorrentes da fórmula adotada foi o caráter analítico da 

Constituição, e a escolha dos temas já importava na definição das questões ingressantes 

na Constituição. Depois de concluídos os processos nas subcomissões e comissões 

temáticas, passou-se à fase da   Constituição   de   Sistematização.   Nessa   fase,   Sarney   

e   os   militares   se   batiam   contra   a tentativa de implantação do parlamentarismo no 

Brasil. O projeto contou com diversas emendas e propostas de emendas, inclusive 

populares. Finalmente, em 1988, ocorreu a derradeira votação da Assembleia Nacional 

Constituinte, que apreciou o texto final da Constituição de 88 depois das mudanças 

ocorridas nos trâmites da Comissão de Redação. 

Os traços essenciais da Constituição de 1988 são a proposta de uma 

constituição escrita, analítica, dirigente e compromissória. Do ponto de vista 



histórico, representa o coroamento do processo de transição do regime autoritário em 

direção à democracia, apesar dos apesares. Profundo compromisso com os direitos 

fundamentais, mudanças das relações políticas, sociais e econômicas – sociedade mais 

inclusiva, fundada na dignidade da pessoa humana. Recebeu influências externas: 

Constituição de Portugal (1976), Espanhola (1978), por conta de seus processos   de   

redemocratização.   Trata-se   de   uma   Constituição   longa   e   analítica,  grau   de 

detalhamento incomum em sede constitucional. Consequência: necessidade de edição 

muito frequente de emendas constitucionais. 

Qualifica-se como compromissória, porque seu texto não representa a 

cristalização de uma ideologia política pura e ortodoxa, mas sim um acordo eclético entre 

ideologias variadas. Também é dirigente ou programática. Propicia o desenvolvimento 

do fenômeno da constitucionalização do Direito. 

Organização do texto: prioriza os direitos e garantias fundamentais, os quais são 

o ponto alto da Constituição. Elenca amplos direitos civis, políticos e sociais, articulando 

sua proteção interna com a internacional. Além   disso,   voltou   seus   olhos   para   a   

proteção   dos   sujeitos   em   situação   de   maior vulnerabilidade. Tratou-se da primeira 

de nossas constituições a contemplar alguma abertura para o multiculturalismo. 

Direitos fundamentais e democracia: os dois corações da Constituição de 88. 

Manteve a tradição federalista do Brasil, inovando ao dar natureza de entidade federativa 

aos municípios,   ampliando   sua   autonomia.   Manteve   o   regime   presidencialista   

(posteriormente confirmado pelo povo pela via plebiscitária), e em eleição, Presidente e 

Vice-Presidente devem, necessariamente, integrar a mesma chapa. Fortaleceu o 

Legislativo e o Judiciário, e não desproveu o Poder Executivo dos mecanismos 

necessários para o desempenho de suas relevantes funções. O Executivo continua sendo 

forte, mas não consegue governar contra a maioria parlamentar (“presidencialismo de 

coalizão”). É uma Constituição com uma cosmovisão social-democrata da economia. 

CONSTITUIÇÕES BRASILEIRO 

1824 Outorgada 

Monarquia 

Parlamentarismo à brasileira 

Ausência de separação igreja e estado 

Estado unitário 

Ato adicional de 1836 

1891 Promulgada 

Presidencialismo 

Federalismo 

Controle difuso de constitucionalidade 



Intervenções federais excessivas 

EC 26 

1934 Promulgada 

Constituição natimorta 

Direitos sociais, econômicos e culturais 

1937 Outorgada 

Plebiscito nunca realizado para sua aprovação 

Federalismo nominal 

Decretos-lei concentrando poderes no Executivo 

1946 Promulgada 

Retorno ao Pluripartidarismo 

Constituição compromissória 

Presidente e vice eleitos separadamente 

1967 e 

1969 

Outorgada 

Hipertrofia do Executivo 

Decretos-lei 

Atoso insticionais 

1988 Promulgada 

Analítica 

Dirigente 

Compromissória  

 

 


